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أ   

  مقدمــة
الـيت  يدة مشكلة حتديد اـاالت  تواجه الدول النامية اليت ترغب يف حتقيق تنمية اقتصادية متزا

توجه إليها االستثمارات اجلديدة، حيث أن اختيار مث تقييم املشروعات اليت حتقق هذه التنمية يعترب 
ييم أي مقترح اسـتثماري  مشكلة معقدة نظرا لكونه جيمع بني النظرتني اجلزئية و الكلية، إذ أن تق

يقتضي دراسات تفصيلية عن مزايا و عيوب هذا املقترح من النواحي الفنية و االقتصادية و بـنفس  
ـ بعد ثبوت صالحيته  ـالوقت يضعه  ـ  ـ ـ  ره مـن ـموضع املقارنة الشاملة مع غي ات ـاملشروع

  .و املنافسةة ـالبديل
ى على أية فكرة استثمارية ملعرفة مـدى  و واضح أن اإلملام بتفاصيل خمتلف الدراسات اليت جتر

صالحيتها و اإلملام مبشاكل حساب خمتلف معايري التقييم اليت تتم على أساسـها املفاضـلة بـني    
  .املشروعات البديلة تعترب من األمور اهلامة بالنسبة للمشتغلني مبتابعة و تقييم مشاريع القطاع العام

منذ الستينات لدراسات االقتصادية ما من فروع او قد احتل موضوع تقييم املشروعات فرعا ها
منـذ األربعينـات،   ادية اليت وضعت أسسها املاضي، إذ انبثق عن نظريات الرفاهة االقتص نمن القر

روع، ـاملش املتحقق منالعائد االقتصادي حيث استهدف تقييم املشاريع يف صورته التقليدية تعظيم 
القتصادية، إذ كان اهلدف الرئيس لتقييم املشـاريع هـو   و الذي كان يقتصر على مفهوم الكفاءة ا

اختاذ القرارات بتخصيص املوارد للمشاريع اليت حتقق أعلى عائد، و ألن مفهوم تعظيم صايف العائد 
يعادل مفهوم تعظيم املنفعة االجتماعية و الرفاهية االجتماعية، فقد قامت الصياغات األوىل لعمليـة  

استخدام فكرة فائض املستهلك على اعتبار أا تعترب مقياسـا للـتغري يف   تقييم املشاريع على أساس 
الرفاهية مع افتراض ثبات املنفعة احلدية للدخل، و هو ما يعين متاثل دوال املنفعة جلميع األفـراد يف  

  .اتمع
يثة و يالحظ أن طريقة حتليل العائدات و التكاليف قد تأثرت بالنظرية االقتصادية التقليدية احلد

و كـذا  ) ية املوارد االقتصاديةأي زيادة كم(و اليت من مبادئها األساسية زيادة الكفاية االقتصادية 
الرفاهية االجتماعية لكل أفراد اتمع، يف حني أمهلت مشكلة كيفية توزيع الزيادة يف اإلنتاج الوطين 

  .اإلمجايل على خمتلف الطاقات باتمع
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 اخلاصة لألفراد املستهلكني و املنـتجني، اهتمــت   يدية بالقراراتالنظرية التقلفبينما اهتمت 
تقنع طريقة حتليل العائدات و التكاليف بصنع القرارات العامة للموظفني احلكوميني، إذ حاولت أن 

  .العام بتقليد عملية صنع القرار اليت كانت متبعة يف القطاع اخلاص بشكل فعال القطاع
التوزيع ال تالقي اهتماما كبريا من جانب أسواق األعمال اخلاصة إذ و احلقيقة أن مسألة عدالة 

على السلع و ذلك نظرا ألن الطلب  حاجام؛تم هذه األخرية مبتطلبات املستهلكني ال برغبام و 
املختلفة يعكس نسبيا توزيع الدخل املوجود حاليا، لذلك ليس من اهتمامات السوق احلر أن يغـري  

اتمع، و ألن االقتصاديني ال يعتربون أن األسواق تعمل بشكل غري مرضي ألـا  توزيع الدخل يف 
ال تتجاوب مع رغبات ذوي الدخل احملدود، لذلك مل تعترب مشكلة عدالة التوزيع مشكلة أساسـية  

  .يف تقييم برامج احلكومة
مكانية ى إعند مراقبة مشروع ما حول معرفة مد السياسينيو على ذلك ينصب اهتمام احملللني 

  .اإلمجايل بوجود املشروع أكرب مما لو كان غري موجود وطينأن تكون قيمة الدخل ال
أما فيما يتعلق مبعايري الرفاهية االجتماعية و مدى اهتمام النظرية التقليديـة احلديثـة بالكفايـة    

لك بفكرة الوضـع  االقتصادية اليت تم بتقييم توزيع املوارد النادرة، فقد ارتبط مفهوم فائض املسته
و الذي يبني أن أي تغـيري اقتصـادي   ) Vilfredo Pareto" (فيلفريدو باريتو"األمثل الذي وضعه 

يكون مرغوبا به إذا أدى إىل حتسني وضع فرد واحد على األقل دون اإلساءة إىل وضـع أي فـرد   
ر بفرد واحـد  آخر، و هذا مؤداه أن مبدأ باريتو سيؤدي إىل عدم تنفيذ أي مشروع قد يلحق الضر

و ألن هذا املبدأ يعارض الواقع، فقد تعرض النتقادات . بغض النظر عما يقدمه من رفاهية لآلخرين
، و هو "باريتوا"كثرية، و قد بذلت جهود كبرية لتطوير معايري لتقييم املشروعات انطالقا من مبدأ 

) Nicolas Kaldor and J.R. Hicks(، "هيكس. ر.ج"و " نيكوالس كالدور"من ما قدمه كل 
اللذين أكّدا بأن أي تغيري يف الوضع االقتصادي سيكون مرغوبا به إذا قام املستفيدون من هذا التغيري 

أعطـى  " هيكس"و " كالدور"و ألن مبدأ . بتعويض اخلاسرين بسببه حبيث ال يسوء وضع أي فرد
طاع اجتماعي إىل آخر، فقد صانع القرار معيارا مرنا لتقييم املقترحات اليت تتضمن نقل الدخل من ق

قـد اسـتند    و. كمقياس للحكم على التغريات االقتصادية املقترحة" باريتو"حل سريعا حمل مبدأ 
مث تعممت الفكرة فيما بعد " الناتج احلقيقي"يف صياغة هذا املبدأ انطالقا من " هيكس"و " كالدور"

إىل حتليل " هيكس"و " كالدور"بدأ لذلك مت إدخال م. لتشمل عناصر التكلفة و العائد االجتماعي
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أنه ما زال يشكل مصدر جـدل   ات و التكاليف كمعيار مفضل لقبول أو رفض املشاريع، إالّالعائد
ال يتطلــب  " هيكس"و " كالدور"على اعتبار أن معيار  ختالف كبريين يف األدب االقتصاديو ا

شكل حقيقي، إمنا أن تتوفر القـدرة  من كل تغري يف السياسة أن يعوضوا اخلاسرين ب من املنتفعـني
و على . هلؤالء املستفيدين أن يؤكدوا على أن ال يصبح اخلاسرون يسبب هذا التغيري يف وضع أسوأ

يهتم بشكل أساسي باالستثمار الكفء للموارد أكثر مـن  " هيكس"و " كالدور"ذلك فإن معيار 
اس الذي قامت عليـه منـاهج تقيـيم    األس" باريتو"و قد شكل هذا التطوير ملبدأ . عدالة توزيعها

  :الدول النامية فيما بعد، و أمههااملشروعات يف 
، "مريليس-ليتل"هج ـرف مبنـوالذي يع) OECD( منهج منظمة التعاون االقتصادي و التنمية
صادية ـطورات االقتـ، و هكذا أدت الت)UNIDO(و منهج منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 )∗(الدول النامية إىل قيام املناهج احلديثة لتقييم املشاريع ذات الطابع االجتمـاعي  و االجتماعية يف
فبالرغم من أن بعض الدول الناميـة  . النظر الوطنية اعتمادا على حتليل جدوى املشاريع من وجهة

ية ـاسـفقر و االضطرابات السيـحققت معدالت مهمة يف النمو االقتصادي، إال أن البطالة و ال
تعد مشاكل حقيقية مل جتد حلوهلا بعد، مما دعا إىل ضرورة تغيري منهج عملية جتماعية مازالت و اال

التنمية و البحث عن وسائل فعالة لتحقيق أهداف اتمع بغرض حل تلك املشاكل، و ضمان األمن 
  .و االستقرار

 االهتمـام ه إىل ليس فقط بتحقيق معدالت منو مرتفعة، و لكن جتاوز يتزايد االهتماملذلك أخذ 
مبسائل توزيع الدخل، و إشباع احلاجات األساسية للسكان، و تنمية املوارد البشرية، باإلضـافة إىل  

ة، ـادات يف البلدان الناميـحا لألقتصـبالندرة اليت تعترب طابعا واض االهتماماتأمهية مقابلة هذه 
  ،اعية منها بوجه خاصو ضخامة االستثمارات اليت تتطلبها املشروعات اجلديدة و الصن

                                                
لكنها توفر خدمة أو سلعة تعد حاجـة أو  تعرف مشروعات االستثمار االجتماعية بأا تلك املشروعات اليت تقوم ليس بغرض حتقيق عائد مادي، (∗)

فمنتجاا غالبا ما تقدم جمانا، أو مبقابل ال يعكس تكلفتها احلقيقية للدولة، و . رغبة اجتماعية حيوية، دون أن تقصد إىل حتقيق أرباح من وراء ذلك
، و منافع هذه املشروعات تؤول إىل )ستريادها أو تصديرهامبعىن أنه ال ميكن ا(هذه املنتجات يصعب تسعريها لذلك فهي غري قابلة للمتاجرة الدولية 

و هناك تسميات عديدة هلذه املشـروعات منـها مشـروعات    . كافة أفراد اتمع، و ينتفع خبدماا العديد من املشروعات االقتصادية يف الدولة
أوهلما يتضمن املشروعات اليت تنصب على االستثمار املادي : سمنياخلدمات، أو اخلدمات العامة، أو اهلياكل األساسية، إالّ أنه ميكن تقسيمها إىل ق

بشري مثل كمشاريع النقل و اإلسكان و املرافق العامة، و الترفيه، و األمن و الدفاع، و ثانيهما يتضمن املشروعات   اليت تنصب على االستثمار ال
يل، تقييم مشروعات االستثمار االجتماعية مع التطبيق على التعليم اجلامعي، أنظر يف ذلك ؛ أفكار حممد قند. مشاريع التعليم و الصحة و التدريب

  .7. ، ص1993رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة، 
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هلذا أصبح هدف التخطيط للتنمية االجتماعية يف الدول النامية ال يقـل أمهيـة عـن التنميـة     
و بذلك حتول تقييم املشروعات من جمرد اإلملام بقواعد احلساب االقتصادي  يفقها،االقتصادية إن مل 

تبناها اتمع من خالل إقامة إىل مناهج و نظريات تقوم على وضع األسس اليت حتقق األهداف اليت ي
املشروع على أساس اقتصادي و اجتماعي سليم و ذلك مراعاة للظروف اخلاصة لكل جمتمع جتري 
بداخله عملية التقييم على أن تتوفر ملنهج التحليل درجة كافية من املرونة و التعميم حبيث يتناسـب  

تمع و يتفق مع طبيعة اهلياكل التنظيميـة  مع تغريات األهداف و السياسات و اخلصائص اليت متيز ا
املخططة و املنفذة، مع التركيز على مدى توافر البيانات و املهارات و القدرات الفنيـة و العلميـة   

  .املتاحة باتمع
للمشروعات  الجتماعيةرحبية التجارية و الرحبية اباإلضافة إىل التفاوت الواضح بني مؤشرات ال

 ـبغية حتقيق أهداف التنمية  ـلناتج عن تدخل احلكومات يف اال االقتصادي يف البلدان النامية و ا
يف شكل سياسات سعرية و ضريبية تؤدي إىل تعديل اهلياكل السعرية السائدة، و قـد أدى هـذا   
التفاوت إىل أن تركز مناهج التقييم على أسعار الظل، و اليت يتم مبقتضاها األخذ مبجموعـة مـن   

  .ان ختتلف عن واقع أسواق السلع و اخلدمات و عناصر اإلنتاجاألسعار و األوز
 للدراسة قائما بذاتــه هلـا   أصبحت جماالو قد تطورت أساليب استخدام أسعار الظل حيث 

 الدول النامية، و متطلبات مناهجها املتعددة، كما أثارت جدال كبريا حول مدى مالئمة تطبيقها يف
  .القضايا اليت ما تزال عالقة يف األدبيات االقتصاديةو حماذير هذا التطبيق، و غريه من 

استخدام طريقة اآلثار يف الناحية التطبيقية من الرسالة على اعتبـار أن هـذه    إىلمما حذا بالباحثة 
الطريقة تعتمد على أسعار السوق وبذلك تتفادى مشاكل تطبيق أسـعار الظـل الـيت يصـعب     

عن  ، فضالاملطلوبةمكان توفري البيانات بالكمية و النوعية إيف الدول النامية نظرا لعدم استخدامها 
أن طريقة اآلثار تعتمد على أداة حماسبية هامة أال و هي جدول املدخالت واملخرجـات الـيت وان   

ـ    النامية، االكان من الصعب توافرها يف العديد من الدول  ذه أن اجلزائر درجت علـى وضـع ه
يناسـب  _ من وجهة نظر الباحثة _استخدام هذه الطريقة  فان كألخرى، وبذلاجلداول من فترة 

  .أوضاع االقتصاد اجلزائري
  :فروض الدراسة

  الدراسة على إخضاع الفروض التالية للتحليل العلمي ستعمل 
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عن األهـداف الـيت   إن دراسات اجلدوى املختلفة اليت متثل األساس العلمي لتقييم املشاريع تعرب .1
قرار قبول أو رفض املشروع االستثماري من  اختاذاخلاص و الدولة بغرض يتبناها كل من املستثمر 

  .وجهة نظر االقتصاد الوطين
بالدولـة   املسـئولة إن العالقة بني املستثمر و اهليئة القائمة بعملية التقييم، وبينها وبني اجلهات .2
الستثمار تطرح به تعمل يف ظل مناخ عام ل) كاملؤسسات، واألجهزة املختلفة، والوزارات الوصية(

خمتلف األهداف املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية واليت يرجى حتقيقها مـن خـالل تنفيـذ    
  املشاريع املختلفة 

هي إال وسائل ميكن للدولة أن تطوعها أو تسترشد ا فيما  إن مناهج التقييم العاملية املعروفة ما.3
  .حيقق أهداف التنمية ا

ملتبع يف تقييم االستثمارات يف اجلزائر يتسم بعدم الوضوح يف األهداف وعدم الدقة إن األسلوب ا.4
إىل التبسيط الشديد الذي يقتصر على بعض معـايري التحليـل    باإلضافةيف صياغة مبادئ التقييم، 

  .الرحبي
السـوق   إىل اقتصـاد  إن التغريات اجلذرية املتبعة يف السياسة االستثمارية باجلزائر نتيجة التحول.5

  .يفترض ا أن حتقق األهداف املرجوة من عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
  :جمال الدراسة

بالنسبة لـبعض املشـاريع   " تقييم املشروعات"إن هذه الدراسة ال دف إىل القيام بتطبيق علم 
  :التايلالصناعية، بقدر ما حتاول اإلجابة على التساؤل 

لعملية تقييم املشروعات على مستوى وطين، مبـا  " املناخ الصحي"و هو كيف ميكن أن يتوفر 
بـني عمليـة    يسمح لفنيات هذا العلم أن تؤثر بفعالية بالنسبة للمستثمر و الدولة يف إطار الـربط 

ها، ـ، و على ذلك فإن الدراسة ال ختتار مشروعات بعين"و التنمية االقتصادية و االجتماعيةالتقييم "
  .ل نظام اختيار كل املشروعات مهما كانت طبيعتهاو إمنا دف لتحلي

و هكذا، و نظرا للدور املتزايد لدراسات تقييم املشاريع و ما تثريه من قضايا يف الكتابات 
االقتصادية، أرادت الباحثة تسليط الضوء على موضوع تقييم املشاريع يف الدول النامية، مع دراسة 

  .تطبيقية على االقتصاد اجلزائري
  



 - و  -  

و   

  :الدراسة  هدف
  :التاليةبالنظر إىل ما سبق، فإن هدف الدراسة يتطلب التعرف إىل العناصر 

 .عرض املكونات األساسية لدراسة جدوى املشروع .1

و التقييم  نظر املستثمر الفرد الذي يعكس وجهة) املايل(عرض األسس العلمية للتقييم التجاري  .2
دولة عن املشروع االسـتثماري باإلضـافة   االقتصادي و االجتماعي الذين يعكسان وجهة نظر ال

لعرض بعض األفكار حول تطورات علم تقييم املشروعات من خالل التعرض ألهم مناهج التقيـيم  
 .العاملية

القتصادات البلدان النامية، مع اختيـار  ـ من وجهة نظر الباحثة  ـاختيار املنهج األكثر مالئمة  .3
ة واقع االقتصاد اجلزائري مبا يسهم يف إلقاء الضوء علـى  اجلزائر كمثال لدولة نامية، و من مث دراس

جوانب النقص اليت قد تكتنف أساليب تقييم املشروعات من وجهة النظـر الوطنيـة باالقتصـاد    
اجلزائري، و اليت تؤدي بالنهاية إىل استخالص النقاط اهلامة و التوصيات اليت تساهم يف رفع كفاءة 

القتصاد الوطين، و منه إىل االختيار السليم للمشروعات اليت تكفـل  عملية التقييم من وجهة نظر ا
 .حتقيق أهداف التنمية

" تقييم املشـروعات "و من هنا نالحظ أن هذه الدراسة تكتسي طابعا هاما من حيث أن علم 
على الصعيدين الفكري و العملي، و قدم القواعد العلمية الـيت ميكـن   " قد حقق تقدما ملحوظا"

ميكن أن تبني أهـداف  " دراسة جدوى"بني املستثمر و الدولة يف شكل " وثيقة مبدئية" صياغتها يف
املستثمر من املشروع االستثماري املقترح، و املنافع اليت تعود على الدولة من وراء تنفيذه، و قياس 

  .و هو ما يشكل اإلطار الفكري املوجه للدراسة. هذه املنافع
يف إطار خطـة  ــ  ن يقوم مبراجعتها و تدقيقها و قياس آثارها فضال عن أن هذه القواعد ميكن أ

يف يتابعه و يقيمه و يعمل  و" املشروع االستثماري املقترح"إطار مؤسسي حكومي يتسلم  ـالدولة 
باإلضافة إىل وجود مناخ مالئم لالسـتثمار يعمـل علـى دفـع     . إطار مبادئ و أهداف واضحة

مع مراعاة تنمية اجلوانب اإلجيابية و تـاليف اجلوانـب    املستثمرين و حفزهم على طرح توجهام
  .السلبية لعمل هذا النظام

  :الدراسةأسلوب 
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  : )1(منها" تقييم املشاريع"هناك العديد من املداخل اليت تتعامل مع موضوع 
شاريع الصناعية و مقارنة نتـائج  و الذي يعتمد على دراسة حالة بعض امل :الـحاالتمدخل  - 

 .وارد بدراسة اجلدوى األصلية أعماهلا مبا هو
 .و يهتم بالتقييم االجتماعي للمشاريع و القيام بتحليلها و دراستها :االجتماعياملدخل  - 
 .الذي يقيم املشاريع من وجهة نظر حماسبية :احملاسبـياملدخل  - 
 .و يعمل على حتليل النتائج املالية لبعض الشركات و العوامل املؤثرة عليها :املالــياملدخل  - 
و يتعامل مع املشروعات من وجهة نظر القوانني املنظمة لنشاط االستثمار  :القانونـياملدخل  - 

 .و آثارها على تنفيذ و منو هذه املشاريع
و يعتمد على حتليل فعالية أداء اإلطار املؤسسي القائم علـى اسـتقبال    :املؤسسـياملدخل  - 

 .مشاريع االستثمار و متابعتها
  .دخل املقارن و املدخل االقتصاديداخل األخرى، كاملفضال عن العديد من امل

 "املنهج التارخيي"و" في التحليليالوص"أما بالنسبة هلذا البحث فستعمل الدراسة على اتباع املنهج 
نواحي اإلجيابية و ما ينبغي أن تكون عليه عملية تقييم املشاريع يف الدول النامية، مع تبيان اللتبيان 

هذه البلدان، و العمل على تقدمي اقتراحات جديدة لتطوير نظام تقييم و  تديااقتصايف السلبية 
  .اختيار املشاريع مبا يعمل على رفع كفاءة أساليب التقييم و االختيار

  :البحثخطة 
من استنادا إىل اهلدف احملدد للدراسة، فقد مت وضع خطة البحث حبيث تتناول يف القسم األول 

ة رحبية التجارية للمشروعات باعتبار ذلك مدخال أساسيا لدراسجوانب الخالل مخس فصول، 
ذلك نظرا هو موضوع الفصلني األولني، و من وجهة نظر االقتصاد الوطين، و تقييم مشاريع التنمية 

إىل مقارنة املنافع بالتكاليف يف املشروع، مث احلالتني، و الذي يستند  لتماثل مبدأ التقييم يف كلتا
ل ــل مراحـاثل تسلسـملنافع الصافية على جدوى املشروع، باإلضافة إىل متاحلكم من خالل ا

و مسميات عملية التقييم و اليت تعطى فكرة شاملة عن املشروع متكننا من مقارنته بغريه من 
  .املشاريع البديلة

                                                
ئة العامة الستثمار رأس املال بالتطبيق على اهلي ـدراسة حتليلية ألساليب تقييم مشروعات االستثمار الصناعية : حممد ماجد صالح الدين خشبة    (1) 

  .ظ، ع. ، ص1986مجهورية مصر العربية، ... رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة جامعة بنها. العريب و األجنيب و املناطق احلرة
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الفصل الثالث للدراسة االقتصادية للمشروع حبيث خصص  افقد خصص الفصلني التالينيأما 
و اخلصم ألول منها بأسس التسعري يتعلق ا مباحثاجلدوى االقتصادية من خالل ثالث  لدراسة

الثاين للمعايري املالية و االقتصادية و أثر التضخم يف  املبحثاملالئم لتقييم املشاريع، يف حني خصص 
دمات ـو اخللع ـادية للسـتصالثالث حلساب األسعار االق املبحثدراسة اجلدوى بينما خصص 

  .ناصر اإلنتاجو ع
من هذا القسم فقد خصص لدراسة اجلدوى االجتماعية أو القومية حبيث  الفصل الرابعأما 

يتعلق األول منهما باإلطار العام الذي تندرج فيه دراسة  مبحثنيمن خالل  هنتناول الدراسة في
رض لإلطار النظري الثاين فيتع املبحثاجلدوى القومية أو ما يعرف بدراسة اجلدوى االجتماعية، أما 

لتقييم املشاريع يف الدول النامية من خالل عرض خمتلف املناهج احلديثة لتقييم املشاريع متخذين 
هذه املناهج بغرض راء دراسة مقارنة بني العمر الكامل للمشروع كأساس لعملية التقييم مع إج

هذه املناهج من تم تناول ان النامية، و ياع البلدـر أوضتحتديد املنهج الذي نرى أنه يناسب أك
  :التاليةخالل إظهار اجلوانب 

امية، ـادات الدول النـص اقتصـتعريف عام باملنهج من خالل طرح القضايا األساسية اليت خت
التكلفة من وجهة نظر االقتصاد الوطين، باإلضافة إىل انعكاس  ـو تربير استخدام حتليل املنفعة 

ليل املشروعات وفقا للمنهج املراد حبثه مع تبيان كيفية تناول أهداف االقتصاد الوطين من خالل حت
، سواء يف اال االقتصادي أو االجتماعي، على اختيار الوطنيةاملنهج ألثر كل من األهداف 

األسلوب الذي تقيم به املشاريع بغية حتقيق أهداف التنمية من وراء ذلك، مع تبيان اإلطار التنظيمي 
قييم اريع من حيث حتديد متطلبات كل منهج و دور األجهزة الوطنية يف تلتحليل و تقييم املش
و دور القائمني على صياغة املشروعات و تصميمها من جهة أخرى، و كذلك املشاريع من جهة، 

حتليل أسس أسعار الظل اليت يقوم عليها املنهج سواء فيما يتعلق بوحدة القياس املستعملة يف عملية 
كما تتم . تعلق بتحديد أسعار الظل لكل من العمل و رأس املال و الصرف األجنيبالتقييم أو فيما ي

  .اإلشارة إىل أسس إجراء أسعار الظل ملدخالت و خمرجات املشروعات مبجموعاا املختلفة
يتلو ذلك إجراء تقييم لكل هذه املناهج، و حتديد مدى مالءمتها للتطبيق على اقتصادات الدول 

ز املنهج الذي يوصى بتطبيقه على اقتصادات هذه الدول و اليت من بينها االقتصاد النامية، مع إبرا
  .من الرسالة ياجلزائري، و الذي سيتم استخدامه يف اجلانب التطبيق
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الثاين، فقد خصص لدراسة معايري تقييم املشاريع اليت تعتمد على  املبحثالثاين من  املطلبأما 
ملشروع و اليت عادة ما تكون سنة، و ذلك ألن هذه املعايري تعترب بيانات الفترة الواحدة من عمر ا

و هذه املعايري . أفضل البدائل لتلك املعايري اليت تستند على بيانات العمر االقتصادي للمشروع ككل
معيار الربح االقتصادي لوحدة الناتج، و معيار معدل احلماية الفعالة، و معيار نسبة تكلفة  :هي

، مستخدمني هذه املعايري كل على يةالجتماعالتعرض ألسس قياس الرحبية احبيث يتم . ليةاملوارد احمل
حدة، مبينني أنواع املشروعات اليت يناسبها كل معيار، باإلضافة إىل إبراز معوقات استخدام املعيار 

  .مع تبيان مدى إمكانية تطبيقه على اقتصادات الدول النامية
قييم و تنفيذ املشاريع االستثمارية يف اجلزائر منذ البدايات أما الفصل اخلامس فقد خصص لت

األوىل لالستقالل وصوال إىل املرحلة الراهنة، مبينني أوجه النقص يف عملية التقييم و أسباب ذلك، 
و العمل على إجياد مناخ مالئم لالستثمار يعمل على حتفيز املستثمرين الوطنيني و األجانب بشكل 

   ،التنمية من وراء ذلك ريع جديدة و حتقيق أهدافاخص على إنشاء مشا
عن جداول مع إعطاء فكرة شاملة من الرسالة فقد خصص للجانب التطبيقي  الثاينأما القسم 

من  ءبشي 1989جدول املدخالت املخرجات اجلزائري لعام  مع تناولاملدخالت و املخرجات 
حمللي بني الواردات و القيمة املضافة، على اعتبار يف اإلنتاج اكيف يتم توزيع الزيادة التفصيل مبينني 

أن حسابات الفروع يف هذا اجلدول تعترب طريقة مكافئة للطريقة املباشرة اليت تعتمد على استخدام 
يف البلدان النامية عمدوا إىل وضع بعض القواعد لتبسيط اإلحصائيني حسابات املوردين نظرا ألن 

من بينها أن نشاطات اإلنتاج جتمع يف فروع كما لو ملخرجات ا ـاملبادالت يف جدول املدخالت 
على مستوى املؤسسات أو الورشات املتخصصة، كما أنه  على معلومات جممعة أننا حصلنا فعال

بالنسبة للواردات من النادر أن جند تقسيما هلا بني املنتجات احمللية و املنتجات املستوردة على اعتبار 
  .خل يف منافسة واسعة مع اإلنتاج احملليأن اإلنتاج األجنيب يد

 وضعات ميكن أن يكون أداة مهمة يف املخرج ـباإلضافة إىل ذلك، فإن جدول املدخالت 
  .السياسات االقتصادية، خاصة تلك املتعلقة بسياسة األسعار و اإلصالح الضرييب

ام حسابات كيفية استخد أوهلمايتناول  فصلنيو على ذلك فقد قسم القسم التطبيقي إىل 
فيبني  همايثانالفروع لدراسة تقسيم الزيادة يف اإلنتاج احمللي بني الواردات و القيمة املضافة، أما 
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ار ـالسياسات االقتصادية املتعلقة باألسع وضعجدول املدخالت و املخرجات يف  كيفية استخدام
  .و الضرائب

و نتائج تقييمها بعض اخلطوط من هذه الدراسة  ـيف اخلامتة  ـو أخريا، تستخلص الباحثة 
العريضة اليت ترى أا تسهم إسهاما متواضعا يف جمال تقييم املشاريع باالقتصاد اجلزائري بشكل 

  .خاص، و اقتصادات البلدان النامية بشكل عام
و تؤكد الدراسات على أن املشروع هو الوحـدة األساسـية األكثـر حيويـة يف البنـاء      

ت األساسية ألي مشروع اقتصادي حول مجلة من املفـاهيم تتركـز   االجتماعي، و تدور الدراسا
بشكل أساسي على حتليل املنافع و التكاليف سواء كانت هذه التكاليف خاصـة أو اجتماعيـة أو   

ة أو تكلفة فرصة بديلة، باإلضافة إىل املنافع اخلاصة و االجتماعية و ما يتعلق ا من يحدية أو إضاف
االجتماعية لرأس املال و األسعار احملاسبية أو مـا   ةماعي و تكلفة الفرصحتديد معدل اخلصم االجت

باإلضافة إىل معايري االستثمار املختلفة سواء يف ظل ظروف التأكـد أو عـدم   . يعرف بأسعار الظل
فإذا أمكن تقدير هذه املفاهيم بدقة فإنه ميكن اختاذ قرار بشأن إنشاء املشـروع باسـتخدام   . التأكد

 .و تقييم االستثمارات يف املشروعات القائمة’ ى االستثمار يف املشروعات اجلديدةمعايري جدو
و قد اجتهت معظم الدول اليت تشجع االستثمار اخلاص الوطين منه و األجنيب إىل عدم مـنح  
تراخيص إقامة املشاريع إالّ بعد تقدمي دراسات جدوى تبني العوائد املتوقعة مقارنة بالتكاليف مـن  

  .ر يف النشاط احملدداالستثما
كما أن البنوك و املؤسسات املالية مل تعد تكتفي بالضمانات اليت حتصل عليها من العمـالء  

و حىت املؤسسـات  . طاليب القروض، بل أصبحت تعتمد على نتيجة دراسات اجلدوى اليت تقوم ا
قامـة مشـروعات   املالية الدولية كالبنك الدويل تعتمد على دراسات اجلدوى عند منح قروضها إل

التنمية يف الدول النامية، و غالبا ما ختصص جانبا من القروض املمنوحة إلجراء هذه الدراسات نظرا 
  .لعدم قدرة تلك البلدان على اإلنفاق على مثل هذه الدراسات
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  :دـــهيـــمت
ـ التكاليف  ـلقد مت ألول مرة ممارسة حتليل املنافع  الذي يعترب حجر األسـاس لدراسـات    ـ

عندما صدر يف الواليات املتحدة األمريكية ما يسـمى بقـانون الـتحكم يف     1936عام  ـاجلدوى 
دون أن يشري الفيضان، حيث جييز هذا القانون إقامة هذه املشاريع فقط إذا فاقت منافعها تكاليفها، 

ظهـر أول عمـل    1950هذا القانون إىل القواعد اليت ينبغي اتباعها عند تقييم املشاريع، و يف سنة 
ـ حيتوي على مبادئ حتليل املنافع  التكاليف األساسية فيما عـرف بالكتـاب األخضـر بعنـوان      ـ

  .املمارسات املقترحة للتحليل االقتصادي ملشروعات حوض النهر
لبلدان النامية فقد صدرت جمموعة من األدلة ينصب اهتمامها على جمـال  أما فيما يتعلق با

تقييم املشاريع منذ اية الستينات من القرن املاضي، و قد توالت الكتابات عن دراسات اجلـدوى  
  .بعد ذلك يف مجيع أحناء العامل و خاصة يف السنوات األخرية

و م البـاحثني و الدارسـني   و قد حظيت دراسات اجلدوى و تقييم املشروعات باهتمـا 
و عتبار أن املتغريات االقتصادية املستثمرين و رجال األعمال و صناع القرارات الستراتيجية، على ا

االجتماعية احمللية منها و العاملية و ما يرتبط ا من آثار على خمتلف أوجه النشاط االقتصادي، سواء 
و زيادة سرعة و حجم املعامالت يف أسواق املال يف جمال املنافسة و سيادة قوى العرض و الطلب أ

احمللية و العاملية أو ثورة املعلومات و عوملة االقتصاد، جعلت من هذه الدراسات ضرورة حتميـة يف  
أي خمطط ستراتيجي للمستقبل، باإلضافة إىل كوا دراسات وقائية للمستثمرين من خمـاطر عـدم   

  .باملتغريات و املفاجآتالتأكد يف ظل مناخ استثماري عاملي ملئ 
إذ فرضت دراسات اجلدوى نفسها كأحد األساليب العلمية يف إدارة التوسعات االستثمارية 

  .و التطوير التكنولوجي و صنع القرارات
اـاالت  إىل و مل تقتصر دراسات اجلدوى على ااالت االقتصادية فحسب، بل تعـدا  

جتماعية يف الدول املتقدمة، و أمكن هلـذه الدراسـات   ستراتيجية و العسكرية و السياسية و االال
التماشي مع التطور العلمي احلديث خاصة يف جماالت احلاسب اآليل و نظم املعلومات و أسـواق  

مما حتم أمهية مراجعة املناهج العلمية لدراسات اجلدوى لكـي   .املال و الرياضيات و العلوم املختلفة
  .لف جماالت العلوم االجتماعية و الطبيعية و اإلنسانيةتواكب التطورات اليت تشهدها خمت
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دراسات اجلدوى أداة علمية على درجة عالية من األمهية لدعم اختاذ القـرارات   لذلك تعترب
.       االستثمارية على مدى العمر االفتراضي للمشروع بأقل درجة ممكنة من عدم التأكد و املخـاطرة 

د النادرة ذات االستعماالت البديلـة،  رهي مشكلة اختيار بني املوا و ألن املشكلة االقتصادية أساسا
فإن دراسات اجلدوى تعترب من أهم األدوات اليت يستعملها متخذو القرارات االقتصـادية سـعيا   

من بينها اختيار املشروعات االستثمارية اليت حتقق للمجتمع أعلى منفعـة   ،لتحقيق بعض األهداف
نافع و التكاليف اإلمجالية لكل مشروع، مما يؤدي إىل حتقيق التخصيص صافية على أساس حتديد امل

األمثل للموارد النادرة، حبيث تتصف املشروعات املختارة بأعلى مستوى من الفعالية و الكفـاءة و  
القابلية للنمو من خالل حتقيق املشروع ألهدافه بأقل تكلفة ممكنـة، و قدرتـه علـى التوسـع و     

ئمة نشاطه للبيئة العامة يف اتمع من النواحي االجتماعيـة و االقتصـادية و   االستمرار و مدى مال
البيئية و السياسية، و مدى مسامهة هذه املشروعات يف حل املشاكل االقتصادية و االجتماعية مثـل  

. البطالة و عدم توفر العمالة املاهرة و التضخم و عجز ميزان املدفوعات، و عدم عدالة توزيع الدخل
ا يبني أمهية هذه الدراسات يف الدول النامية نظرا ألن حمدودية املوارد ا يتطلب حتديد األولويـة  مم

  .للمشروعات اليت تفيد االقتصاد الوطين
و قد أعطى الفكر االقتصادي املعاصر أولويات يف عمليات إنشاء و إقامة و تطوير املشروع 

علمية احلديثة فيما يتعلق بالتحديد الدقيق ألهـداف  على أساس النتائج اليت توصلت إليها النظرية ال
  .املشروع و تكاليفه و إيراداته مث تقييمه و تطوره

و قد بينت الدراسات االقتصادية أن العناصر اجلديدة للمنافسة بني املشـروعات حتـددها   
ت النشـطة  مقننات احلساسية يف التعامل مع معدالت الندرة املتناقصة للموارد و املرتبطة باملعـدال 

لتزايد السكان و احتياجام باإلضافة إىل أن عملية التكامل بالنسبة للمشروع أصـبحت شـرطا   
سواء كان هذا التكامل حمليا مع جمموعة املشاريع اليت متد املشروع بالعناصـر  . أساسيا لضمان بقائه

ا آخر على جانـب  االقتصادية و االجتماعية الالزمة ملمارسة نشاطه أو خارجيا، مما يطرح موضوع
، فاملشروعات العمالقة أصبحت فروعا مترابطة "احلجم األمثل للمشروع " كبري من األمهية و هو 

لإلنتاج احلديث، و أصبحت املشروعات الصغرية تعترب فروعا ثانوية على مستوى العملية اإلنتاجية، 
االقتصادية قياسا بـاملفهوم   و هذا راجع إىل أن املفهوم احلديث للمشروع تعدى احلدود اجلغرافية و

و . الذي عرف به خالل النصف األخري من القرن التاسع عشر و النصف األول من القرن العشرين
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تؤكد نتائج الدراسات االقتصادية أنه يف ظل ظروف البيئة االقتصادية احمللية أو الدولية الراهنة فـإن  
و ذلك نظـرا لتعقـد   . اصة بإنشاء املشروعأهم القرارات االقتصادية و أكثرها تعقيدا هي تلك اخل

املؤشرات و عناصر التنبؤ احمليطة باختاذ القرار، حيث تكون احتماالت املخاطرة مرتفعـة يف مجيـع   
  .مراحل املشروع مما يعطي أمهية قصوى إلجراء دراسات جدوى إنشاء املشروع

لسيطرة على املتـاح مـن   و احلقيقة أن الصراعات السياسية احمللية بني مجاعات املصاحل يف ا
املوارد االقتصادية بغرض إنشاء مشاريع اقتصادية تعىن مبصاحل اجلماعة دون مراعـاة لالحتياجـات   
االجتماعية أدت إىل أن أصبح املشروع االقتصادي أداة سياسية أكثر منه بناء اقتصاديا يف اهليكـل  

ناصر املناخ االقتصادي الدويل إىل كما أن الدراسات االقتصادية توصلت من حتليلها لع. االجتماعي
بالضبط (أن نزعة سيطرة اتمعات القوية على قدرات التكوينات السياسية يف البلدان األقل تقدما 

من خالل استخدام أدوات أكثر تطورا يف مناطق الصراع و السـيطرة، و  ) ما عرف بالبلدان النامية
و هو درجة ملكيـة   ،ليت تقوم على أساس اقتصادياليت اتفق على تسميتها بالستراتيجيات الدولية ا

و  .)و هو ما يعرف باملشروع(عناصر اإلنتاج، و أمهها أدوات اإلنتاج و التنظيم و اإلدارة اإلنتاجية 
لقد اختذت مشروعات السيطرة االقتصادية الدولية هذه عدة أشكال، فهي إما فروع ملشـروعات  

مع ) الدول النامية(حدود التكوينات السياسية األقل تقدما مستقلة تتمركز يف مناطق خمتلفة تقع يف 
ع داخل حدود البلـدان  أو هي عبارة عن وحدات إنتاجية متفرقة تق’ وجود إدارة هلا يف البلد األم

و إما أا وحـدات  . و على درجة من التكامل فيما بينها مع وجود إدارة هلا يف البلد األم النامية،
خل حدود البلدان النامية و تكون على هيئة خطوط إنتاج خارجية، تتعامل مع إنتاجية متفرقة تقع دا

  .خطوط إنتاج مركزية تقع يف البلد األم
إذ هنـاك أجيـال مـن     يو طبعا تعتمد هذه املشروعات على درجة التقدم التكنولـوج 

دم التكنولوجي التكنولوجيا يسمح بنقلها إىل هذه البلدان و أخرى تتمركز يف أوطاا، و مل يعد التق
هو العامل األساسي يف السيطرة اخلارجية على مقدرات البلدان النامية وحدها بل أصبح من أهـم  

  .أوجه الصراع بني املشروعات االقتصادية الدولية داخل البلدان املتقدمة نفسها
و تؤكد الدراسات على أن املشروع هو الوحدة األساسـية األكثـر حيويـة يف البنـاء     

، و تدور الدراسات األساسية ألي مشروع اقتصادي حول مجلة من املفـاهيم تتركـز   االجتماعي
بشكل أساسي على حتليل املنافع و التكاليف سواء كانت هذه التكاليف خاصـة أو اجتماعيـة أو   
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ة أو تكلفة فرصة بديلة، باإلضافة إىل املنافع اخلاصة و االجتماعية و ما يتعلق ا من يحدية أو إضاف
االجتماعية لرأس املال و األسعار احملاسبية أو مـا   ةمعدل اخلصم االجتماعي و تكلفة الفرصحتديد 

باإلضافة إىل معايري االستثمار املختلفة سواء يف ظل ظروف التأكد أو عـدم  . يعرف بأسعار الظل
ـ  . التأكد تخدام فإذا أمكن تقدير هذه املفاهيم بدقة فإنه ميكن اختاذ قرار بشأن إنشاء املشـروع باس

  .الستثمارات يف املشروعات القائمةو تقييم ا’ معايري جدوى االستثمار يف املشروعات اجلديدة
و قد اجتهت معظم الدول اليت تشجع االستثمار اخلاص الوطين منه و األجنيب إىل عدم منح 

اليف مـن  تراخيص إقامة املشاريع إالّ بعد تقدمي دراسات جدوى تبني العوائد املتوقعة مقارنة بالتك
  .االستثمار يف النشاط احملدد

كما أن البنوك و املؤسسات املالية مل تعد تكتفي بالضمانات اليت حتصل عليها من العمـالء  
و حىت املؤسسـات  . طاليب القروض، بل أصبحت تعتمد على نتيجة دراسات اجلدوى اليت تقوم ا

عند منح قروضها إلقامـة مشـروعات   املالية الدولية كالبنك الدويل تعتمد على دراسات اجلدوى 
التنمية يف الدول النامية، و غالبا ما ختصص جانبا من القروض املمنوحة إلجراء هذه الدراسات نظرا 

  .لعدم قدرة تلك البلدان على اإلنفاق على مثل هذه الدراسات
و تساعد دراسات اجلدوى يف التعرف على خمتلف الـتغريات االقتصـادية و السياسـية و    

انونية اليت حتدث خالل العمر االفتراضي للمشروع، و مدى تأثري ذلك على رحبية املشـروعات  الق
ـ  ،االستثمارية يف املستقبل  ةو مدى حساسية العوائد املتوقعة للتغريات اليت متس بعض البنود املتعلق
ـ  ،باإليرادات أو التكاليف ع و الفائـدة و  مثل التغري يف أسعار الطاقة و املواد األولية و أسعار البي

و غري ت و السياسات ذات األثر املباشر باإلضافة إىل التغري يف األذواق و الرغبا ،العمالت األجنبية
و على ذلك فإن دراسات اجلدوى ما هي إال سلسـلة مـن   . املباشر على املشروعات االستثمارية

تنفيذها منذ  املزمع االستثمارسلفا على مشاريع  املترابطة و املتكاملة اليت جترى الدراسات املتخصصة
كفكرة، و حىت تصل إىل مرحلة التصفية االختيارية أو القانونية بقصد التأكد من صالحيتها  بزوغها

  .لتحقيق نتائج حمددة تتوافق و دوافع املستثمر و اجتاهاته
 من هذا املدخل حياول هذا القسم التطرق إىل بعض املفاهيم األساسية و اإلطار العام هلـذه 

  .تباعا تاملوضوعاهذه الدراسات حيث يتم تناول 
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  اإلطار العام لدراسات اجلدوى التجارية  :األولالفصل 
و املشروع االستثماري و تعتمد الدراسة يف هذا الفصل على مجلة من املفاهيم املتعلقة باالستثمار 

تعرض ملفهوم القرار التعريف بدراسات اجلدوى و مراحلها و مكوناا مع ال ، مثأنواعه و أهدافه
  :انتهاء بالصعوبات اليت تواجه إجراء دراسات اجلدوى و هو ما نتناوله فيما يلي و، االستثماري و أنواعه

  :االستثمار واملشروع االستثماري:املبحث االول
  .مفهوم االستثمار و املشروع االستثماري :أوال

مشروعات جديدة أو منشآت قائمة  املقصود باصطالح االستثمار هو استخدام لألصول يف إقامة
يدر من ورائه عائدا أو فائدة إضافية هلا، فهو إذن أي نشاط استثماري ينطوي على ممارسة أعمال يترتب 
عليها إنفاق، و ينجم عنه تكوين أصول استثمارية ميكن تشغيلها و االسـتفادة منـها لفتـرات زمنيـة     

  .)1(مقبلة
لتضحية باستهالك حاضر مؤكد لقاء استهالك مستقبل غري كما قد يشري اصطالح االستثمار إىل ا

مؤكد، فهو ذا املعىن استهالك سليب راهن مقابل احلصول على استهالك إجيايب مستقبل مع قـدر مـن   
  .املخاطر

و هناك تعريف آخر لالستثمار هو أنه ارتباط مايل يهدف إىل حتقيق مكاسب على مدى زمـين  
 نوع من اإلنفاق على أصول يتوقع احلصول من ورائها على عائد لفتـرة  طويل مستقبال، فهو ذا املعىن

متييزا له عن املصـروفات اجلاريـة   و   " إنفاق رأمسايل " طويلة من الزمن، لذلك يطلق عليه اصطالح 

  .)2(التشغيلية
أو ديدة مل تكـن موجـودة مـن قبـل     و هو حيوي ثالث جمموعات خمتلفة، إما مشروعات ج

و املتمثلـة يف  وعات إحالل و حتديث ل تضاف أصوهلا إىل مشروعات قائمة أو مشرمشروعات استكما
شراء أصول جديدة بدل القدمية أو املتقادمة للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية احلالية للمنشـأة أو حتسـني   

  .الكفاءة اإلنتاجية هلا
ستخدام جمموعة من إن أي استثمار يف أي جمال من ااالت االقتصادية أو االجتماعية يعين ا

رات احملليـة أو املسـاعدات اخلارجيـة، أو    دخللمجتمع، سواء أكان ذلك من امل املوارد احملدودة

                                                
  .13، ص 2000األصول العلمية لدراسة جدوى مشاريع االستثمار، الطبعة الثانية، القاهرة، حممد أمين عبد اللطيف عشوش،  (1) 
  . 103. ، ص1999طفى كمال السيد طايل، القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مص  (2) 
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اخل، على أن حيقق عائدا على فترة زمنية ... العمالت األجنبية، أو بعض املهارات الفردية املتخصصة
  .طويلة مستقبال

كل تنظيم لـه كيـان حـي    "ى أنه كما ميكن تعريف املشروع االستثماري االقتصادي عل
و و املزج بني عناصر اإلنتـاج  مستقل بذاته ميلكه و يديره أو يديره فقط منظم يعمل على التأليف 

يوجهها إلنتاج أو تقدمي سلعة أو خدمة أو جمموعة من السلع و اخلدمات و طرحها يف السوق من 

ذلك أن هناك عناصر معينة يتكون و يفهم من كل ) 1("أجل حتقيق أهداف معينة خالل فترة معينة
  :منها مفهوم املشروع االقتصادي هي 

نشاط استثماري ينطوي على جمموعة من األنشطة و يؤدي إىل وجود منتجات و هو  .1
 .يلوح كفرصة سرعان ما يتحول إىل فكرة متميزة فنيا و اقتصاديا

 .املنظم الذي يقوم بالتأليف و املزج بني عناصر اإلنتاج .2
 عريف اإلنتاج فيها، و ال بد أن يكـون للمشـرو  صائصه، اليت يتم تالسوق و خص .3

 .االستثماري طلب على منتجاته
الربح أو العائد على االستثمار كهدف أساسي باإلضـافة إىل أهـداف أخـرى إن     .4

 .هنا العائد املادي و االجتماعي دوجدت،      و بالتايل يشمل العائ
 .ي ليتمتع املشروع بشخصية معنوية اعتباريةاالستقاللية النسبية للمشروع االستثمار .5
، حيث هناك دائما درجة معينة من املخاطرة توجد عند اختيار أي مشـروع  ةاملخاطر .6

 .اقتصادي، حيث يتحمل املشروع الربح أو اخلسارة الناجتة عن نشاطه
أن  مع مالحظة أن عملية اختيار املشروع تقوم على مفهوم تكلفة الفرصة البديلة على اعتبار

  .تكلفة أي شيء تقدر بأفضل بديل أو كسب يتم التخلي عنه
أعلى من سعر الفائدة أو سعر اخلصم  او عادة خيتار املشروع االستثماري الذي يعطي عائد

ن ميثالن احلد األدىن لتكلفـة رأس املـال يف كـل    ين األخرييلسائد يف السوق على اعتبار أن هذا
أو إيداع أموالـه يف   ،مشروعاتمن ر اإلرادة يف اختيار ما يراه األحوال اليت يكون فيها املستثمر ح

  .أحد البنوك

                                                
  .19. ، ص2000عبد املطلب عبد احلميد، دراسات اجلدوى االقتصادية و اختاذ القرارات االستثمارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   (1) 
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لبناء كيان اقتصـادي   ،تالف عناصر اقتصادية و اجتماعية و بيئيةائفاملشروع ذا املعىن هو 
يستطيع القيام بإجراء عمليات حتويل معينة موعة من املوارد االقتصـادية إىل أشـكال مالئمـة    

ات ـؤسسة له من أفراد و هيئم األطراف املـو ه ،احل يف املشروعـاف ذات مصالحتياجات أطر
مؤسسات قانونية لناتج نشاطه من مستهلكني، و األطراف الوسيطة من و حكومات، و املستخدمة 

و أخريا األطراف ذات النشـاط  . منظمة حلركة نشاطه االقتصادي كهيئات االستثمار و الضرائب
  .مع املشروعالتعاملي أو التنافسي 

اطه، ـق أهدافه و تنظم إدارة نشو املشروع حتكمه جمموعة من احملددات منها تلك اليت حتق
و يكتب  ،و مدى توافق عناصر النظام االقتصادي احمللي و الدويل، و كذا عناصر التحديث الفين له

للمشروع  أن يعطىأن التعريف األكثر عمومية و مشوال الذي ميكن " يف هذا اال " بيري ماسي " 
تفاء من جهة و بـني  االستثماري هو أنه عبارة عن عملية مبادلة بني وضع حايل من الرضا و االك

فهي  دأما دعامة هذا األمل بالوضع اجلدي. ديد من الرضا و االكتفاء من جهة أخرىجاألمل بوضع 

  . )1("السلع الرأمسالية املستخدمة يف عملية اإلنتاج 
جمموعة من العمليات التحويلية موعة من عناصر اإلنتاج تفوق فيـه   و عموما فاملشروع

) أو عوائد االسـتثمار (، بفارق يعرف بعوائد العملية اإلنتاجية هقيمة خمرجات النشاط قيمة مدخالت
و يالحظ أن املشـروعات اخلدميـة ال ختتلـف عـن     . حتت تأثري العناصر البيئية العامة للمشروع

يف حالة إجراء التحليالت األولية هلا ، حيث إا تشترك من حيث احتياجاا  املشروعات اإلنتاجية
إىل مدخالت أولية و حتويلها إىل نتائج حتقق من خالهلا أهدافها، و هي حتويلها إىل قيم مادية قابلة 

  .للتقييم االقتصادي
دراسـات اجلـدوى   : أنواع لدراسات تقيـيم املشـروع هـي    و احلقيقة أن هناك ثالثة

  .لمشروعات اجلديدة، و دراسات إعادة التأهيل، و دراسات التوسعةل
 لففيما يتعلق بدراسات اجلدوى فهي تم بتقييم إنشاء مشروعات جديدة قد يكون هلا مثي

  .من املنشآت القائمة، أو قد تكون حديثة تقدم سلعة أو خدمة ألول مرة
شآت القائمة اليت تعاين من مشـاكل  أما بالنسبة لدراسات إعادة التأهيل فهي تركز على املن

بسبب عدم القدرة على حتقيق معدالت ربح مرتفعة، أو ألن الظروف اليت أقيمت ا . دد بقاءها
                                                

 (1)  p. Masse. Le choix des Investissements, Paris, 1964, p. 1. 
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موجة العوملة و ما يصاحبها من إزالة القيود  نإلضافة إىل أقد تغريت حبيث أثر ذلك على رحبيتها، با
نشـآت اإلنتاجيـة   املدة املنافسة اليت تتعرض هلـا  على املعامالت االقتصادية بني الدول تزيد من ش

تأهيل لتبيان تم بالتايل إجراء دراسات إعادة بالدول النامية مما يزيد يف صعوبة تسويق منتجاا، و حي
مستقلة يف السوق، أو إدماجها يف وحدات  اتإمكانية زيادة كفاءا اإلنتاجية و استمرارها كوحد

ا غري مرحبةأخرى أو تصفيتها إذا تأكد أ.  
ـ امت ا العديد من احلكومات يف إكما أن برامج اخلصخصة اليت ق ة، طار مواجهتها للعومل

ـ  آت العامة ـدف  ـبإعادة تأهيل املنش مومات القياـحتمت على هذه احلك اع ـنقلـها للقط
غري و يالحظ أن دراسات إعادة التأهيل قد ال ختتلف كثريا يف هيكلها عن دراسة اجلدوى،  .اخلاص

أنه قد تكون هناك بعض القيود اليت يتم العمل يف ظلها يف حالة دراسة إعادة التأهيل، و ال توجد يف 
حالة دراسة اجلدوى ملشروع جديد مثل التقيد باملوقع و العمالة املتاحـة و اآلالت املسـتخدمة و   

  .غريها
ة، و تتضـمن  و حتتاج عمليات التوسعة أيضا إىل دراسات تقييم تعرف بدراسات التوسـع 

  :عملية التوسعة واحد من العناصر التالية 
 إما زيادة الكميات املنتجة من السلع و اخلدمات األساسية أو الفرعية اليت تقـوم املنشـأة

بإنتاجها يف الوقت احلاضر، أو إضافة منتج جديد للمنتجات القائمة، أو توليفات من العنصرين و 
ية عمل جديدة مع استخدام نفس الطاقة اإلنتاجية القائمة، أو قد تتطلب عملية التوسعة إضافة ورد

إجراء توسعة يف الطاقة اإلنتاجية القائمة مع استخدام نفس التكنولوجيا السائدة، أو استخدام نوع 
جديد من التكنولوجيا مع إجراء تعديل للطاقة اإلنتاجية القائمة، أو إقامة مصنع تابع، أو إضافة خط 

إضافة فرع جديد يف منطقة جغرافية جديدة، أو شراء آالت إضافية جديدة دف إنتاج جديد، أو 
  .زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع ملواجهة تزايد الطلب احملتمل على منتجات املشروع

  :االستثمارية تأنواع املشروعا :ثانيا
 يالحظ أن حتليل مفهوم املشروع االستثماري يبني أن هنـاك أنـواع مـن املشـروعات    
االستثمارية مما يعين وجود العديد من التقسيمات هلا حيث تكشف عن وجود العديد مـن فـرص   

االسـتثمارية إىل أنـواع خمتلفـة     تو ميكن تقسيم املشروعا. االستثمار اليت ينبغي دراسة جدواها
  .القابلية للقياس، العالقات التبادلية، و البعد االجتماعي :أمههاحسب عدد من املعايري 
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نسبة للقابلية للقياس، هناك مشروعات قابلة للقياس و أخرى غري قابلة للقياس، فاموعة فبال
األوىل هي تلك املشروعات اليت تنتج منتجات أو تولد منافع قابلة للتقييم النقدي، و غالبا ما يكون 

اعية و كاملشروعات الزر(أسواق حتدد فيها أسعارها ) سواء كانت سلعا أو خدمات(هلذه املنتجات 
باإلضافة إىل املشروعات الـيت  . حبيث تقيم منتجاا على أساس هذه األسعار) الصناعية و السياحية

  .ق العامة مثالاشرا كالطرمب تقيم منافعها نقدا دون أن يدفع املنتفعون ا مقابال
قييم منتجاـا بصـورة   اليت يصعب ت كأما بالنسبة للمشروعات غري القابلة للقياس فهي تل

  .أمثلتها مشروعات الصحة و التعليم و البيئة و غريها قدية، و منن
أما بالنسبة للعالقات التبادلية، فتنقسم املشروعات االستثمارية من حيث العالقات التبادليـة  

  :أنواعإىل ثالثة 
مشروعات مانعة بالتبادل، و مشروعات مستقلة، و مشروعات متكاملـة، فاملشـروعات   

من املوارد حبيث أن اختيار أحدها مينع اختيـار   دتلك اليت تتنافس على قدر حمد املانعة بالتبادل هي
أما بالنسبة للمشروعات املستقلة فهي تلك املشروعات اليت ال مينع إقامة أحدها إقامة اآلخر . األخر

ة مـا بالنسـب  أ. ال يكون مشروطا بإقامة اآلخر طاملا توافرت املوارد املطلوبة، كما أن إقامة أحدها
  .اآلخرإلقامة للمشروعات املتكاملة فهي تلك املشروعات اليت يلزم إقامة أحدها 

تنقسم املشروعات اليت ميكن للقطاع اخلاص القيام ـا إىل  و فيما يتعلق بالبعد االجتماعي، 
مشروعات اإلنتاج املباشر، و هي تلك املشروعات اليت تنتج سلعا أو تقدم خدمات ميكـن   :نوعني

رة للجمهور على أساس فردي، حبيث ال يكون البعد االجتماعي فيها ظاهرا، و النـوع  بيعها مباش
الثاين هو مشروعات البنية األساسية مثل الطرق و اجلسور و املطارات و املوانئ و الكهرباء و املياه، 

 ىلو يتو. إذ تقدم خدمات هلا بعد اجتماعي جيعل احلكومة ملزمة بتوفريها للجمهور بأسعار مناسبة

ين البناء، مث التشغيل لفتـرة امتيـاز   ، و هو يع)∗()BOT(القيام ا وفقا لنظام االقطاع اخلاص أحيان
حبيث تنطوي مسامهة القطاع اخلاص يف هذا النـوع مـن   . نهاية للحكومةالمعينة، مث التحويل يف 

تـرة  من االستثمار طـول ف  عو من أهم خصائص هذا النو.اجتماعيةاالستثمارات على مشاركة 
التصفية، و وجود بعد اجتماعي يزيـد مـن حساسـية     واد، و عدم قابلية األصول للنقل أداالستر

ا يوجد بعـد سياسـي   االستثمار فيها لكون اخلدمات املقدمة متس شرحية واسعة من اجلمهور، كم
                                                

(∗)  Build-Operate-Transfer. 



  - 11  - 

  

إال أن هنـاك بعـض   . التزام احلكومة بتقدمي هذه اخلدمات للجمهور بأسعار مدروسـة يف يتمثل 
اطر غري التجارية املرتبطة باالستثمار ذا النوع من املشاريع، أمهها املخاطر السياسية كاملصادرة املخ

و ... و التأميم و عدم القدرة على حتويل األرباح يف أوقات احلـروب و االضـطرابات الداخليـة   
  .غريها

  :أهداف املشروعات االستثمارية  :ثالثا
 .ليل جدوى املشروعـكاز اليت تنطلق منها دراسة حتيعترب حتديد هدف املشروع نقطة االرت

و ألن أهداف املشروعات اخلاصة ختتلف عن أهداف املشروعات العامة باختالف وجهة نظر 
   :هيفإن أهداف املشروعات تنقسم إىل جمموعتني  وطينقتصاد الاملستثمر اخلاص عن وجهة نظر اال

 :اخلاصأهداف املشروع  .1

. روعـاألهداف الرئيسية للمش ح يعترب منـة أن حتقيق أقصى ربتفترض النظرية االقتصادي
و املقصود بالربح هنا هو صايف الربح الذي ينتج عن املقارنة بني حصيلة املبيعات و تكاليف 

و لكن . و يندرج ضمن تكاليف اإلنتاج ذا املعىن كل النفقات اليت يتحملها املشروع. اإلنتاج
و منوه، إال أنه ليس  هيعترب ضروريا لضمان بقاء املشروع و استمراريت على الرغم من أن حتقيق الربح

اهلدف الوحيد، بل هناك أهداف أخرى مثل حتقيق أقصى قدر من املبيعات لتحقيق مكانة كبرية يف 
األسواق، زيادة اإليرادات و حتقيق األهداف اخلاصة للمديرين الذين ترتبط مصاحلهم برقم 

و موقف مايل سليم، محاية النشاط الرئيسي للمشروع من  ة سيولة مناسبةال، االحتفاظ بدرجاألعم
خطر توقف اإلنتاج، تعظيم الصادرات و كسب سوق خارجي، و غريها من األهداف اليت ميكن 

  .للمستثمر اخلاص أن يسعى إليها
 :العامأهداف املشروع  .2

ء حتقق ربح من وراء ذلك يعترب حتقيق املنفعة العامة هو اهلدف األساسي للمشروع العام سوا
إىل الربح بل جيب أن ال يتم ذلك  اأم ال، إال أن هذا ال يعين أن املشروعات العامة ال دف إطالق

سواء كانت هذه األهداف اقتصادية أو . على حساب األهداف اليت أنشئ املشروع العام من أجلها
  .مالية أو ستراتيجية أو اجتماعية أو غريها
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معايري الرحبية التجارية على تقييم جدوى املشروعات اخلاصة يف حني و على ذلك تغلب 
تغلب معايري الرحبية االجتماعية على تقييم جدوى املشروعات العامة، إالّ أن حتقيق الكفاءة 

  .االقتصادية هو العامل املهم الغالب على كال النوعني من املشروعات
  :ثماريةراسات اجلدوى والقرارات االستد:املبحث الثاين

  )∗(التعريف بدراسات اجلدوى :أوال

" جلون مينارد كيرت"تعددت التعاريف اخلاصة بدراسات اجلدوى سواء منذ الكتابات األوىل 
)J.M.Keynes ( منذ أربعينات القرن املاضي؛ عندما حتدث عن معدل العائد على االستثمار و تكلفة

منذ بداية اخلمسينات عندما ) Dean Joel" (جول دين"رأس املال، و الكفاية احلدية لرأس املال، أو 
صدر له أول كتاب ملعاجلة مشاكل املشروعات االستثمارية، و منذ ذلك احلني ظهر هذا الفرع 

و  لنظرية االقتصادية اجلزئيةكواحد من أهم فروع علم االقتصاد التطبيقية؛ مستمدا منهجيته من ا
خرى كاإلدارة و حبوث العمليات و احملاسبة بغرض ترشيد العلوم األ نالكلية، باإلضافة إىل العديد م

و على ذلك ميكن تعريف دراسات اجلدوى على . القرار االستثماري فيما يتعلق جبدوى املشاريع
 االختباراتساليب و األدوات و منهجية الختاذ القرارات االستثمارية تعتمد على جمموعة من األ"أا 

ل مشروع استثماري معني، و فة الدقيقة الحتماالت جناح أو فشلى املعرو األسس العلمية اليت تعمل ع
و منفعة  محور حول الوصول إىل أعلى عائداختبار مدى قدرة هذا املشروع على حتقيق أهداف حمددة تت

  .)1("أو لكليهما على مدى عمره االفتراضي وطيند الللمستثمر اخلاص أو االقتصا
ىل الوقوف على العديد من املالحظات اليت تعمق و تكشف عن إن حتليل هذا التعريف يوصلنا إ

حمتواه العلمي، حيث أن هذه الدراسات تتبلور من خالل تقدير التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة يف 
تكاليف و أعباء  صورة منافع مباشرة أو غري مباشرة، و كذلك التدفقات النقدية اخلارجة يف صورة

وال ـــار طــــيث توصلنا إىل حتديد صايف العائد على االستثممباشرة و غري مباشرة حب

                                                
و  ينبغي التنويه إىل أن مثة اصطالحات عدة تطلق على دراسات اجلدوى و هذه االصطالحات و إن اختلفت يف املسمى فإا ال ختتلف يف املضمون (∗)

م االستثمار، اقتصاديات املشروع، و يف الوقت ذاته، فإن هناك اصطالحات أخرى تقييم املشروع، تقيي: يدخل ضمن تلك االصطالحات ما يلي 
دراسـة اجلـدوى   "تطلق على دراسات اجلدوى رغم أا ال تعكس فحواها كفرع من فروع املعرفة بشكل دقيق، و من هـذه االصـطالحات   

سلسـلة مـن   " دراسات اجلـدوى "صصي واحد يف حني تتضمن ، فكال االصطالحني يقتصر على جمال خت"دراسة اجلدوى املالية" ، "االقتصادية
  .الدراسات املتخصصة

  24.، املرجع السابق، صدعبد احلمي بعبد املطل   (1) 
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. عمر املشروع االفتراضي و مقارنته مبختلف البدائل ذات العوائد الصافية املوجبة الختيار أيها أفضل
و االختيار يؤدي إىل التضحية من وجهة نظر تكلفة الفرصة البديلة، و هذا يعين وضع أولويات مث 

و كل هذا يف . ماري بالبديل األفضل الذي حيقق أقصى عائد ممكن على االستثماراختاذ قرار استث
إطار منهجية علمية، و يف ظل ظروف تتسم بعدم التأكد و اليت يعمل تعميق هذه الدراسات على 

كما تستخدم دراسات اجلدوى حتليالت احلساسية اليت تبني . التقليل من خماطر عدم التأكد هذا
ع على حتمل خماطر التغري يف العديد من املتغريات االقتصادية و حىت السياسية و مدى قدرة املشرو

القانونية، و ذلك من خالل قياس درجة حساسية العوائد املتوقعة لتلك التغريات سواء فيما يتعلق 
األدوات الرئيسية للتعرف على اخلربة االئتمانية  ىحدكما أا تعترب إ. دات أو التكاليفباإليرا

عمالء، لذلك فهي أداة مهمة بالنسبة للبنوك و املؤسسات املالية املاحنة للقروض للتعرف على مدى لل
  .قدرة املشروع على تسديد القروض

و ينبغي أن نالحظ هنا أن عملية تقييم و دراسة املشروعات املقترحة لالستثمار ما هي إالّ 
لق بالعديد من اجلوانب كالتكلفة، و عملية تنبؤ، و تتطلب بالتايل وضع هامش للخطأ فيما يتع

احملتمل جتاه املنتج أو حجم الطلب املتوقع، و األسعار اليت ميكن استخدامها، و برد فعل املستهلك 
و تنميتهما، و احتماالت ظهور بعض املبتكرات الفنية احلديثة يف املستقبل، و احتماالت  اخلدمة

اعية حبيث نصل من خالل دراسة هذه العوامل إىل تفضيل املستهلكني و غريها من العوامل االجتم
ما يسمى باألخطار احملسوبة على أساس حتليل علمي الحتماالت النجاح أو الفشل بدال من تقبلها 

  . )1(دون دراسة
  دراسة اجلدوى و القرارات االستثمارية :اثاني

لذي تعتمد عليه تعترب التحليالت اخلاصة باملفاهيم األساسية لدراسة اجلدوى هي األساس ا
عملية اختاذ القرارات االستثمارية، لذلك سنتعرض يف هذه النقطة إىل مفهوم و أنواع القرارات 

  .االستثمارية مرورا مبراحل دراسة اجلدوى
  :االستثماريمفهوم القرار . 1

يقوم مفهوم القرار االستثماري على مبدأ الرشادة االقتصادية النابع أساسا من التخصيص 
للموارد النادرة املتاحة من خالل استثمارها يف املشروع الذي يعطي أفضل عائد ممكن، مع  األمثل

                                                
  .5. ، ص1990حممد السيد، املدخل املنهجي يف دراسات جدوى املشروع، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية،  إمساعيل (1) 
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و واضح أنه ال ميكن التوصل إىل هذا القرار إالّ بناء على . األخذ يف احلسبان للفرصة الضائعة
هي جمموعة من دراسات اجلدوى و املعايري اليت تسبق عملية االختيار و اليت متر بعدة مراحل تنت

  .باختبار قابلية املشروع للتنفيذ يف إطار منهجي معني
  و نالحظ أن قرار االستثمار يتميز بأنه قرار ستراتيجي غري متكرر يترتب عليه تكاليف ثابتة

مغرقة يصعب الرجوع فيها أو تعديلها، باإلضافة إىل املشاكل احمليطة به كظروف عدم 
  .دم القابلية للقياس الكمي لبعض املتغرياتالتأكد و التغري يف قيمة النقود و مشاكل ع

  .مراحل دراسات اجلدوى و مكوناا.  2
متر عملية تنمية املشروعات اجلديدة املقترحة لالستثمار باملراحل الثالثة اآلتية؛ و اليت تعرف 

  :املشروعمبراحل دورة 
  :التاليةو تتضمن املراحل الفرعية  :االستثمارمرحلة ما قبل .  1.2

حيث أن اهلدف :االستثمارمرحلة التعرف على فكرة املشروع أو دراسة فرص .  1.1.2
من هذه املرحلة هو اكتشاف فرص االستثمار املتاحة للمجتمع و الوصول إىل جمموعة بديلة ألفكار 
االستثمار املختلفة و هي ذات أمهية كبرية، لذا ينبغي التأكد من أن املشروع املقترح هو أفضل 

  .يث فرص النجاحاملتاح من ح
و قد قدمت األمم املتحدة بعض األساليب اليت ميكن استخدامها للوصول إىل بعض األفكار 

  :) 1(االستثمارية اجلديدة منها
، و الذي من شأنه أن يساعد املستثمر على اختيار نوع وطينحتليل قطاعات االقتصاد الـأ 

  .األفكار االستثمارية اليت ميكن دراستها
رامج التنمية االقتصادية، حبيث يتم االستفادة من هذه الربامج سواء على أساس دراسة ب ـب 

فين أو جغرايف، حيث أن اال الفين يتيح مقارنة اإلنتاج احلايل للسلع و اخلدمات املختلفة و األرقام 
ة حبيث تستغل املستهدفة يف برامج التنمية بينما يتيح اال اجلغرايف العمل على تنمية املناطق اجلغرافي

  .هذه املناطق اجلديدة يف إنتاج و تسويق بعض املنتجات أو اخلدمات

                                                
 (1)  Mannual of Economic Development project, United Nations, New York, 1958, pp. 6-7. 
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 تقدمي الكثري من حيث يؤدي حتليل السوق إىل :األسواقأساس حتليل و دراسة  ـجـ 
و املقترحات اجلديدة لالستثمار و خاصة يف الدول النامية، و من أهم مصادر الفرص األفكار 

  ـ :يليامجة عن دراسة السوق ما االستثمارية اجلديدة الن

دراسة قوائم الواردات دف إنتاج سلعة كانت تستورد من اخلارج أو إنتاج بديل هلا  -
حمليا، و كذلك دراسة قوائم املوارد الطبيعية املنتجة حمليا، بغرض استغالل املوارد الطبيعية و تصنيعها 

ملناجم بشكل أفضل باستخدام االختراعات حمليا بدال من تصديرها يف صورا اخلام، أو استغالل ا
اجلديدة، كما ميكن استغالل عامل املناخ اجليد و املوقع الطبيعي للتفكري يف الدخول يف جمال 

 .السياحة

خلق أسواق لتصدير بعض املنتجات اليت ميكن للدولة أن تقوم بإنتاجها، باإلضافة إىل  -
 .قدرة املنتج على التنافس يف األسواق

عض الصناعات احلرفية مبصانع إنتاجية من خالل دراسة مهارات العمال استبدال ب -
املتاحة حمليا الستغالهلا يف إنتاج سلعة أو خدمة ما بتكلفة منخفضة، كصناعات األثاث أو املالبس 

 .اجلاهزة، أو يف جمال الصناعات اإللكترونية التجميعية

زيادة مستوى الدخل  ن، وزيادة الطلب احمللي؛ و الذي يتعلق أساسا مبعدل السكا -
 .و أسعار البيع الفردي،

تناقات يف السوق من الطلب غري املشبع، حيث أن التعرف على وجود بعض االخ -
 .و تسويق بعض السلع يعترب جماال لتقدمي األفكار اجلديدة لالستثمار حيث إنتاج

ني كما أن دراسة جداول املدخالت و املخرجات توضح الترابطات املوجودة ب ـد 
الصناعات املختلفة، و كثريا ما تكشف هذه الدراسة عن حاجة اتمع إلقامة مشروعات متد 
صناعة قائمة مبدخالت هي يف حاجة إليها، أو إلقامة مشروعات تستخدم خمرجات صناعات قائمة 
كمدخالت هلا، كما ميكن أن تتم عملية البحث عن أفكار جديدة ملشروعات استثمارية على أكثر 

ستوى، سواء من حيث فرص االستثمار العامة يف املدن و األقاليم أو على مستوى القطاعات من م
  . أو على مستوى املشروع

و هناك مصادر أخرى لألفكار اخلاصة باملشروعات اجلديدة، و اليت تصلح للشركات 
و ندسة بأقسام البحث أو اهلالقائمة و اليت ترغب يف إقامة مشروعات جديدة و هي تلك املتعلقة 
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الصيانة و اإلدارة العليا بالشركات حيث ميكن هلا أن تقترح مشروعات جديدة تعمل على إنتاج 
منتجات تطرح ألول مرة يف األسواق أو حتسن من نوعية املنتجات القائمة لتساير التقدم 

أو التكنولوجي أو إقامة فروع أخرى يف جماالت مرتبطة بنشاط الشركة لزيادة نصيبها يف السوق 
  .احملافظة عليه دون اخنفاض

مرحلة إعداد دراسات اجلدوى املبدئية أو ما يسمى بالقيام بالدراسة األولية . 2.1.2
  :للفكرة

ة، ــة معمقــدراس حتتاج إىلحيث يتم حتديد اجلوانب ذات األمهية يف املشروع و اليت 
تثماري، و ذلك قبل االستمرار و فيها يتم اختاذ قرار بقبول أو تعديل أو رفض تنفيذ املشروع االس

و ذلك دف التأكد من عدم وجود عوائق جوهرية أمامه أو عدم . يف املزيد من دراسات جدواه
جدوى إقامته لظروف قانونية أو بيئية أو عدم وجود منافذ توزيع جيدة ملنتجاته، كما ينبغي التأكد 

األولية و تكاليف التشغيل ملدة دورة إنتاجية  من كفاية املوارد املالية املتاحة لتغطية تكاليف اإلنشاء
على األقل، كما تبني هذه الدراسة مدى توفر عناصر اإلنتاج األساسية الالزمة إلقامة املشروع و 
تشغيله و مدى توفر الكفاءات الفنية و اإلدارية القادرة على إدارته، كما ينبغي التأكد من خالل 

، باإلضافة إىل تبيان أهم على أن املشروع املقترح مربح ئيةهذه الدراسة من وجود مؤشرات مبد
كما متكننا دراسة اجلدوى  .املشاكل اليت ميكن أن تواجه إقامة املشروع و احللول املقترحة هلا

  :منهااملبدئية من اإلملام بعدة جوانب 
و هويته و توجهاته و سياساته االقتصادية، و مدى  وطينالتعرف على حالة االقتصاد ال -

مع حتديد ما إذا كانت أهداف املشروع ال تتعارض مع األهداف  ،االستقرار السياسي و االجتماعي
 .العامة للمجتمع مبا يف ذلك القيم و العادات و التقاليد

ق و طبيعتها و اجتاهات مما يعين التعرف على حالة السو ،احلاجة إىل منتجات املشروع -
هلكني و أذواقهم و دوافعهم جتاه هذا النوع من املنتجات و األسعار السائدة و رغبات املستالطلب 

 .مع إجراء مسح للمشروعات املماثلة و املنافسة و اليت منحت هلا تراخيص لإلنشاء

اصر اإلنتاج ـمستوى التكنولوجيا و بدائلها بالنسبة لنشاط املشروع و مدى توفر عن -
كنولوجيا إن وجدت، و دراسة خصائص و العمالة، مع تبيان القيود على استرياد العمالة و الت

 .األرض و اخلامات مما يبني مدى توفر العنصر الفين للمشروع
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مؤشرات تشجيع االستثمار و حوافزه، و نظم التعامل مع املستثمرين مبا يف ذلك  -
 .التعرف على مدى صعوبة احلصول على تراخيص إقامة املشروع و مدى تعقد اإلجراءات اإلدارية

ر تكاليف دراسات اجلدوى التفصيلية و مدى تناسبها مع حجم رأس و أخريا تقدي -
ملعرفة ما إذا كان املشروع يستحق إجراء دراسات  ،املال املخصص مبدئيا لالستثمار يف املشروع

باإلضافة إىل حتديد اجلوانب اليت حتتاج إىل اهتمام أكثر، و تقدير التكاليف  ،جدوى تفصيلية أم ال
 .مويل الالزم للمشروعاإلمجالية و حجم الت

  :التفصيليةمرحلة إعداد دراسات اجلدوى . 3.1.2
توفر الدراسات التفصيلية جلدوى املشروع املقترح األساس الفين و االقتصادي و التجاري 
ملتخذ القرار ليقوم باختاذ القرار املناسب لفكرة االستثمار املقترحة، إذ جترى عدة دراسات ائية 

  .ت االستثمار اليت مت اختيارها مبدئياللجدوى على مشروعا
و تقدم دراسات اجلدوى التفصيلية األسس التنظيمية و التسويقية و الفنية و املالية للقرار 

  .اخلاص مبشروع االستثمار
و احلقيقة أن الفرق بني هذه املرحلة و مرحلة دراسة اجلدوى املبدئية هي مستوى التفاصيل 

  .يف كل واحدة منها
  .هذه املراحل التفصيلية يف نقاط مستقلة الحقا و سنتناول

  :االستثمارمرحلة . 2.2
إن مرحلة القيام باالستثمار تعىن وضع املشروع املقترح موضع التنفيذ الفعلي، و ألن ذلك 
قد يتطلب القيام ببناء املصنع و احلصول على اآلالت و املعدات الالزمة لبدء اإلنتاج، فإن هذه 

  :التاليةيام باخلطوات املرحلة تتطلب الق
مرحلة إجراء التعاقدات اخلاصة مبشروع االستثمار، سواء كانت قانونية من أجل  ـأ 

احلصول على األصول و املعدات و التجهيزات أو كانت تعاقدات بشأن اإلنشاءات و توريد 
  .اآلالت قبل بدء التشغيل

تثمار و إقامة املباين و مرحلة اإلنشاء، و تتضمن عمليات جتهيز موقع مشروع االس ـب 
القيام باألعمال اهلندسية املدنية و تركيب اآلالت و املعدات، و اختيار مستوى التكنولوجيا 

  .كما تشمل هذه اخلطوة حتديد اجلداول الزمنية للعملية اإلنتاجية. املناسب
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م مرحلة تدريب العمال؛ حيث ينبغي إجراء دورات تدريبية للعمال املتوقع تعيينه ـجـ 
و كذا األساليب املتعلقة بإدارة و تشغيل  ،باملشروع االستثماري على استخدام اآلالت و املعدات

  .املشروع
تسليم املشروع و بدء جتارب  و بدء التشغيل، حيث جترى عمليات مرحلة التسليم ـد 

  .التشغيل اعتمادا على كفاءة عمليات التخطيط و التنفيذ
  :التشغيلمرحلة . 3.2

ا معاجلة كل املشاكل سواء تلك اليت تظهر فور بدء التشغيل أو تلك املتعلقة و يتم فيه
  .باإلنتاجية و نقص اخلربة الفنية و اإلدارية فضال عن تلك املتعلقة بتكاليف اإلنتاج

  :االستثماريةأنواع القرارات . 3
مييز بني ثالثة و يقصد ا صيغة القرار املطلوب اختاذه يف جمال االستثمار املقترح و ميكن الت

  :يليأنواع من القرارات كما 
هنا ينبغي قبول أو رفض املشروع ألنه ال يكون أمام : قرارات قبول أو رفض املشروع  ـأ 

املستثمر إالّ بديل واحد و هو استثمار أمواله يف نشاط معني، و عليه أن يتخذ قرارا بتنفيذ البديل 
  .يلية، أو رفضه لعدم إمكانية التنفيذاالستثماري الذي اكتملت دراسة جدواه التفص

و هي قرارات ختص بدائل حمتملة لتحقيق نفس  :قرارات حتديد أولويات االستثمار  ـب 
األهداف و على املستثمر أن خيتار واحدة منها فقط، و تتوقف هذه األولويات على مدى 

  .ة معينةاهتمامات املستثمر بكل بديل و ما يعود عليه من منفعة خالل فترة زمني
و هي حالة وجود فرص متعددة أمام املستثمر إالّ  :قرارات االستثمار املانعة تبادليا  ـجـ 

أنه ال يستطيع أن يتخذ قرارا إالّ يف نشاط واحد منها، و هنا على املستثمر أن يأخذ يف احلسبان 
  .اآلخر) البدائل(تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة عدم إمكان تنفيذ البديل 

  :لقرارات االستثمارية يف ظروف التأكد، و املخاطرة و عدم التأكد ا ـد 
و بالتايل يكون اال  ،من النادر أن يتم اختاذ القرار يف ظروف التأكد حيث تنعدم املخاطر

و يتوفر للمستثمر املعلومات الكاملة و  ،واسعا الختاذ قرارات االستثمار بكل سهولة و بساطة
  املشروع و نتائجه، إالّ أنه يف الواقع العملي جند أن أغلب القرارات  الدراية التامة مبستقبل
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االستثمارية تتخذ حتت درجة من املخاطرة، و هنا تلعب دراسات اجلدوى الدور الكبري يف اختاذ 
أما القرارات . القرار االستثماري و حل العديد من املشاكل اليت تواجه هذا النوع من القرارات

 تتخذ يف حالة عدم التأكد فهي اليت تكون درجة املخاطرة فيها كبرية جدا، و هي االستثمارية اليت
قرارات قليلة احلدوث يف جمال االستثمار و حتتاج إىل دقة كبرية يف إجراء دراسات اجلدوى و تطبيق 

  .أساليب متقدمة جدا حىت ميكن اختاذ القرار االستثماري
 هذا يتم اختاذملية املفاضلة بني املشروعات حبيث و يالحظ أن القرار االستثماري يرتبط بع

حجم االستثمار، و التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة و  منها القرار يف ضوء العديد من العوامل
ما يرتبط ا من خماطر، لذلك يبدأ هذا القرار عادة بتحديد الفرصة االستثمارية املتاحة و ينتهي 

  .تعديل هذه الفرصةباختاذ قرار قبول أو رفض أو 

  : )1(و من أهم خصائص القرار االستثماري أنه
يعترب هدف و أساس دراسة اجلدوى، لذلك يتضمن عددا من القرارات الفرعية اليت . 1

  :بضمنهاينبغي اختاذها قبل اختاذه و اليت 
 .صياغة الفرصة االستثمارية املصاحبة لفكرة املشروع -

كتدفق نقدي خارج، كمتطلبات أساسية لتنفيذ  تقدير إمجايل التكلفة االستثمارية -
 .املشروع

 .تقدير العائد املتتابع احلدوث كتدفق نقدي داخل، على مدى البعد الزمين لالستثمار -

تقدير صايف التدفق النقدي الداخل املتوقع حتقيقه، و أثره يف حتديد فاعلية و قيمة  -
 .الفرصة االستثمارية للمشروع على مدى عمره االقتصادي

 .لقيمة االقتصادية للمشروع االستثماري، و ما يصاحبها من خماطر استثماريةاالتنبؤ ب -

يساعد يف حتديد خماطر األعمال املصاحبة للمشروع االستثماري، الناجتة من احتماالت . 2
  .نقص العرض أو الطلب على منتجات املشروع

                                                
، 1988محيد، أساسيات دراسة اجلدوى االقتصادية و قياس خماطر االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  إمساعيلحممد عثمان   (1) 

  .9. ص
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د ـاالحـالل و التجديـ يعترب القرار االستثماري قرارا غري متكـرر، ألن عمليـات. 3
و التوسـع كمشروعات استثمارية ال يتم القيام ا إالّ على فترات زمنية متباعدة، لذلك فإن 

  .املستثمر يتحمل نتيجة اخلطأ يف اختاذ قرار االستثمار
يتصل القرار االستثماري بشكل مباشر بنوع و طبيعة و درجة أمهية الفرصة االستثمارية، . 4

  .خاطر اليت ميكن أن يتحملهاط املمنافع و منط السلوك االستثماري للمستثمر و كما يرتبط بدو
يؤدي القرار االستثماري إىل امتالك مشروع استثماري ذو شخصية اعتبارية، و هو . 5

بذلك خيتلف عن القرار املايل الذي يؤدي إىل احلصول على قدر من األموال يف ظل التسهيالت 
  .حةاملالية و النقدية املتا

يرتبط القرار االستثماري بالقوانني و النظم و اللوائح املنظمة لعملية االستثمار، بينما . 6
يرتبط القرار املايل بظروف العرض و الطلب يف سوق املال، و القوانني النقدية املنظمة حلركة تداول 

  .النقد
و دوى، و بينه مراحل دراسات اجل مما سبق يتضح مدى ترابط عناصر القرار االستثماري و

  .بني القرار املايل، و يف ضوء العالقة بينهما يتحدد معدل منو املشروع، و فاعلية دراسات اجلدوى
  :اجلدوىصعوبات و مشاكل إجراء دراسات  :اثالث

هناك العديد من املشاكل و الصعوبات اليت تعترض عملية إجراء دراسات اجلدوى يف 
  :أمههاااالت التطبيقية 

عوملة و التحول آلليات السوق، تزداد مشاكل التعامل مع املتغريات الداخلية يف ظل ال -
و التغريات العاملية على مستوى االقتصاد العاملي، و هذا من شأنه أن يزيد خماطر  وطينقتصاد اليف اال

عدم اليقني يف تقدير املتغريات الداخلة يف دراسات اجلدوى على مدى العمر االفتراضي للمشروع 
سعار والطلب و أسلوب اإلنتاج مما يتطلب البحث عن الوسائل اليت متكننا من التغلب على كاأل

 .مثل هذه املشاكل، و هنا تلعب حتليالت احلساسية دورا فعاال يف هذا املضمار

مع ازدياد حجم املشروعات تزداد صعوبات تقدير التكاليف و املتغريات غري القابلة  -
 .ري املباشرللقياس الكمي ذات التأثري غ

عدم التوازن بني تكاليف إجراء دراسات اجلدوى و حجم املشروع و رأس املال  -
 .املخصص لالستثمار فيه
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نقص املعلومات املطلوبة إلجراء هذه الدراسات و قلة دقتها و تقادمها و قلة  -
موضوعيتها، و هو ما يؤدي إىل احلصول على دراسات جدوى غري واقعية تتسبب يف فشل الكثري 

 .من املشروعات بعد فترة قصرية من إنشائها

صعوبة التنبؤ بالكثري من املتغريات التسويقية و الفنية و املالية اليت تؤثر على القرارات  -
االستثمارية، و هو ما ينعكس سلبا على تلك القرارات، و ذلك بسبب تضارب السياسة 

 .االستثمارية للدولة

شروعات االستثمارية، و على تطبيق مفاهيم و اخنفاض كفاءة القائمني على دراسة امل -
 .أسس تقييم العائد االقتصادي للمشاريع

صعوبة وضع معيار دقيق لتكلفة االستثمار الرأمسالية كتدفقات نقدية خارجة، و  -
كذلك بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة و ذلك راجع لغياب السوق املايل، و بالتايل تعذر وضع 

باإلضافة . الة االقتصادية، مما يعين صعوبة حتديد تكلفة الفرصة لالستثمارمعدل للخصم يعكس احل
إىل تباين السياسات النقدية و االقتصادية و االجتماعية اليت تضعها الدولة من فترة ألخرى كااللتزام 
بالتسعري اجلربي و ما ينجم عنه من إعانات مالية غري مباشرة للمستهلك، خاصة يف شركات 

 .عامالقطاع ال

صعوبة حتديد نقطة البداية و النهاية لكل مشروع استثماري بسبب تداخل متغريات  -
التقييم للمشروعات االستثمارية، لذلك ينجم عن القصور الذي حيدث يف أي مرحلة من مراحل 
دراسات اجلدوى، قلة دقة و موضوعية باقي املراحل، باإلضافة إىل طول املدة اليت تستغرقها 

و تنفيذ املشروعات االستثمارية لتعدد األجهزة املختصة بدراسة و إقرار هذه  عمليات إنشاء
 .املشروعات

قصور البنية األساسية للمرافق العامة، مما يدفع باملستثمرين يف القطاع اخلاص إىل  -
 .التحول حنو جماالت االستثمار ذات العوائد السريعة، و اليت ال حتتاج إىل دراسة جدوى عميقة

ما هو خمطط له، مما يقلل من فائدة دراسة اجلدوى اليت عتنفيذ املشروع طول مدة  -
 .سبق إعدادها عن املشروع

اإلطار العام لدراسة اجلدوى،ننتقل إىل الدراسة التفصيلية هلا حددنا  أنبعد  وهكذا
  .وهو موضوع الفصل التايل



  - 22  - 

  

 
  دراسات اجلدوى التفصيلية: الفصل الثاين 

صيلية مجلة من املكونات املتكاملة دف إىل وضع صورة تتضمن دراسات اجلدوى التف
ل اليت ختضع للدراسة، بغرض التوصل إىل اختاذ قرار سليم بشأا ئشاملة للمشروع، أو موعة البدا

  .على أساس البيانات و التحليالت اليت تتسم بأكرب قدر من الواقعية و الدقة
احث يعرض كل مبحث إىل جانب من سبعة مب و تشتمل دراسة اجلدوى التفصيلية على

  هذه الدراسة 
بغرض تبيان اإلطار العام لعملية تقييم املشروع من وجهة نظر املستثمر الفرد، باعتبار هذا 

نظرا لتماثل املضمون، و هو قياس  وطنية،الهة النظر مدخال ضروريا لتناول رحبية املشروع من وج
لدراسة اجلدوى االقتصادية  نيخاص فصلني نفردعلى أن . جانيب التكلفة و العائد املقترنني باملشروع

  .و االجتماعية
  دراسة اجلدوى البيئية للمشروع: املبحث األول 

تعترب دراسة اجلدوى البيئية ملشاريع االستثمار ذات أمهية قصوى بالنسبة للكثري من البلدان 
. مسا يف تنفيذ املشاريع من عدمهاملتقدمة منها و النامية، إذ أصبحت نتائج هذه الدراسات عامال حا

كما أن العمل على تعظيم آثار املشروع اإلجيابية و التقليل من آثاره السلبية أو حىت منعها أصبح من 
األمور الضرورية حىت لو أدى ذلك إىل عدم إنشاء املشروع، و على ذلك تم دراسة اجلدوى البيئية 

و ما هلا من أثر على صحة  ةلفنية و الطبيعية و املاديبتحديد اآلثار الضارة للمشروع على البيئة ا
و نالحظ من جانب آخر أن . السكان و العمالة، باإلضافة إىل حتديد اآلثار اإلجيابية للمشروع

العالقة بني البيئة و املشروع ليست عالقة وحيدة اجلانب بل هي عالقة تبادلية، فكما أن للمشروع 
ئة، فإن للبيئة بكل مكوناا آثارا على املشروع، و هو ما يعرف بآثار آثار إجيابية و سلبية على البي

البيئة االستثمارية أو املناخ االستثماري الذي يعمل املشروع من خالله، باإلضافة إىل الناحية 
  .القانونية اليت تتعلق ببيئة املشروع و تشريعات االستثمار

  .و سنتعرض هلذه النقاط تباعا
  :على البيئة  أثر املشروع. أوال
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نتناول هذا األثر من الناحية اإلجيابية، حبيث يصبح املشروع ذو جدوى على البيئة، و من 
  .الناحية السلبية حبيث يسبب املشروع آثارا ضارة للبيئة يف شكل تلوث اهلواء أو املاء أو غريمها

ملنتجات اليت و ينبغي التمييز يف هذه احلالة بني ثالث احتماالت تنشأ أساسا من طبيعة ا
  .يقدمها املشروع باإلضافة إىل موقع املشروع و الشروط البيئية املصاحبة لذلك

احتمال وجود آثار ضارة بالبيئة ميكن معاجلتها و السيطرة عليها دون إضافة تكاليف  -
 .استثمارية كبرية أو تغيري موقع املشروع

محاية البيئة منها بتركيب احتمال وجود آثار ضارة للبيئة ميكن معاجلتها، و بالتايل  -
معدات خاصة مما يزيد التكاليف االستثمارية للمشروع، و يؤثر بالتايل على التدفقات النقدية 

 .اخلارجة

احتمال وجود آثار ضارة بالبيئة ال ميكن معاجلتها و ال السيطرة عليها، مما يؤدي إىل  -
 .رفض املشروع

  :أثر البيئة على املشروع  :اثاني
عن مفهوم البيئة مبعناها الواسع، و هي البيئة اليت سيعمل فيها املشروع بكل سنتحدث هنا 

مكوناا االقتصادية و السياسية و االجتماعية، و تؤثر فيه إجيابيا أو سلبيا، و اليت تشكل ما يسمى 
و النظم االقتصادية والسياسية  جمموعة من األطر املؤسسية و"الذي هو عبارة عن " مبناخ االستثمار"

حيث ) 1("وطينات االستثمارية يف أي اقتصاد االجتماعية والقانونية املؤثرة على توجهات القرار
تتضمن هذه األطر جمموعة من املؤشرات و األدوات ذات األثر اإلجيايب أو السليب املباشر أو غري 

  .املباشر على القرارات االستثمارية، و بالتايل على املشروعات عند دراسة جدواها
ميثل هذا املناخ مزجيا من القيود و الفرص اليت يتأثر ا مشروع االستثمار و تشكل  و

  .نواحي للقوة أو الضعف يف عملياته
و اإلقليمية  وطنيةاحمللية و الو واضح أن دراسة خصائص مناخ االستثمار مبختلف مستوياته 

قائمني بدراسات اجلدوى يعد أمرا و الدولية، و تفهم أبعاده و عوامل تأثريه على املشروع من قبل ال
دد و تشابك هذه املتغريات اليت ينبغي عية و الصعوبة و التعقيد نظرا لتعلى جانب كبري من األمه

                                                
  .68. ، املرجع السابق، صدعبد احلمي بعبد املطل   (1) 
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املشروع زيادة على سرعة معدل التغري يف أبعاد و جوانب هذا  على أنشطةا، و حتليل آثارها التنبؤ 

ماعية تتأثر ـادية و السياسية و االجتـمها االقتصـظاملناخ، و خاصة يف الدول النامية، نظرا ألن ن
مبا يسود يف الدول املتقدمة، مما يعرضها ملوجات متالحقة من  ـبفعل وسائل االتصال احلديثة  ـ

  .)1(التغري املستمر
و تنعكس آثار البيئة على املشروع من عدة جوانب، فمن جانب النظام االقتصادي نالحظ 

 ـو املعروف بالبيئة االقتصادية  ـام إىل احلرية االقتصادية و آليات السوق أنه كلما اجته هذا النظ
على املشروع حيث تشمل دراسة البيئة االقتصادية اإلمكانات احمليطة  أثرا إجيابياكلما كان لذلك 

  باملشروع من 
دية و موارد طبيعية و رؤوس أموال، و االجتاهات العامة للسياسة املالية و النقدية و االقتصا

  اليت مـن
 يات االستهالك و االدخار، متوسط الدخل الفردي، مستووطينبني متغرياا حجم الدخل ال

و كل ذلك بغرض التعرف على مدى استقرار . اخل... و االستثمار، مستوى العائد على االستثمار،
االقتصادي يتأثر و واضح أن النظام . السياسات االقتصادية اليت سيعمل يف إطارها املشروع املقترح

بالنظام السياسي و مدى استقراره و هو ما يعرف بعوامل البيئة السياسية، باإلضافة إىل عوامل البيئة 
االجتماعية حيث كلما كانت القيم و العادات و التقاليد االجتماعية مواتية للمشروع كلما أثر 

  ذلك 
حتديد مدى تقبل البيئة للسلع و  إىلحيث دف الدراسة يف هذا اال  املشروع،اجيابيا على 

كانت االجتاهات االجتماعية تتمتع  إذا، وما تقدميها أو إنتاجها إىلاخلدمات اليت يهدف املشروع 
ومدى سالمة  اإلداريذلك النظام  إىل أضف.ال أمباالستقرار على حنو يتيح للمشروع بيئة مالئمة 

و تنظيمية تؤثر اجيابيا على املشروع ، و  إدارية، و وجود كفاءات ، و عدم تعقدهااإلجراءات
التعرف على القوانني املنظمة  إىلاملشروع ، باإلضافة عوائق قانونية متنع إقامة من عدم وجود  التأكد

، زيادة على ذلك وجود عناصر البيئة التكنولوجية و الفنية املالئمة مع حتديد و املؤثرة على نشاطه 
  .، ومنط التكنولوجيا املناسب و تكاليف احلصول على ذلكتملة الفنية املتاحة و احملاالمكانات 

                                                
  .38. عشوش، املرجع السابق، ص فعبد اللطيحممد أمين  1) 
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  :قوانني و تشريعات االستثمار:ثالثا
يف  األخذ، مع عناصر البيئة القانونية للمشروع أهمقوانني و تشريعات االستثمار من  تعترب

 أنملستثمر ، حيث جيب على ااسات اجلدوى البيئية و القانونيةاالعتبار العالقات الداخلية بني در
 أو، سواء يف شكل عائد خالل حتقيق اثر اجيايب حيدد مدى مالءمة البيئة القانونية للمشروع من

عنصر من عناصر  أاقوانني و تشريعات االستثمار على  إىل ينظر أنكما ينبغي .العمل أداءتسهيل 
ملة، مثل قانون النقد حيث قانون االستثمار الرئيسي أو القوانني املكالبيئة القانونية سواء من 

و اليت ينبغي أن تتسم باملرونة و عدم التضارب، .األجنيب، و البنوك، و قانون الضرائب و اجلمارك
باإلضافة إىل الضمانات الكافية لالستثمار من حيث السياسات االقتصادية على املستوى الكلي، وما 

و التحوالت االقتصادية على مستوى إذا كانت تتسم بالكفاءة و الفعالية، وتنسجم مع املتغريات 
  .االقتصاد الوطين و على املستوى العاملي

انه كلما كانت هناك حرية يف التعامل يف النقد األجنيب، و استقرار يف سعر  ذلك إىل أضف
إذا كان املشروع  –الصرف، باإلضافة إىل حترر التجارة الدولية، سواء من حيث حتفيز الصادرات 

أو كانت تلك السياسة تتسم بتحرر و مرونة الواردات من خالل إزالة  – يهدف إىل التصدير
اجيابيا على  أثراالقيود الكمية و غري الكمية، و خاصة بالنسبة لواردات املشروع، كلما كان لذلك 

  .املشروعات
زيادة على ذلك فإن للسياسات السعرية اليت تتميز بالتحرر و إطالق قوى العرض و 

خل الدولة يف حتديد سعر البيع أو يف بنود التكاليف يف غري مصلحة املشروع الطلب، و عدم تد
  .على املشروع يكون له أثر إجيابـي

باإلضافة إىل كل ذلك؛ هناك جمموعة من املؤشرات على مستوى أداء االقتصاد و الذي 
العامل  يكون مواتيا و جاذبا لنشاط املشروع، و من هذه املؤشرات درجة انفتاح االقتصاد على

 ا معدل العائد على االستثماراتكنسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل، و معدل منوها، و كذ
، و القدرة على إدارته و اليت تنعكس يف قيمة وطينلالقتصاد الو اليت تدل على القوة التنافسية 

  .االحتياطيات من النقد األجنيب
، و مؤشر عجز وطينن اخلارجي إىل الناتج الالدي زيادة على ذلك هناك مؤشر نسبة خدمة

، وطينيعكس قوة أو ضعف االقتصاد ال أو فائض ميزان املدفوعات، و مؤشر معدل التضخم و الذي
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و من كل هذه اآلثار ميكن التوصل إىل نتيجة صافية و هو ما يوصلنا إىل صايف اآلثار البيئية على 
  .املشروع

املشروع على البيئة يف إطار دراسة اجلدوى البيئية م  و ميكن أن نالحظ أخريا أن قياس أثر
اتمع بالدرجة األوىل، أما قياس أثر البيئة على املشروع فهي مسألة م املستثمر بشكل رئيسي، و 
كال األثرين يركزان على قياس األثر على البيئة اخلارجية للمشروع، على اعتبار أن هناك عناصر 

علق بكل من العمالء و املوردين و املنافسني، و هو ما نتناوله يف دراسة بيئة داخلية للمشروع تت
  .اجلدوى التسويقية

  دراسة اجلدوى القانونية :الثايناملبحث 
  :القانونيةالتعريف بدراسات اجلدوى  :أوال

 نالحظ أن هناك عالقة داخلية بني دراسة اجلدوى البيئية و دراسة اجلدوى القانونية، إذ عند
 ية، حيث تعرضنا إىل حبث قواننيلدراسة اجلدوى البيئية تناولنا بالدراسة عناصر البيئة القانون تناولنا

و تشريعات االستثمار األساسية و املكملة، حيث تتمثل هذه األخرية يف التشريع املايل و الضرييب،    
 هلا تأثري على أداء و غريها من القوانني اليت ،و تشريعات العمل و األجور و التأمينات االجتماعية

داخلة متوقعة متنحها احلكومة لتشجيع االستثمارات يف  ةاملشروع، و اليت ينتج عنها تدفقات نقدي
بعض ااالت، و هذا ما يعرف باآلثار اإلجيابية القانونية، لذلك ينبغي على القائم بدراسة اجلدوى 

شاط املشروع يدخل بضمنهـا و القانونية التعرف على هذه ااالت لتحديد ما إذا كان ن
أم ال، كما ال ينبغي إغفال اآلثار السلبية هلذه التشريعات اليت قد تضيف  يستفيد منهابالتالـي 

  .و تكاليف قد تؤثر على التدفقات النقدية اخلارجة للمشروع أعباء
 هلا زيادة على ذلك، فإن دراسات اجلدوى القانونية تم بدراسة العديد من التشريعات اليت

عالقة غري مباشرة باملشروع، كالتشريعات املنظمة لتحديد اجلهات اإلدارية احلكومية املشرفة على 
املشروع من حيث طلب الرسوم و املستندات و املصروفات، و اجلمارك و بعض القرارات اليت 

أو ختص حظر االسترياد و التصدير أو تداول بعض السلع بني مناطق الدولة و داخل حدودها، 
لذلك يقوم املتخصصون يف جمال قوانني و . التشريعات اخلاصة بالتسعري اجلربي و نظام الدعم

  .تشريعات االستثمار بدراسة و حتديد الشكل القانوين األنسب للمشروع و الذي يتفق مع أهدافه
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  حتليل اآلثار املختلفة لقوانني و تشريعات االستثمار :ثانيا
جلدوى القانونية على حتديد اآلثار املختلفة لقوانني و تشريعات يعمل القائمون على دراسة ا

االستثمار مبا فيها من مزايا و حوافز أو قيود و أعباء تؤثر على املشروع إجيابا أو سلبا حبيث يتم 
تقديرها و حبث جدوى التعامل من خالهلا، و نالحظ أن هناك نوعني من املزايا و احلوافز 

يتمتع اليت يف اإلعفاءات الضريبية و اجلمركية املطلقة و املؤقتة  النوع األول تمثلحيث ياالستثمارية 
املشروع إما على مدى عمره االقتصادي حبيث ال يقوم بدفع ضرائب أو رسوم مجركية، و قد ا 

يكون ذلك لفترة معينة من حياته حبيث يتمتع بإعفاء مؤقت من الضريبة ختتلف فترا باختالف 
، و ألهداف التنمية االقتصادية، و بالرغم من األثر وطينو مدى أمهيته لالقتصاد الروع نشاط املش

اإلجيايب ملثل هذه اإلعفاءات على نشاط املشروع، إالّ أا تعترب غري كافية الختاذ قرار بتنفيذه، فالبد 
 ،ية و االجتماعيةمن ربط ذلك باملناخ االستثماري بأبعاده االقتصادية و السياسية و الفنية و املعلومات

  .و هذا ما يبني العالقة بني دراسات اجلدوى القانونية و البيئية
و تتناول اإلعفاءات اجلمركية مستلزمات اإلنتاج و السلع الوسيطة املستوردة و التغريات 

و . ة الداخلة و اخلارجة للمشروعاليت ميكن أن حتدث فيها نظرا ملا هلا من تأثري على التدفقات النقدي
عترب اإلعفاءات الضريبية سالحا ذو حدين، فاحلد األول يتمثل يف تشجيع احلكومة للمستثمرين من ت

أجل تشجيع االستثمار، أما احلد الثاين فهو نقص موارد الدولة الذي يعترب مثنا تدفعه احلكومة من 

  .)1(أجل تشجيع االستثمار و احلصول على مزايا كبرية يف األجل الطويل
و نعين ا حوافز  ،ك هناك النوع الثاين من املزايا و احلوافز االستثماريةإضافة إىل ذل

االستثمار املباشرة و غري املباشرة، حيث تتمثل احلوافز املباشرة يف تقدمي إعانات و مساعدات مالية 
للمشروع دف تشجيعه و استمراره سواء من خالل ميزانية الدولة أو بعض البنوك و الصناديق 

أما احلوافز غري املباشرة فتتمثل يف توفري احلكومة للمرافق و اإلنشاءات العامة اليت . ةاملتخصص
يستفيد منها املشروع كالطرقات و حمطات الكهرباء و املياه و وسائل االتصال الداخلية و 

دة و كذلك تزويد املستثمرين باألراضي و البنية األساسية بأقل من أسعارها احلقيقية، زيا ،اخلارجية

                                                
  .47. ، ص1999محدي عبد العظيم، دراسات اجلدوى  االقتصادية و تقييم املشروعات، الطبعة الثانية، القاهرة،  (1) 



  - 28  - 

  

مركزا احتكاريا يف السوق أو  هات سواء من حيث املشتريات أو منحعلى منح املشروع امتياز
  .محايته من املنافسة

أما فيما يتعلق بالقيود و األعباء اليت تسببها قوانني و تشريعات االستثمار فتتمثل يف حظر 
قصرها فقط على نب و املستثمرين اخلواص أو األجااالستثمار يف جماالت أو أنشطة حمددة على 

قطاع األعمال العام أو احلكومي، و خاصة يف جمال األنشطة الستراتيجية مثل البترول و إنتاج 
األسلحة و شركات الطريان و املالحة، كما تقوم بعض الدول بوضع بعض القيود على نقل 

و  نسيات األجنبية،العقارات للجالتكنولوجيا و تشغيل العمالة األجنبية داخل البالد، و قيود بعض 
و  تفرضها بعض األجهزة احلكوميةالقيود على التعامل يف النقد األجنيب، باإلضافة إىل القيود اليت 

و  و األرباح احملددة و اجلودة ،املنظمات املهنية كالغرف الصناعية و التجارية على تشغيل العمالة
وع بزيادة تكاليفه و أعبائه، مما قد يؤدي و كل هذه القوانني و التشريعات تؤثر على املشر. معايريها

  .إىل اختاذ قرار باالستثمار يف دراسة اجلدوى التفصيلية أو التخلي عن املشروع
  :شكل القانوين للمشروع االستثماريال :ثالثا

 تعترب دراسة جدوى الشكل القانوين للمشروع االستثماري من الركائـز اهلامـة لدراسـة
ينبغي على القائم ذه الدراسة أن خيتار أفضل شكل قانوين يتالءم مع طبيعة  اجلدوى القانونية حبيث

مع األخذ يف احلسبان القوانني املنظمة للمشروعات يف خمتلف  ،املشروع و حجمه و نوع نشاطه
مثل شركات التضامن و  ،ااالت، سواء كان مشروعا فرديا أو على شكل شركات أشخاص

سامهة أو املختلفة أو أي شكل من أشكال الشركات، مع االنتباه إىل أن التوصية و احملاصة أو امل
هناك أنواع من األنشطة االقتصادية تفرض بطبيعتها الشكل القانوين املناسب هلا، إضافة إىل وجود 

حبيث حتدد مسامهة كل منهما  ،بعض احملددات تتعلق مبدى مسامهة احلكومة يف رأس املال املستثمر
  .نونية حمددةوفقا لنصوص قا

  دراسة اجلدوى التنظيمية و اإلدارية  :الثالثاملبحث 
دف دراسة اجلدوى التنظيمية و اإلدارية إىل إعداد التنظيم اإلداري و تصميم النظم 
اإلدارية ملشروع االستثمار، و التأكد من أا األنسب ليمارس املشروع نشاطه و حيقق األهداف 

أن عدم الكفاءة يف وضع هذا التنظيم و النظم قد يكون من العوامل  و يالحظ. اليت أنشئ من أجلها
  .الرئيسية لفشل املشروع بعد قيامه و حىت قبل أن يدخل مرحلة التشغيل
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، على عمليات حتديد األهداف "ويطلق اصطالح التنظيم اإلداري ملشروع االستثمار" 
حتديد  وبة لتحقيق هذه األهداف،ملطلالواجب حتقيقها بواسطة املشروع، حتديد أوجه النشاط ا

األعمال املطلوبة إلمتام أوجه النشاط هذه، حتديد الوظائف اليت ستكلف بعمل أو أكثر من هذه 

  . )1("األعمال، مث حتديد العالقة بني تلك الوظائف
و إلجراء دراسة اجلدوى التنظيمية و اإلدارية ينبغي أن يتوفر للقائمني على هذه الدراسة 

املتوقعة و عن ) أو املنتجات(بيانات عن املنتج  ،بعض اجلوانب اهلامة للمشروع من أمهها بيانات عن
إضافة إىل حجم و موقع املشروع  املشروع،) منتجات(العمالء املرتقبني، و عن مناطق توزيع منتج 

يفي و احتماالت التوسع و النمو الوظ ،و حجم العمالة و نوعياا ،و الطاقة اإلنتاجية املتوقعة
  .للمشروع

و نالحظ أن هذه الدراسة ترتبط ارتباطا وثيقا بالدراسة الفنية للمشروع، حيث أن حجم 
املشروع و ما يتضمنه من عمليات إدارية و فنية و إنتاجية و خدمية يؤثر يف اهليكل التنظيمي 

ي اجلدوى لذلك ينبغي على دارس. للمشروع الذي يرتبط بالطاقة اإلنتاجية و تطور نسب استغالهلا
التنظيمية أن يتعرفوا على العناصر الفنية و اإلدارية الالزمة للمشروع، مع حتديد طبيعة املشاكل اليت 

سياسات التعامل معها، كما تتضمن ميكن أن تواجهها الطبقة اإلدارية املسؤولة عن املشروع، و 
ها إعداد القواعد اليت حتكم دراسة اجلدوى التنظيمية و اإلدارية ملشروع االستثمار جوانب عدة أبرز

. العمل داخل املشروع باإلضافة إىل ختطيط القوى العاملة و سياسات حتفيزها و تدريبها و تعيينها
استفادته من  من خالل(جهزة احلكومية املختلفة إضافة إىل حتديد العالقة بني املشروع و األ

خاصة بعمليات عند استصدار تراخيص أو ) التجهيزات و اإلنشاءات القائمة، كالكهرباء و املياه
املقترح و األجهزة وهذا حيتم حتديد طبيعة العالقة بني املشروع ...االسترياد و التصدير و غريها

احلكومية، و خاصة إذا كان املشروع يستفيد من بعض احلوافز اليت تعطى له من األجهزة احلكومية 
  .كاإلعفاء الضرييب

يف مرحلة اإلنشاء عنها يف مرحلة التشغيل، إذ  ةات اإلداريكما جيب التمييز بني االحتياج
نظرا الختالف االحتياجات اإلدارية للمشروع يف هاتني املرحلتني جيب على الطبقة اإلدارية 
املسؤولة عن املشروع أن تعمل على تأمني هذه االحتياجات حيث يكون دور اإلدارة يف مرحلة 

                                                
  .179. ق، صبعشوش، املرجع السا فعبد اللطيحممد أمين  (1) 
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بينما يف مرحلة التشغيل عليها أن تواجه العملية  ،ل املقاولهو اإلشراف على عم) البناء(التأسيس 
  .اإلدارية من تشغيل العاملني و مواجهة مشاكلهم و إجياد احللول هلا

  دراسة اجلدوى التسويقية :عاملبحث الراب
تعترب دراسة اجلدوى التسويقية أساس دراسة اجلدوى التفصيلية، إذ على نتائجها تتم متابعة 

اسات أو يتخذ قرار بالتوقف عن متابعتها، كما أن هلا صلة وثيقة مبختلف مراحل بقية تلك الدر
أن الكثري من القرارات اخلاصة بدراسة اجلدوى الفنية ال ميكن أن تتخذ إال بعد  ذدراسة اجلدوى إ

الرجوع إىل نتائج الدراسة التسويقية، فاملنتج ال ميكن أن ينتج حجما معينا من املنتجات حىت 
ميكن أن يتخذ قرارا بتحمل تكاليف  ال على الطاقة االستيعابية للسوق، باإلضافة إىل أنهيتعرف 

  .معينة إلقامة املشروع دون التأكد من أن اإليرادات املتوقعة ستتناسب مع حجم هذه التكاليف
زيادة على أن الدراسة التسويقية وثيقة الصلة باإليرادات اليت يتوقع من املشروع احلصول 

ارنتها طوال عمره االفتراضي، و اليت تعترب أهم بنود التدفقات النقدية الداخلة للمشروع و مق عليها
  .ة لهبالتدفقات النقدية اخلارج

كما أن دراسة اجلدوى التسويقية وثيقة الصلة بالدراسات القانونية و البيئية، نظرا لوجود 
ر على يف األسواق احمللية و بالتايل تؤثالعديد من التشريعات اليت حتدد شكل السوق و أسعار البيع 

زيع املناسبة و سياسات التسعري ديد مواقع األسواق و اختيار منافذ التوحجم املبيعات، مما يتطلب حت
  .و غريها

و  االختبارات و التقديرات و يقصد بدراسات اجلدوى التسويقية للمشروع جمموعة
لب على منتجات املشروع خالل عمره األساليب و األسس اليت حتدد ما إذا كان هناك ط

حيث حريتها و شكلها و درجة قرا أو بعدها  نمما يتطلب دراسة األسواق م. االفتراضي من عدمه
 من املنافسة أو االحتكار، و ألن املنافسة من طبيعة األسواق فإن دراسة اجلدوى التسويقية تتطلب

للطلب على السلعة اليت ينوي املشروع  حتديد احلجم الكلي حتديد حجم السوق الكلي من خالل
منها، باستخدام الطرق الوصفية و الكمية، و اليت من خالهلا  حتاإنتاجها و مقارنته بالعرض الكلي امل

  .يتم حتديد الشرحية التسويقية اليت يتمكن املشروع من تصريف منتجاته من خالهلا
و سوق السلع اخلام أو  ،لصنعنتجات تامة ااملو جيدر بنا التمييز بني سوق السلع أو 

نظرا الختالف الطلب و العوامل املؤثرة فيه على كل منها، فالطلب على السلع اخلام أو  ،الوسيطة



  - 31  - 

  

مما يتطلب تقييما للطاقة احلالية و  ،الوسيطة يعرب عنه طلب املنتجني بغرض إنتاج سلع أخرى
أما الطلب على السلع التامة . يف الصناعة املستقبلة و دراسة املنتج النهائي الذي حيدد توقعات النمو

و بالتايل فإن عوامل القدرة على الشراء و  ،فيتم من قبل اجلمهور داخل حدود الدولة أو خارجها
  .الرغبة فيه ختتلف يف كلتا احلالتني

  :اسة اجلدوى التسويقية على ما يليو تشتمل در
حية املميزات اليت ترتبط توصيف السلعة أو اخلدمة اليت سيقدمها املشروع من نا  -

 .بالقبول العام للسلعة

شروع، و حتديد التقسيم حتديد هيكل السوق و نوعه و درجة املنافسة اليت تواجه امل  -
و اجلغرايف للسوق وفقا لنوعية املستهلك و دخله و عمره، و وسائل النقل و منافذ التوزيع  القطاعي

 .اخل.. .)التجزئةجلملة أو سواء عن طريق البيع الذايت أو الوكالء أو ا(

حتليل الطلب يف املاضي و احلاضر لتقديره مستقبال بشكل يتم معه حتديد كمية و   -
 .قيمة االستهالك و حتديد املستهلك الرئيس للسلعة أو اخلدمة

احلاضر احمللي منه و املستورد مع حتليل املعلومات اليت  وحتليل للعرض يف املاضي   -
ا أسعار البيع، و التنافسي للسلعة أو اخلدمة املراد إنتاجها، و اليت من بينهمتكن من حتديد املركز 

 .و السياسات التسويقية للمنافسني اجلودة

 . )1(كورة آنفاذتقدير حصة املشروع يف السوق بناء على التقديرات امل  -

حبيث توصلنا  .ة كالتسعري و الدعم و اجلمارك و الضرائبيدراسة القرارات السياد  - 
  .الدراسة إىل حتديد رقم املبيعات السنوية املتوقعة على مدى العمر االفتراضي للمشروع هذه

و تتعلق البيانات اليت يتم مجعها عن دراسة اجلدوى التسويقية عادة موعة من املتغريات 
األساسية مثل السكان و الدخل و االستهالك و اإلنتاج و التصدير و االسترياد و األسعار و 

باإلضافة إىل عمليات املسح امليداين اليت  ،يف و الضرائب و غريها من املتغريات ذات العالقةالتكال
تشمل استقصاءات لآلراء و دوافع املنتجني و املوزعني و املستهلكني فيما يتعلق بالسلعة أو اخلدمة 

  .)2(اليت ينوي املشروع إنتاجها
                                                

  .91 -87 ،ص1981رة، دار الفكر العريب،األعمال، القاه تأمحد فهمي جالل، اقتصاديا (1) 
  .134 -133، ص 84-83عبد املنعم أمحد التهامي، دراسات اجلدوى للمشروعات اجلديدة، القاهرة، مكتبة عني الشمس،   2) 
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  :التفصيلو سنتناول هذه النقاط تباعا بشيء من 
ب على منتجات توصيف السلعة اليت سيقدمها املشروع من خالل حتديد الطل:أوال

 :املشروع االستثماري

تعترب دراسة و تقدير الطلب أساس دراسة اجلدوى التسويقية و على أساسه يتم حتديد حجم 
أو إقامة مشروعات جديدة و توقيت البدء  ةاإلنتاج و اختاذ قرار بالتوسع يف املشروعات القائم

  .لي و اخلارجيملشروع و اإلنتاج و اختيار املوقع حىت ميكن توفري احتياجات السوق احملبا
التمييز بني الطلب الكلي لسلعة  جيب و لتحديد الطلب املتوقع من مشروع استثماري جديد

له دراسة  ىل على منتجات مشروع استثماري جترأو خدمة معينة بسعر حمدد، و بني الطلب احملتم
يصبح هدف الدراسة هو حتديد نصيب املشروع االستثماري من هذا الطلب، و  جدوى، حبيث

طبعا خيتلف األمر فيما يتعلق بالسلع اجلديدة عنه بالنسبة للسلع القائمة مما يستدعي إجراء العديد 
من االختبارات بالنسبة لسوق السلع اجلديدة ورد فعل املستهلك جتاهها، و من خالل هذه 

ديد حجم الطلب على هذه السلع و تطوره، و معدالت اإلنتاج و خطط تنميتها، االختبارات يتم حت
  .األجنيب للسلع اجلديدة و و الفنون اإلنتاجية املستخدمة و سعة السوق احمللي

و تعتمد دراسة حبوث السوق باألساس على الدراسة الدقيقة و الكاملة للطلب على 
حجم الطلب على مجع املعلومات اليت يستند إليها  منتجات املشروع، و لذلك تتركز الدراسة حول

القائمون بدراسة الطلب يف حتديد شكل و نوع السلع اليت ميكن إنتاجها و حتديد معدالت اإلنتاج 
للربامج الزمنية املخططة و اليت بناء عليها يتم حتديد الفن اإلنتاجي و طبيعة التكنولوجيا اليت  اوفق

حتديد العناصر اإلنتاجية األخرى، و اليت من أمهها عناصر العمل و و بالتايل  ،ميكن استخدامها
للعملية اإلنتاجية و ما يتصل ا من برامج تدريب، و كذلك املواد األولية و  ةاملهارات الالزم

و كذلك الطاقة و املياه و العناصر األخرى و .. الوسيطة و ما يتعلق ا من مناولة و ختزين و غريها
كما أن دراسة . يعها أمهية التحديد الدقيق للطلب على املنتجات اليت يقدمها املشروعاليت تظهر مج

 دالطلب متكن املشروع من حتديد حجم الطلب املناسب من السلعة أو اخلدمة و بالتايل حتدي
معدالت اإلنتاج اليت تسمح بدوران رأس املال خالل الفترة الزمنية املخططة حىت يسترد أصحاب 

 وال رأس املال املستثمر مع هامش ربح، و ختفيض تكاليف الوحدة من اإلنتاج إىل أدىنرؤوس األم
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حجم يزيد من  فبع فإن إنتاج املشروع املقترح سوري مشغفإذا كان الطلب الكلي . حد ممكن
  .باعا أكثر من هذا املنتجشالتبادل يف السوق مما يضيف إ

االسترشاد بظاهريت األسعار، و وجود  و للتعرف على حجم الطلب الكلي غري املشبع ميكن
كلي غري بعض ضوابط الرقابة على األسعار، إذ يف غياب الرقابة على األسعار مع وجود طلب 

أكرب بكثري عن تكلفة اإلنتاج حبيث يظهر الربح غري العادي لبعض  مشبع ترتفع األسعار بشكل
ئذ اجلزء من الطلب عار، فيظهر عندمنتجي السلع و اخلدمات، أما إذا وجد نظاما للتحكم يف األس

  .باعه عند مستويات األسعار يف السوقشالذي مل يتم ا
أما إذا كان املستهلكون يرغبون بسلع ذات جودة أعلى أو خدمات أفضل من تلك اليت 

باعه بإحالل إنتاج املشروع االستثماري اجلديد حمل شة يتم اتقدم بالسوق فإن الطلب يف هذه احلال
  .دمياملنتج الق

 كما أن املشروع اجلديد ميكن له أن حيقق ميزة سعرية قياسا باملشروعات القائمة فعال فـي
 أساليب حديثة يف اإلنتاج مما يؤدي إلـى ض التكلفة اخلاصة باإلنتاج نتيجة استخدامالسوق بتخفي

احتمال زيادة حجم الطلب الكلي بسبب اخنفاض السعر فضال عن إعادة توزيع السوق بني 
  .نتجنيامل

أما إذا كان املنتج الذي سيقدمه املشروع االستثماري سيحل حمل منتج آخر مستورد فإن 
أرقام الواردات يف هذه احلالة حتدد حجم الطلب على السلعة اليت سيقدمها املشروع، أما فيما يتعلق 

مشبع  باملشروعات اليت دف إىل زيادة الصادرات فهي إما مشروعات تقام على أساس طلب غري
أو اإلحالل حمل املوردين الدوليني يف السوق اخلارجية، و هناك حالة اخلدمات اليت ليس هلا سعر 

  . اخل..حبيث تقدم للمواطنني دون مقابل كاملدارس و املستشفيات و الطرق
يالحظ أن إنتفاء السعر ال ينفي وجود طلب أو سوق هلا، إذ يوجد يف معظم الدول النامية 

على اخلدمات الصحية و التعليمية يصعب التنبؤ به و باملزايا اليت تتحقق من طلب غري مشبع 
ختصيص املوارد هلذه القطاعات نظرا لعدم وجود سعر بسبب عدم وجود سوق هلذه اخلدمات، و 
احلقيقة أن هذه اخلدمات متثل نوعا من التكلفة االجتماعية نتيجة التضحية ببعض الفرص البديلة 

  .ملرافق إضافة إىل أن الضرائب و غريها متثل أسعارا غري مباشرة هلذه اخلدماتبغرض إقامة هذه ا
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و واضح أن إيرادات املشروع تتأثر بتحديد حجم الطلب عند سعر معني أو جمموعة بديلة 
  .من األسعار

فإن إرضاء املستهلك  ،و ملا كان اهلدف النهائي من اإلنتاج هو غالبا البيع و ليس التخزين
ا أساسيا لنشاط املؤسسة، لذا تعترب القدرة على اختراق السوق من املعايري اهلامة يعترب هدف

أدوات التسويق و أقسام  املستخدمة يف تقييم أداء املنشأة، و دف الدراسة التسويقية إىل حتديد
م باإلضافة إىل حتديد مرحلة منو املنتج و التنبؤ بالطلب الذي يعترب من أه ،ستراتيجياتهالسوق و 

  .الركائز اليت تقوم عليها دراسة السوق
 :السوقدراسة :ثانيا

يقصد بالسوق حالة العالقة بني قوى العرض و الطلب ملنتج معني و اليت يترتب  
" اجلدوى على أنه  ةعليها حتديد سعر معني، لذلك يعرف السوق عندما يتعلق األمر بدراس

م و حاجام موقف العرض و الطلب و الذي جمموعة من األفراد الذين تعكس متطلبا

لذلك ينبغي أن تتناول الدراسة بالتحديد مجاعات األفراد . )1("يؤدي إىل حتديد السعر 
و عادة جيري حتديد . الذين يستهدف املشروع تقدمي السلعة أو اخلدمة هلم يف السوق

ة عادة ، لذلك ترتبط دراسة اجلدوى التسويقيلني على مستوى جغرايفماملستهلكني احملت
ديد املوقع احملتمل للمشروع، باإلضافة إىل معرفة مقدار حتمما يفيد يف . مبنطقة جغرافية معينة

 .حمل الدراسة ةالطلب احملتمل على السلعة أو اخلدم

السلعة    إنتاج، فالتسويق يعين عملية دراسة التسويقيةالو ينبغي التمييز بني دراسة السوق و 
و الترويج هلا بالصورة اليت تؤدي إىل إشباع حاجات املستهلك و و توزيعها و حتديد سعرها 

املؤسسة معا، و اليت حتدد دائما بعملية التبادل اليت حتدث يف أي مكان، أما دراسة السوق فهي 

  .)2(تشمل دراسة التسويق اليت تعترب جزءا منها باإلضافة إىل عملية التحليل و التنبؤ حبجم الطلب
ات إىل موضوع ال يقل أمهية عن دراسة السوق و التسويق أال و هو و هنا ينبغي االلتف

احلجم األمثل للسوق، حيث تواجه الدول املتقدمة منذ مخسينات القرن املاضي مشكلة متركز النمو 
                                                

  .30حممد السيد، مرجع سابق، ص  لإمساعي (1) 
 (2 )   Marketing News. March. 1. vol 19. 1985.p 1. 

 .30يد، مرجع سابق، ص إمساعيل حممد السعن 
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يف مراكز رئيسية على حساب مناطق جغرافية أخرى، و احلقيقة أن هناك حد لتمركز عوامل 
منطقة أو إقليم جغرايف حبيث يؤدي جتاوزه إىل اخنفاض يف اإلنتاجية، اإلنتاج املادية و البشرية يف 

هلذا دف السياسة اإلمنائية يف هذه البلدان إىل احلد من منو املراكز املتقدمة و التركيز على إنعاش 
 األقاليم األقل منوا و قد تطور علم االقتصاد حديثا يف جمال سياسة التنمية اإلقليمية أو املكانية حيث

يواجه املتخصصون واحدا من أهم مشاكل االقتصاد اإلقليمي، و هو حتديد أبعاد اإلقليم الذي ميثل 
سوقه احلجم األمثل من أجل النمو الصناعي حيث ينبغي حتديد اإلقليم األمثل الذي ميثل سوقه 

  .)∗(احلجم األمثل، و الذي ميكن أن ميارس حياة إقليمية متكاملة و متقدمة
اس حجم السوق يف دولة ما بالدخل احمللي و الذي ميثل الطلب الكلي أو القوة و عادة ما يق

آخذا بعني االعتبار متوسط الدخل الفردي و الكثافة البشرية، و يالحظ أنه عندما  ،الشرائية
يتساوى الدخل اإلمجايل للدول النامية مع الدخل اإلمجايل لإلقليم األمثل، فإن الطاقة االستيعابية 

ردي، ـط الدخل الفـساألوىل بضآلة متو لتني أساسيتني؛ تتمثلـدول تواجه مشكهذه الألسواق 
  .الثانية بضآلة الكثافة السكانية و تتمثل

و تتعلق مشكلة ضآلة متوسط الدخل الفردي بأن املرونة الدخلية للطلب على املنتجات 
وسط الدخل الفردي بنسبة الصناعية تكون أعلى من الواحد، و يكون أثر ذلك أنه عندما يرتفع مت

معينة فإن متوسط االستهالك الفردي من السلع الصناعية يرتفع بأكثر من تلك النسبة، مما ينعكس 
على الطاقة االستيعابية للسوق حبيث تكون ضعيفة، و بالتايل ال ميكن إقامة مشروع صناعي ينتج 

ة الكثافة السكانية تؤدي إىل ارتفاع بأسعار تنافسية، أما مشكلة الكثافة السكانية فتكمن يف أن ضآل
تكاليف نقل املنتجات من أماكن اإلنتاج إىل أماكن االستخدام، مما جيعل املستثمرون حيجمون عن 

  .إقامة مثل هذه املشاريع
و يالحظ أن حجم السوق األمثل هو متغري يتطور تبعا لتطور التقنية املعروفة يف عامل 

ى حتديد احلجم األمثل للمصنع الذي حيدد احلجم األمثل للسوق الصناعة، و اليت تعمل بدورها عل
من أجل التنمية الصناعية، و هناك القليل من بني الدول النامية اليت يقترب سوقها من احلجم األمثل 

                                                
 يفنسـمة   130بكثافة سكانية حوايل  2ألف كلم 40إىل  30قدر االختصاصيون يف أوائل الستينات من القرن املاضي مساحة اإلقليم األمثل بـ  (∗)

  .دوالر 1000و متوسط دخل الفرد فيه  2كلم
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، أما من حيث متوسط الدخل الفردي و الكثافة )أو الناتج اإلمجايل(من حيث الدخل اإلمجايل 
  .ري بني أسواق البلدان املتقدمة و أسواق البلدان الناميةالسكانية، فهناك فرق كب

  :)1(و دف دراسة السوق إىل ما يلي
  :حتديد أدوات التسويق. 1.

و هو ما يعرف باملزيج التسويقي الذي يستخدم يف حتقيق أهداف املشروع و يتمثل هذا 
نتج عدد املنتجات و مواصفات املزيج يف املنتج و السعر و الترويج و املكان، حيث حتدد بالنسبة للم

أما بالنسبة للسعر و الذي . اجلودة، و التصميم، و التغليف، و الصيانة، و خدمة البيع، و الضمان
، أما فيما يتعلق ...يعرف مبزيج السعر فيتضمن حتديد السعر و نسبة اخلصم و شروط الدفع

لعامة و العينات العالقات ا و الذي يسمى مبزيج التوزيع فهو يشتمل على اإلعالن و جبالتروي
أما بالنسبة للمكان و الذي يسمى مبزيج االتصاالت، فهو . و املبيعات الشخصية، و غريها السلعية

يتضمن حتديد خمتلف قنوات التوزيع من جتار اجلملة و التجزئة أو البيع املباشر و كميات املخزون و 
  ...طرق النقل و االتصال و وقت التوصيل و غريها

  :حتديد أقسام السوق .2.
خيتلف مزيج السوق حسب الفئة املستهلكة و مستوى دخلها، و هناك بعض املعايري 
اجلغرافية و االجتماعية و الدميوغرافية و االقتصادية اليت يقسم السوق وفقا هلا، و لذا يتعني حتديد 

حتديد الشرحية ميكن أقسام السوق بالنسبة للسلعة أو اخلدمة اليت سيقوم املشروع بإنتاجها حىت 
  .ة بإنتاج املشروعنياالستهالكية املع

  :حتديد مرحلة منو املنتج. 3
مير املنتج مبراحل عديدة تتمثل يف مرحلة البدء مث النمو مث النضج مث االستقرار و أخريا مرحلة 

عد البيانات مير ا املنتج لتحديد الطلب عليه مستقبال، و تسا ماش، و ينبغي حتديد املرحلة اليتاالنك
التارخيية على حتديد هذا املسار، زيادة على أن التقدم التكنولوجي يعمل على إطالة مرحلـة 

  .بشكل كبري النمـو

                                                
، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، BOTتصادية و االجتماعية مع مشروعات ، دراسات اجلدوى التجارية و االقةالقادر عطي عبد دحمم رالقاد دعب (1) 

  .35 ـ 33، ص 2000/2001
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  :قستراتيجية التسوي حتديد.4
و  .أهداف املشروعجمموعة السياسات اليت تستخدم يف حتقيق  ابأ ةيستراتيجلتعرف ا

الزمة لتحقيقه، و هذه و لكل منها عدد من السياسات الستراتيجية التسويق أبعادا ثالثة تتضمن 
  :األبعاد هي

و  بعة يف حتقيق معدل الربححتديد النصيب النسيب للمشروع يف السوق، وفقا للسياسة املت ـأ 
، كأن يعمد املشروع إىل ختفيض التكلفة مقارنة باملشاريع املنافسة األسلوب املوصل إىل ذلك
له ذلك إال بزيادة  ىأتتزيد من نصيبه يف السوق، و ال يم الكبري، مما يلالستفادة من وفورات احلج

تشار، الطاقة اإلنتاجية من خالل املزيد من االستثمارات احلقيقية و تطوير املنتج مما حيقق سرعة االن
ستراتيجية تعمل على متييز منتجاته و تنويعها مما جيعله يكسب شرحية أو أن يعمل املشروع يف ظل 

من املستهلكني، أو أن يعمل على التركيز على منطقة جغرافية حمددة أو قطاع حمدد من  عريضة
  .  املستهلكني، و خاصة إذا كانوا من ذوي الدخل املرتفع مما يسمح بالبيع عند سعر مرتفع

  :بالسوقحتديد عالقة املنتج  ـب 
 جية تطوير السوقستراتين التوصل إىل ذلك من خالل اتباع ستراتيجيات معينة مثل و ميك

يع املزيد من منتجات املشروع ستراتيجية االختراق على بحبيث تعتمد  ،أو استراتيجية تطوير املنتج
الل تكثيف اإلعالن أو ختفيض السعر ملستوى ال يقوى املنافسون على جماراته أو تقدمي أنواع خمن 

حبيث يباع املنتج القدمي يف  ستراتيجية تطوير السوقن السلعة، أو يعتمد املشروع على خمتلفة م
  .منطقة جغرافية جديدة أو لفئة استهالكية مل تتعود على استهالك السلعة

ستراتيجية تطوير املنتج من خالل تكثيف نشاط البحث بغرض تطوير كما ميكن اتباع 
  .السلعة جلذب املستهلكني إليها

  :للمشروعحتديد املوقف التنافسي  ـجـ 
من خالل حصر كل املنشآت القائمة أو  ،سني للمشروع يف السوقو ذلك حبصر أهم املناف

اليت هي قيد اإلنشاء حبيث يتناول هذا احلصر عدة جوانب هلذه املنشآت من حيث طاقتها و إنتاجها   
و املعدات املوجودة ا و رحبيتها و خطط التوسع ا و أسلوا يف التسويق، و رد فعل املستهلكني 

ا إذا كانت هذه الطاقة متقادمة حبيث ميكن للمشروع أن حيل حمل جزء من هذه حول منتجاا، و م
يتم التمييز يف  املشروعات القائمة بغرض تقدمي منتوج للسوق جبودة أفضل و تكاليف أقل، حبيث
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ستراتيجية املنافسة اليت يستخدمها املشروع عندما يكون السوق قد وصل إىل مرحلة هذا اال بني 
أو االنكماش مما يتطلب اتباع أساليب متييزية متكنه من حتويل عمالء املشروعات املنافسة االستقرار 

إليه، أو اتباع ستراتيجية السوق عندما يكون املنتج يف مرحلة النمو، حبيث ميكن للمشروع يف هذه 
  .احلال أن يوسع السوق أو ينشئ سوقا جديدة

  شروع منتجاته ايصرف املالتوزيع القطاعي و اجلغرايف لألسواق اليت . 5
يقوم التوزيع القطاعي للطلب على أساس التمييز بني مصادر الطلب حبسب الفعاليات 

  .االقتصادية أو على أساس التمييز بني الطلب النهائي و الطلب الوسيط
أما التوزيع اجلغرايف للطلب أو لألسواق فيقوم على أساس التمييز بني الطلب احمللي الذي 

  .يوزع حبسب املناطق و األقاليم، و الطلب اخلارجيميكن أن 
لفات ـة، و مبيعات املخو ينبغي التمييز بني مبيعات املنتجات التامة الصنع و النصف مصنع

و هي تلك اإليرادات اليت حيصل عليها املشروع لقاء قيامه (و اإليرادات الناجتة عن التشغيل للغري 
كخدمات النقل و املواصالت مثال اليت (ات املباعة للغري و اخلدم) بعمليات إنتاج حلساب الغري

  ).يبيعها أو يقدمها املشروع لقاء أجر
جم ـموعة من املعايري اليت تبني حو بالنتيجة جند أن هدف دراسة السوق يتمثل يف حتديد جم

. و التنبؤ حبجم الدخل خالل العمر االفتراضي له ،و شكل الطاقة اإلنتاجية للمشروع االستثماري
مما يتطلب جتميع املعلومات التسويقية و تبيان السياسات االقتصادية اليت تعترب أساس دراسة 

للكشف عن أهم العوامل اليت تؤثر يف حجم الطلب املتوقع خاصة فيما يتعلق بأنظمة  ،اجلدوى
أو احلماية أو القيود من طرف الدولة تعمل على التأثري الرقابة على األسعار، أو وجود أنظمة للدعم 

. على سوق السلعة بغرض التعرف على اجتاهات هذه العوامل و احتمال استمرارها يف املستقبل
  :البيانات امعة عن السوق -ثالثا

  :ما يلي ليت يتم مجعها عن السوق من أمههاهناك العديد من البيانات ا
  :السالسل اإلحصائية ـ 1

و هي تتعلق بتجميع سالسل إحصائية عن اإلنتاج و التجارة اخلارجية، و االستهالك، و من 
خالل البيانات عن معدالت اإلنتاج و معدالت الصادرات و الواردات و حركة املخزون تتبني 
مدى صحة البيانات املتاحة عن االستهالك، إذ أن غياب أي عنصر من هذه العناصر جيعل 
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يا ال حقيقيا على اعتبار أن تقدير االستهالك الظاهري ينتج من خالل طرح الفرق االستهالك ظاهر
و الذي قد خيتلف عن االستهالك احلقيقي إذا كان  ،بني الصادرات و الواردات من إمجايل اإلنتاج

التغري يف املخزون كبريا، و ذلك بسبب غياب البيانات املنشورة عن التغري يف املخزون خالل 
و الذي قد ال يكون مؤثرا إذا كانت السلعة تتصف بسرعة التلف و توجه إىل  ،قديرسنوات الت

  .املستهلك النهائي
  :التكاليفبيانات عن خصائص السلعة و األسعار و  ـ 2

باإلضافة إىل السالسل اإلحصائية هناك العديد من البيانات اليت ميكن جتميعها سواء عن 
و  ارـر، أو بيانات عن األسعديـانت موجهة للتصـا كخصائص السلعة و مواصفاا و خاصة إذ

التكاليف حيث أن التعرف على هذه األسعار سواء لتجار اجلملة أو املستهلك النهائي متكننا من 
التعرف على تكاليف التوزيع، و كذا هامش الربح الذي حيصل عليه املستورد للسلع املشاة للسلعة 

بح كبريا لدرجة القضاء على املشروع املقترح الذي ينوي إنتاج حمل الدراسة، إذ قد يكون هذا الر
منتج يصنع حمليا ليحل حمله، باإلضافة إىل التعرف على أسعار السلع البديلة اليت تنافس إنتاج 

  .املشروع املقترح
  :نات عن أنواع و خصائص املستهلكنيبيا ـ 3

  :ة همهناك ثالث أنواع من املستهلكني احملتملني للسلع
الذي يقوم بشراء السلعة دف االستخدام الشخصي دون أن يهدف :املستهلك النهائي ـأ 

  .إىل حتقيق ربح من وراء ذلك
تري السلعة بغرض شد يكون فردا أو مجاعة أو مؤسسة تالذي ق:ياملستهلك الصناع ـب 

  .استخدامها يف إنتاج منتج آخر بغرض حتقيق ربح
السلعة بغرض  راد أو املؤسسات الذين يشترونو هم األف:نالوسطاء أو املوزعو ـجـ 
و طبعا بالنسبة للمستهلك النهائي هناك فئات للمستهلكني وفقا لفئات . و حتقيق ربحإعادة بيعها 

الدخل اليت ينتمون إليها، مع العلم أن الطلب يكون غري مستقر بالنسبة للسلع احلدية للفئات من 
دمي املنتج و طرق توقع رد فعل املستهلك جتاه طريقة تق املستهلكني حمدودي الدخل، باإلضافة إىل

  . ناتالو كذا اإلعاستخدامه 
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  :احلاضرحتليل الطلب يف املاضي و  ـ 4

 من بني العناصر اليت تم ا الدراسة التسويقية هي حصر العوامل احملددة للطلـب علـى
ميز بقلة التكاليف و سرعة احلصول عليها السلعة و جتميع البيانات التارخيية عنها و اليت ينبغي أن تت

عية أو متقادمة أو سرية، بغرض حتليلها مث تقدير الطلب وشريطة أن ال تكون غري دقيقة أو غري موض
و من أهم العوامل احملددة للطلب احمللي . على منتجات املشروع و حتديد معامل السياسة التسويقية

  )1( :يلي على السـلعة ما
، الذي يعترب مقياسا عاما للتعبري عن قيمة السلعة أو اخلدمة يف جمال املبادلة سعر السلعة ـ أ

األسعار اجتاهات مع السلع األخرى و الذي يتطلب وحدة حساب مشتركة حبيث تعكس 
و تتوقف إيرادات املشروع على السعر الذي تباع به السلعة املنتجة و على حجم االستهالك، 

  .الطلب الكلي يف السوق
باستثناء حالة  ـدخل املستهلك، حبيث يتجه التحليل االقتصادي إىل نتيجة قوامها أنه  ـب 

ميكن القول أن زيادة دخل املستهلك تؤدي إىل زيادة الكمية املطلوبة من السلعة و  ـالسلع الدنيا 
  .ذلك بفرض ثبات العوامل األخرى

ن وضع املنافسة يف أولية ع ع السوق يعطي فكرةشكل السوق، حيث أن حتديد نو ـجـ 
  األسواق،

و بالتايل ارتفاع أو اخنفاض حجم الطلب على منتجات املشروع على مدى عمره 
  االفتراضي،

حيث أن منحىن الطلب الذي يواجه املشروع هو منحىن ايراده املتوسط، الذي يتوقف 
الطلب، و ففي حال املنافسة الكاملة يتحدد السعر وفقا لقوى العرض و . السوقعلى شكل شكله 

هو ما يعرف بسعر التوازن الذي يقبل به املشروع، حبيث يكون املستهلكون على استعداد لشراء 
عدد كبري من املشروعات عند هذا السعر، حبيث ميكن  هاكمية ال ائية من السلعة يقوم بإنتاج

                                                
  .49 – 32ص  1994مسري حممد عبد العزيز، دراسات اجلدوى االقتصادية و تقييم املشروعات، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  (1) 
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ة عن خط للمشروع أن يبيع أي كمية ينتجها يف السوق، حيث تكون دالة مبيعاته املتوقعة عبار
  .أفقي

ثال اأما إذا كان السوق احتكاريا فإن منحىن الطلب الذي يعكس املبيعات املتوقعة يكون متم
فاملشروع احملتكر هنا حيدد الكمية اليت ينتجها تاركا السوق حيدد . يف شكله مع منحىن طلب السوق

ده، إضافة إىل أنه ميكن السعر، أو حيدد السعر تاركا للمستهلكني الكمية اليت يرغبون بتحديدها عن
يف حني أنه إذا كانت السلع بدائل . الت اإلعالنية الطلب على السلعة عن طريق احلمأن يؤثر يف

و هي حالة سوق املنافسة االحتكارية، حيث أن السلع غري متماثلة متاما و أوجه (جيدة لبعضها 
ا يتحدد منحىن الطلب بناء على هنف ،)ات التجارية اليت حتملها السلعةاالختالف بينها هو العالم

اإلنتاج املتميز للسلعة، حيث يرتبط املستهلك بسلعة معينة حىت لو أدى األمر إىل ارتفاع سعرها 
قليال، إال أن االرتفاع الكبري يف السعر قد حيول املستهلك إىل بديل قريب، مما يضعف من درجة 

  .حتكم املشروع يف أسعاره
دراسة القيود التسويقية املؤثرة على نطاق السوق مثل تبيان  باإلضافة إىل ذلك ينبغي ـد 

أنواع السلع، و املزايا املمنوحة ملشروعات مماثلة قائمة بالفعل و ال يتم منح هذه املزايا للمشروعات 
  .اجلديدة

ما، و منها السياسات اليت تتبعها احلكومة و اليت تؤثر على الطلب الكلي لسلعة  ـهـ 
بية حيث أن فرض ضرائب مباشرة يؤدي إىل ختفيض الدخول املتاحة لدى الضريالسياسـات 

على السلع غري و بالتايل تقليص إنفاقهم  معلى إنفاقهم االستهالكي و ادخارا  يؤثـرمما  ،األفراد
الطلب على  صنتج سلعة كمالية فاملتوقع هو تقليعين أن املشروع إذا كان ي ممـا ،الضرورية

أما إذا . احلكومة إىل فرض ضرائب مباشرة تؤدي إىل رفع أسعار هذه السلع ما اجتهتلمنتجاته ك
فهذا من شأنه أن يقلل من الطلب  ،فرضت احلكومة ضرائب غري مباشرة أو رسوم على سلعة ما

عليها نتيجة ارتفاع األسعار، حبيث يتوقف أثر الضرائب غري املباشرة على السلع على درجة 
  .مرونتها

اليت توجهها احلكومة لدعم بعض السلع الضرورية يؤدي إىل زيادة الطلب  كما أن اإلعانات
أضف إىل ذلك سياسة التسعري اجلربي اليت حتد من رفع . على املنتج الذي ينوي املشروع تقدميه

سعر السلعة عن احلد الذي حتدده احلكومة و هو غالبا أقل من سعر التوازن، مما جيعل الطلب على 
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ملعروض منها، مما يسبب تزاحم املستهلكني على السلعة، و قد تتدخل احلكومة يف السلعة أكرب من ا
اء إىل جانب دحتديد حصص استهالكية معينة لألفراد، مما يؤدي بنهاية املطاف إىل وجود سوق سو

  .السوق الرمسية للسلعة
ودة السلعة و م الشرائية باإلضافة إىل جاأذواق املستهلكني و ميوهلم و اجتاهام و عاد ـو 

أسعار السلع البديلة و املكملة، و كلها عوامل تؤثر بشكل أو بآخر على الطلب على السلعة، و قد 
تبعا لألمهية النسبية لكل  هايكون الطلب الكلي على السلعة هو حمصلة هذه العوامل جمتمعة أو بعض

  . عامل
اليت توجه للتصدير فمـن أما فيما يتعلق بالعوامل احملددة للطلب اخلارجي على السلعة 

  )1( :أمهها مايلي 
األسعار العاملية للسلع املراد إنتاجها و األمهية النسبية لألسواق الدولية و درجة املنافسة ا  ـ

  .ة املؤقتةيضسواق التقليدية املستمرة و العرمع التمييز بني األ
ت من نفس السلعة، و نسبة الصادرات إىل إمجايل الصادرات العاملية، و كذلك الواردا ـ

  .التعرف على احلالة االقتصادية العاملية
ق من استمرار السوق مع سلعة يف الدول املستوردة و للتحقإنتاج و تطور االستهالك من ال ـ

  .التأكيد على مواصفات اجلودة و امليزات التنافسية هلا
  .و املستقبلية رياا احلاليةة و تأثالتكتالت و التحوالت االقتصادية و منظمة التجارة العامليـ 

و يالحظ أن هذه العوامل ختتلف من سلعة إىل أخرى و املهم هو حتديد العوامل ذات األثر 
  .اإلجيايب أو السليب على دقة التقدير للطلب

  :رحتليل العرض يف املاضي و احلاض ـ 5
األسـاليب  لسياسات ويتحدد عرض السلعة اليت ينتجها املشروع مبجموعة من العوامل و ا

  )2( :أمهها مايلي

  
                                                

  .121املطلب عبد احلميد، املرجع السابق، ص  دعب (1) 
  

  .50.56حممد عبد العزيز ، املرجع السابق، ص  مسري (2) 
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  :السلعةالعوامل املؤثرة يف عرض . 1.5
املشروعات فبعضها يسعى أهداف املشروعات، حيث ختتلف هذه األهداف حسب  -أ

أسواق جديدة حىت لو كان ذلك على حساب األرباح لفترة ما، و بعضها ال يقبل الكتساب 
  .ليت تواجهها خماطرة أقلبتحمل خماطر كبرية، و يقبلون على إنتاج السلع ا

ما على مستوى املعرفة  املستوى الفين و التكنولوجي، حيث يتوقف املعروض من سلعة ـب 
و التكنولوجية املستخدمة يف العملية اإلنتاجية، و على إمكانية إحالل عوامل اإلنتاج حمل الفنية 
جة التقدم الفين يف اإلنتاج بسبب أن الزيادة الكبرية يف متوسط إنتاجية الفرد نتي و املالحظ، هابعض

من شأنه أن يربط املشروع بإنتاج كميات كبرية من سلعة معينة  ،استخدام وسائل إنتاج حديثة
إىل على مدى العمر اإلنتاجي لتلك املعدات، لذلك فإن أي خطأ يف اختاذ مثل هذا القرار يؤدي 

  . أمهية الدراسة التسويقية نيخسائر كبرية للمشروع مما يب
تتوقف الكمية املعروضة من السلعة على سعرها و أسعار خدمات عوامل اإلنتاج، و  ـجـ 

  .اإلنتاج و من مث األرباح فأثر ذلك على تكالي
درجة مرونة عرض السلعة، و هذا يتأثر بنوع السلعة املنتجة حيث قد تكون درجة  ـد 

تجات الزراعية يف الفترة القصرية، أو قد املرونة ضئيلة أو منعدمة بالنسبة لبعض السلع و هي حالة املن
تكون ال ائية كما هو احلال يف بعض السلع الصناعية، حيث متيل مرونة عرض السلعة للزيادة 
كلما طالت الفترة اليت متر على تغري السعر و ثباته عند مستوى جديد، و كلما طالت فترة ثبات 

ى زيادة معدل اإلنتاج، مع مالحظة أن مرونة السعر عند مستواه اجلديد كلما كان ذلك دافعا عل
  .عرض السلعة تتأثر مبرونة عرض خدمات عوامل اإلنتاج اليت تشترك يف إنتاج هذه السلعة

االستقرار السياسي و توفر املناخ املالئم لالستثمار، و أثر ذلك يف القرارات  ـهـ 
  .السلع و اخلدمات االستثمارية لألفراد و املشروعات و منه على كمية املعروض من

من خالل أثر رفع  ،أثر السياسة النقدية و االئتمانية يف حجم املعروض من السلعة ـو 
مما خيفض من قدرة  ،االحتياطي النقدي الذي تلزم به البنوك التجارية يف نقص منح القروض

ج، كما أن رفع اإلنتاو بالتايل اخنفاض قدرا على زيادة  ،املشاريع على احلصول على موارد مالية
  .د من هذا املعروضسعر اخلصم حي
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كما أن دخول البنك املركزي كبائع لألوراق املالية للبنوك التجارية يعمل على سحب 
كمية من النقود اليت متتلكها هذه البنوك، مما يقلل من مقدرا على منح االئتمان، و ينعكس ذلك 

  .س بالعكسبالتايل على خفض حجم املعروض من اإلنتاج و العك
و طبعا يكون العرض الكلي للسلعة هو حمصلة لكل هذه العوامل جمتمعة أو يكون لبعضها 

  .الدور احلاسم يف هذا اال
ها ـد املشروع إنتاجـع اليت يريـات احمللية من السلـو يالحظ أن تقدير حجم االحتياج

و البدائل اليت  ،تورد من السلعةو تسويقها تتم من خالل جتيمع البيانات عن اإلنتاج احمللي و املس
دراسة احتماالت منو السوق من و . ها يف السوق احملتملة للسلعةميكن إحالهلا حملها، و مدى تأثري

خالل تقدير السوق اإلمجالية للسلعة املنتجة لفترة طويلة، ألنه إذا كان حجم السوق قد يتغري خالل 
خالل حياته، و ذلك على أساس افتراضات ملعدل منو  فترة إنشاء املشروع، فإنه من املؤكد أن يتغري

السوق احمللية بسبب الزيادة يف السكان و الدخل الفردي، و كذلك النمو يف إنتاج السلع املكملة 
  .اليت قد تؤدي إىل استخدامات جديدة للسلعة تزيد من الطلب عليها

القتصادية يف الدول النامية أما فيما يتعلق بدراسة السوق اخلارجي فإن الكثري من املنشآت ا
تفتقر إىل مقومات املنافسة مع املنشآت الكربى يف الدول الصناعية، إالّ إذا كان األمر يتعلق 
باملنافسة على إنتاج سلعة تتفوق فيها الدول النامية ملزايا طبيعية كوفرة املواد اخلام أو الطاقة أو 

امل األخرى اليت تؤثر يف بيع السلع املنتجة يف األيدي العاملة بتكاليف منخفضة، زيادة على العو
  .الدول األجنبية كالتكاليف اإلضافية الناشئة عن الرسوم اجلمركية و تكاليف النقل

  :حتديد السياسة السعرية. 5-2
 تتحدد أسعار بيع املنتجات يف ظل املنافسة احلرة من خالل قوى العرض و الطلب، و هنـا

و هنا ينبغي أن تتناول الدراسة كال من جانب . دية أو اإليراد احلدييتساوى السعر مع التكلفة احل
العرض املتوقع للسلعة و الطلب املتوقع عليها مع أخذ العوامل املؤثرة يف كل منهما للوصول إىل 
حتديد السعر املتوسط الذي سيسود يف األسواق، و إذا كانت السلعة اليت سيقدمها املشروع غري 

أما إذا كان هناك حظر السترياد السلعة أو . ج حيدد أسعارا مماثلة ألسعار االستريادمعروفة فإن املنت
اخلدمة اليت سيقدمها املشروع، فإن املنتج يكون يف وضع شبه احتكاري يسمح له بتحديد أسعار 
مرتفعة حيقق من ورائها إيرادات ضخمة مع مراعاة الظروف الداخلية كعدد املشروعات األخرى 
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إلضافة إىل مستوى با ،و األسعار اليت حتددها هذه املشروعات ملنتجاا ،نفس السلعة اليت تنتج
و مستويات اجلودة و التكنولوجيا املستخدمة، و يستخدم أسلوب التحليل احلدي  الدخل السائد

لتحديد أسعار توازن املنتج الذي حيقق له أقصى ربح حبيث ال يقل اإليراد احلدي عن التكاليف 
  .أو املتوسطةاحلدية 

و احلقيقة أن هناك آراء متعددة حول مبدأ حتقيق أقصى ربح من خالل رسم السياسة 
السعرية للمنتجات، فالبعض يرى أن حتديد السعر حيقق أقصى ربح يف األجل القصري، نظرا 

ة الحتمال دخول منتجني جدد إىل األسواق يف األجل الطويل مما يؤثر على األرباح احملققة، باإلضاف
إالّ أن هناك رأي آخر يرى ضرورة حتديد أقصى ربح . إىل احتمال تغري أسعار مستلزمات اإلنتاج

على املدى الطويل على اعتبار أن املشروع يف املدى القصري تواجهه صعوبات تتمثل يف جذب 
رب قدر العمالء، و يتفق هذا الرأي مع آراء املنادين بضرورة حتديد األسعار اليت تؤدي إىل حتقيق أك

  .)1(من املبيعات مما يؤدي إىل تقليل نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة الكلية
قي تفضيال من قبل و احلقيقة أن هذه السياسة السعرية حتقق جناحا إذا كانت املنتجات تال

مصلحة املشروع فان  .إذا كان هناك ختوف من دخول منتجني جدد إىل السوق مااملستهلكني، أ
  .األسعار جلذب أكرب شرحية ممكنة من العمالء قبل مواجهة املنافسني اجلدد تقضي بتخفيض

و احلقيقة أن أسلوب التحليل احلدي من األساليب النظرية اهلامة املطبقة يف بعض 
املشروعات بالواليات املتحدة األمريكية إال أنه ال حيظى بنفس االهتمام يف البلدان النامية نظرا ألنه 

  .و هو ما ال يتوفر لغالبية البلدان النامية ؤاقيقة و نظاما حماسبيا كفانات ديتطلب بي
  :ة يف رسم السياسة السعريةملياألساليب الع 5-3.

  .تشمل هذه األساليب كال من حتليل التعادل و حتليل التكاليف و املعدالت اجلارية
التكلفة الكلية و  اسة السعرية على ثالث متغريات هي؛يو هنا تعتمد الس:حتليل التعادلـ أ 

اإليرادات الكلية و حجم اإلنتاج مع افتراض ثبات أسعار عوامل اإلنتاج و التكنولوجيا و أسعار 
  .البيع و حجم الطاقة املشغلة و نسب تشكيل املنتجات

                                                
  .84. محدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص (1) 
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و يعتمد هذا التحليل على التمييز بني التكاليف املتغرية و الثابتة حبيث يتحقق حجم التعادل 
  : ة حتقق ذلكتاليو املعادلة ال. تكاليف الكليةتتساوى اإليرادات الكلية مع ال للمبيعات عندما

  
  = حجم مبيعات التعادل 

  
  الربح احلدي للوحدة /التكاليف الثابتة =    

و خيتلف الربح احلدي وفقا لتأثري تشكيلة اإلنتاج على األسعار مما يتطلب من القائمني 
ام بالوزن النسيب لكل نوع من أنواع تشكيلة املنتجات باإلضافة بدراسة اجلدوى التسويقية االهتم

  .إىل حتديد حجم املبيعات و التكاليف و األسعار
  : حتليل التكاليفـ  ب 

هامش اإلنتاج الثابتة و املتغرية مع حتدد األسعار وفقا هلذا األسلوب حبيث تغطي تكاليف 
ض يرى أن تغطي األسعار التكاليف املتغرية كما مع العلم أن البع. ربح يعترب عائدا على رأس املال

إمجايل مناسب، بينما يرى البعض اآلخر أن  ع هامش ربحهو احلال يف أسعار اجلملة و التجزئة م
  .األسعار جيب أن تغطي التكلفة املتوسطة على أساس أا تعرب عن إنتاجية املشروعات

  :على أساس املعدالت اجلارية التسعري ـجـ 
عدم إمكانية حتديد التكاليف بشكل دقيق حيدد سعر املنتج وفقا ألسعار املنتجات يف حالة 

  .املثيلة يف السوق احمللي
و عموما، ينبغي أن يغطي السعر كافة تكاليف اإلنتاج مبا يف ذلك تكلفة رأس املال و نسب 

يف إنتاج السلعة إذا  مع حتديد املوارد من العملة األجنبية حبساب املكون األجنيب املستخدم ،الكتاإله
  .كانت ستوجه للتصدير

  :حتديد حصة املشروع يف السوقـ  6
 يقدر القائمون بالدراسة التسويقية الشرحية اليت ميكن للمشروع تصريف منتجاته فيها، و هنا

ينبغي التمييز بني السلع القائمة و بني السلع اجلديدة اليت تقدم ألول مرة و اليت تتطلب إجراء 
تسويقية للتعرف على مدى تقبل مجهور املستهلكني هلا، أما بالنسبة للسلع املعروفة اليت  اختبارات

  التكاليف الثابتة

  التكلفة املتغرية للوحدة ـة سعر الوحد
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فينبغي االعتماد على خربة مندويب البيع يف حتديد .ليس هلا منتج أو شركة أو مصنع يتوىل توزيعها
  . الشرحية التسويقية املتوقعة

العتماد على إحصائيات أما إذا كانت السلعة تستورد بالكامل من اخلارج، فينبغي ا
هذا يتوقف على  الواردات من السلعة لكي يعمل املشروع االستثماري على إحالل إنتاجه حملها، و

و اجلمركية و الضريبية اليت ميكن أن متنحها الدولة هلذا املشروع لتمكينه من منافسة  املزايا احلمائية
  .الواردات

عالقة  معروف للمستهلكني و ليس له أي أما إذا كان املشروع يقدم منتوجا جديدا غري
ر على استرياد السلعة أو اخلدمة، فإن الشرحية التسويقية له حتدد حظبأي مصدر توريد، مع وجود 

ر على حظو اخلدمة، أما إذا مل يكن هناك من خالل الفجوة بني الطلب و العرض الكلي للسلعة أ
ني العرض احمللي و األجنيب من السلعة، و الطلب االسترياد فإن الشرحية التسويقية تتحدد بالفجوة ب

و اطر التقلبات يف السوق حمليا على السلعة، و هنا ينبغي االنتباه إىل خم) الصادرات(احمللي و األجنيب 
عامليا، مما يتطلب دراسة كافة العوامل اليت تتعلق باجلودة و وفورات احلجم و التكنولوجيا 

املشروعات القائمة و أسعار البيع السائدة و املتوقعة، و ضرائب املستخدمة، و ظروف اإلنتاج يف 

  .)1(اإلنتاج و االستهالك و الدعم السلعي 
  :التنبؤ بالطلبـ  7

يقصد بالتنبؤ يف جمال األعمال تقدير أحداث معينة مستقبال على أساس حتليل بيانات تارخيية 
اولة التعرف على ما سيحدث مستقبال س ألن األول يعين حمدنها، و هو خيتلف عن التوقع و احلع

  .بناء على خربة ماضية، و الثاين يهتم بتقدير الوضع مستقبال دون االعتماد على بيانات املاضي
عدم التأكد و املخاطرة يف  نو احلقيقة أن احلاجة إىل التنبؤ تنشأ عن وجود درجة عالية م

ثر احتماال، و غالبا ما يقتصر التنبؤ بالطلب جمال األعمال، مما يعين الوصول إىل حتديد النتائج األك
على تقدير الكمية املتوقع بيعها من منتج معني يف فترة زمنية مقبلة، إال أن هذا يعترب غري كاف 

عن املعدالت  فلضمان حتقيق معدالت األرباح املراد حتقيقها، إذ قد يؤدي األمر إىل ارتفاع التكالي
  .املتوقعة مما يؤثر على األرباح

                                                
  .83-81املرجع السابق، ص  (1) 
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و يعترب التنبؤ بالطلب على السلعة أو اخلدمة اليت سوف يتوىل املشروع تقدميها من أهم 
أهداف دراسة السوق، حبيث ينبغي التأكد من وجود طلب على منتجات املشروع خالل عمره 

  .االفتراضي و تقدير حجم املبيعات املتوقعة بناء على تقدير سعر البيع املتوقع
نبؤ بالظروف االقتصادية العامة كخطوة أوىل مث التنبؤ مببيعات السوق و هنا ينبغي القيام بالت

  .ثانية بغرض التوصل إىل التنبؤ بالطلب على منتج املشروع ةأو الصناعة كخطو
  :بؤ بالطلب مبرحلتني أساسيتني مهاو متر عملية التن

  :لتنبؤ بالظروف االقتصادية العامةمرحلة اـ  أ 
تنبؤ باملستويات املختلفة للنشاط االقتصادي خالل فترة زمنية حبيث يتم يف هذه املرحلة ال

و تتمثل أمهية هذه املرحلة يف أا حتدد العوامل األساسية املؤثرة يف حتديد حجم النشاط . حمددة
  .االقتصادي الذي يؤثر على األداء اإلنتاجي للمشروع
ادية ؤشرات االقتصهناك املادي ـاخ االقتصـو من أهم املؤشرات املستخدمة يف التنبؤ باملن

  :و هي نوعني
و معدل ساعات العمل  ، و تضم حاالت إشهار اإلفالس،)القائدة(املؤشرات املوجهة ـ 
و الرقم القياسي ألسعار اجلملة، و كذلك عدد املشروعات االستثمارية املصرح  األسبوعية،

  .بإنشائها
اج ـدالت اإلنتـطالة و معـالب مستوى مـلزمة لألحوال االقتصادية، و تضاملؤشرات املـ 

الشخصي و مبيعات املتاجر  و األرباح يف املؤسسات، باإلضافة إىل مؤشرات أخرى عن الدخل
  .، و فوائد البنوك التجارية على القروضتجزئةبال

، فيمكن من خالهلا حتديد أنواع اإلنفاق بواسطة القطاعات وطنيةأما مؤشرات احلسابات ال
املتوقع عن فترة ما، و هو أكثر  وطينا ميكن التنبؤ حبجم الناتج الو اليت بتحديدهاألربعة االقتصادية 

املؤشرات استخداما، حيث يظهر إمجايل السلع و اخلدمات لفترة زمنية عادة سنة، و ذلك على 
املستوى الوطين،و هناك أيضا مؤشرات بناء النماذج االقتصادية و اليت يعتمد عليها يف التنبؤ ببعض 

حلساب " امويلسونس"شرات االقتصادية ذات العالقة بنشاط املشروع، و من أمثلتها منوذج املؤ
  :الذي حيدد وفقا للمعادلة التاليةالذي يعترب أحد هذه املؤشرات و وطينالدخل ال

  )الواردات ـالصادرات + (االستثمار + االستهالك =  وطينالدخل ال  
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استخدام مناذج االقتصاد القياسي؛ و هي مناذج رياضية تستخدم لتقدير قيمة للمتغري  -
 .انات اخلاصة باملتغريات املستقلة على افتراض أن تلك املتغريات معروفةالتابع انطالقا من البي

أو االلتجاء إىل بعض األساليب غري املتعمقة كالدورات الطبيعية، التوقعات العامة  -
 .لظروف األعمال، إمجاع اخلرباء

و يتم يف هذه املرحلة تقدير الكميات  :بيعات السوق أو الصناعةؤ مببب مرحلة التن
قعة من املبيعات من املنتج اجلديد من خالل توقع احلجم الكلي إلنتاج كل املنشآت على اعتبار املتو

أنه يشكل الطلب الكلي على املنتج، و هو ما يعرف بالسوق التقديرية، متييزا له عن السوق 
حتديد  ، و من خالل التنبؤ باملبيعات يتم حتديد سعة السوق اإلمجالية للمنتج و بالتايل)∗(املرتقبة

  .و اختاذ قرار بشأن إنشاء املشروع من عدمه. الشرحية السوقية املتاحة للمشروع اجلديد
و للتوصل إىل القاعدة من البيانات اليت يتم على أساسها اختاذ القرار االستثماري املناسب، 

  :لقيام مبجموعة من الدراسات أمههاجيب ا
  .يدالدراسة التارخيية لتطور إنتاج املنتج اجلد ـ 
  .دراسة املنتجات القائمة و بدائلها و أساليب التسويق املستعملة ـ 

  :يد من مناهج البحث املختلفة منهايف عملية التنبؤ بالطلب على الصناعة العد و تستخدم
 :منهج متوسط استهالك الفرد .1

حيث يقرر حجم السوق وفقا لنصيب الفرد من املنتج على أساس حتديد االستهالك 
ية، و حساب متوسط االستهالك للفرد من خالل قسمة إمجايل االستهالك الفعلي يف لسنوات ماض

مع تقدير لعدد السكان يف السنوات اليت جيرى . سنة ما على إمجايل عدد السكان يف تلك السنة
  التنبؤ 

سنـة ما يف ا، مث يقدر حجم الطلب بضرب متوسط استهالك الفرد يف حبجم الطلب خالهل
  .توقع خالل تلك السنةاملالسكان  عـدد

                                                
نشآت اليت تعمل يف اليت هي عبارة عن املبيعات املتوقعة لكل املنشآت و اليت حتدد الطلب على منتجات كل امل" السوق التقديرية"ينبغي التمييز بني  (∗)

  .و اليت تعين أقصى املبيعات من منتج معني ميكن أن حتققه جمموعة منشآت تنتج هذا النوع خالل فترة حمددة" السوق املرتقبة"صناعة واحدة و بني 
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و إذا مل ميكن احلصول على بيانات عن االستهالك الفعلي يستخدم بدال عنه االستهالك 
الصادرات، على افتراض أن املخزون السلعي  ـالواردات + الظاهري و الذي يساوي اإلنتاج احمللي 

  .يساوي صفر
 :لة تكاليفه، و هيقإالّ أن هناك أوجه قصور شديدة يف هذا املنهج برغم سهولته و 

 .أنه يفترض أن مجيع األفراد يستهلكون املنتج -

 .أنه يفترض تساوي استهالك أفراد اتمع للمنتج -

 .يفترض ثبات حجم االستهالك الفردي -

 .عدم إظهار أثر البدائل األخرى على حجم االستهالك -

 .الكعدم إظهار أثر التطور االجتماعي أو التكنولوجي على طبيعة و حجم االسته -

إالّ أن هذا املنهج يعترب مناسبا بالنسبة للبلدان اليت تفتقر إىل إمكانيات البحوث الشاملة 
  .لألسواق اخلاصة للمنتج

 :منهج دراسة العوامل أو العناصر .2

يعتمد هذا املنهج على عمليات الربط بني املنتجات و القطاعات املستخدمة هلا، حيث ميكن 
رتقبة على أساس تطور االستخدامات يف هذه القطاعات من خالل تقدير اإلنتاج و املبيعات امل

االعتماد على الدراسات التسويقية اليت جترى هلذه القطاعات و حجم نشاطها خالل الفترة 
  .املستهدفة

  :يرية باستخدام هذا املنهج ما يليو من أهم العناصر اليت تعتمد عليها السوق التقد
 .املستخدمة و املنتظر استخدامها للمنتجحتديد عدد الوحدات أو القطاعات  -

 .حتديد عدد الوحدات اليت سيتم إنشاؤها خالل فترة التخطيط لإلنتاج -

 .حتديد نسبة اإلحالل للوحدات اليت سبق استخدامها للمنتج -

 .التنبؤ بأثر البدائل املناظرة على سوق املنتج -

استخدامها يف الوحدات كمية اإلنتاج املنتظر = و على ذلك يكون حجم السوق املرتقب 
أثر البدائل على استخدامات  ـكمية املنتجات الالزمة لإلحالل يف الوحدات القائمة + اجلديدة 

  .املنتج خالل الفترة املخططة
  



  - 51  - 

  

 :منهج معدل االستهالك من املنتج .3

يعتمد هذا األسلوب على حتديد املستهلكني للمنتج و من مث دراسة معدالت االستهالك من 
و يالحظ أن جناح هذا األسلوب يعتمد على دقة تقدير هذه . كنيكل قطاع من املستهلج لاملنت

املعدالت يف القطاعات املختلفة و األسواق املختلفة، و حجم القطاع نفسه، و مدى تقدمه فنيا، مما 
  .يعرض الدارس إىل مشاكل حبوث التسويق امليدانية

 :منهج املقارنات الدولية .4

ات عن دولة ما، ظروفها االقتصادية و االجتماعية مشاة عندما ال و هو االستئناس ببيان
تتوفر بيانات حملية الستخدامها يف جمال التنبؤ، على أن يتم اختيار الدول لغرض املقارنة حبرص، ألن 
الطلب على بعض املنتجات يكون متشاا بالنسبة للعديد من الدول برغم االختالفات البسيطة يف 

لفردي أو عوامل البيئة، و بذلك يتعرف القائمون بدراسة اجلدوى على ما ميكن أن متوسط الدخل ا
يكون عليه الطلب يف الدولة املعنية إذا مت األخذ بعني االعتبار ظروف املنتج يف الدولة املشاة 

مع . املنافسة و البديلةاألساسية اليت تؤثر على الطلب، كالدخل و السعر و املنتجات واملتغريات 
االنتباه إىل االختالفات اليت تعود للعادات الشرائية و السلوك االستهالكي و نفقات املعيشة و القوة 

  .الشرائية للنقود من دولة ألخرى
و يؤخذ على هذا املنهج أن متوسط الدخل الفردي ينبغي أن حيسب باألسعار الثابتة؛ و هو 

سة متوسط الدخل و االستهالك الفردي يف الدولة ما ال يتيسر لغالبية هذه البلدان، إضافة إىل أن درا
املشاة ينبغي أن تتم لسنوات عديدة بغرض التنبؤ بالطلب لسنوات سابقة و الحقة و هو ما ال 

  .يتوفر يف كثري من األحيان
 :منهج مرونة الطلب .5
يعتمد هذا املنهج على دراسة العالقة بني الدخل و السعر و حجم الطلب على السلعة من  

ة ـلعة معينـلب على سـلى الطل إحداث تغيريات يف الدخل أو األسعار مث قياس أثر ذلك عخال
  :و سنتناول ذلك فيما يلي

  :مرونة الطلب الدخلية ـأ 
يقصد بالدخل هنا متوسط الدخل الفردي أو إمجايل إنفاق املستهلكني خالل فترة زمنية 

قصود بقياس املرونة يف هذه احلالة هو قياس حمددة على املنتج املراد التنبؤ بالطلب عليه، و امل
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التغيريات بني الطلب على املنتج نتيجة للتغري يف دخول املستهلكني، و قد يكون املستهلكون جمموعة 
و يعبر عنها  االستهالك النهائي أو جمموعة من املؤسسات ذات االستهالك الوسيط، ذ دمن األفرا

  :باملعادلة التالية
  

  
  

 

و يقتضي اتباع هذا األسلوب توفر معلومات ).∗(ا املعامل قد يكون موجبا أو سالبا و هذ
سابقة عن السكان و متوسط دخل الفرد و معدل الطلب الفردي على املنتج املراد التنبؤ بالطلب 

  :تقادات توجه إىل هذا املنهج منهاو هناك جمموعة من االن .عليه
  . أنه يتغري من سنة ألخرى ثبات معامل املرونة معيفترض أنه ـ  
  .يفترض أن هناك مرونة واحدة لكل منتج رغم اختالفها حسب املهن و األقاليم اجلغرافية ـ 

  .مر أو تدخرثيفترض أن أي زيادة يف الدخل تنفق على االستهالك مع أا قد تستـ  
ع أا قد تنفق يفترض أن أي زيادة يف دخل املستهلك تقابلها زيادة يف الطلب على املنتج مـ 

زيادة على أن اإلنفاق على السلع املعمرة يتزايد مبعدالت متناقصة بعد وصول . على منتجات أخرى
  .الدخل إىل حد معني

  :مرونة الطلب السعريةـ ب 
  :التعبري عنها باملعادلة التالية رب عن التغري يف الطلب نتيجة التغري يف السعر، و ميكنو هي تع

  
  
 

  
                                                

  :للمرونة درجات كما يلي (∗)
  .يكون معامل املرونة أكرب من الواحد الصحيح إذا كان الطلب مرنا نسبيا -
 .املرونة أصغر من الواحد الصحيح إذا كان الطلب غري مرن نسبيايكون معامل  -
 .يكون معامل املرونة مساو للواحد الصحيح إذا كان الطلب متكافئ املرونة -
 .يكون معامل املرونة مساو للصفر إذا كان الطلب عدمي املرونة -
  .ىل ماال اية إذا كان الطلب ال ائي املرونةايكون معامل املرونة مساو  -

  

  =                                  =مرونة الدخل 
  

  الطلب األصلي  /التغري يف الطلب   التغري النسيب يف الطلب
  الدخل األصلي /التغري يف الدخل   لتغري النسيب يف الدخلا 

  

  =                                    = سعرمرونة ال
  

  طلبالتغري النسيب يف ال
  سعرالتغري النسيب يف ال

  الطلب األصلي /التغري يف الطلب 
  األصلي سعرال / سعرالتغري يف ال
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  :مرونة الطلب املتقاطعة ـجـ   
و هي اليت تعرب عن مدى استجابة الكمية املطلوبة من السلعة للتغري النسيب يف أسعار السلع 

با، سالالسلعتان متكاملتني يكون معامل املرونة يف هذه احلالة األخرى البديلة أو املكملة، فإذا كانت 
يف حني إذا كانت ذه احلالة يكون موجبا،  فإن معامل املرونة يف هنيأما إذا كانت السلعتان بديلت

  . فإن معامل املرونة يكون مساو للصفرنيالسلعتان مستقلت
  :ة املرونة يف هذه احلالة كما يليو تكون صيغ

  
  =مرونة الطلب املتقاطعة 

  
و ينبغي األخذ يف احلسبان أنه ال ميكن االعتماد على هذا املنهج وحده يف التنبؤ و ذلك 

تماد على أساليب أخرى يف التنبؤ بالطلب عند مستويات األسعار املختلفة، باإلضافة لضرورة االع
ال تتحقق  إىل أن تطبيق هذا األسلوب يقتضي وجود منافسة كاملة، و هذا يناقض افتراضات عدة

  :يف الواقع العملي منها
 .ثبات اإلنفاق من قبل املستهلكني -

تطبيقا لقانون العرض و الطلب، حيث اختالف اجتاهات التغري يف الكمية و السعر  -
 .يكون معامل املرونة السعرية سالبا دوما

 .ثبات معامل املرونة عند كل نقطة على منحىن الطلب -

اعتبار أن السعر هو العنصر األساسي يف املزيج التسويقي الذي يؤثر يف الطلب و حياد  -
 .بقية العناصر

ة من خالل التأثري على الطلب، مثل العوامل األخرى اليت تؤثر على املرونة السعري -
 .درجة ضرورية أو كمالية املنتج و مدى توفر السلع املنافسة أو البديلة

و احلقيقة أن فائدة هذا املنهج تنحصر يف دراسة آثار التغريات احملدودة يف األسعار على 
لواحد الصحيح حجم الطلب، و اختيار أفضل األسعار اليت يكون عندها معامل املرونة قريبا من ا

  .ألنه حيقق توازن املشروع و استقرار إيرادات املبيعات
  

  )A(التغري النسيب يف الكمية املطلوبة من السلعة 
  )B(التغري النسيب يف سعر السلعة 

 



  - 54  - 

  

 :منهج أرقام الواردات .6

ميكن أن يعتمد القائمون على دراسة اجلدوى على قيمة أو كمية املنتجات املستوردة للتنبؤ 
ات املستوردة بالطلب على املنتجات البديلة اليت تنتج حمليا، إال أنه ال ينبغي االعتماد كلية على املنتج

للتنبؤ حبجم الطلب ألا متثل جانب العرض من املنتجات املستوردة و ليس جانب الطلب، إضافة 
إىل أن املنتج احمللي قد ال يكون مطابقا متاما للواردات سواء من حيث املواصفات أو السعر أو 

عدم القدرة على زيادة على . من حيث رد فعل املستهلك جتاهه تكاليف اإلنتاج و التسويق، أو
حتديد ردود فعل املورد األجنيب بالسوق احمللية، أو تدخل الدولة يف منع استغالل املنتج مىت مت البدء 

كما أن اإلحصاءات املتاحة عن . يف إنتاجه حمليا، هذا إذا كانت هناك إمكانية إلنتاجه حمليا
املنشورة ا عن الطريقة  ةالواردات قد ال تساعد على استخدامها يف التنبؤ الختالف الطريق

و موضوعيتها، فضال عن كوا شاملة لعدة منتجات من بينها أو لتقادمها و قلة دقتها  ،املطلوبة
  . املنتج موضوع الدراسة، مما يقلل من فائدا

  :الطلب املتوقع طبقا هلذا املنهج ية لتحديد حجمتالو تستخدم املعادلة ال
  
  

ليها بالنسبة للدول النامية اليت تفرض قيودا على استرياد عدد كبري إال أنه ال ميكن االعتماد ع
كثرية ال يعكس اإلنتاج احلقيقي املمكن تسويقه نظرا نامية من املنتجات، كما أن اإلنتاج يف دول 

  ).و هو ما يعرف بالطلب الكامن(له  ةلعدم توافر املوارد الالزم
قوائم الواردات قد يكون ضروريا يف حال عدم اء إىل جالرغم من هذه املثالب، فإن االلتو ب

  .توافر البيانات الدقيقة الالزمة لدراسة الطلب
 :نهج أرقام املواد اخلامم .7

قد يعتمد يف بعض الصناعات على البيانات اخلاصة باملواد اخلام املطلوبة لإلنتاج، للتنبؤ 
  .حبجم الطلب املتوقع عل منتجات هذه الصناعات

 :نيةمنهج املعامالت الف .8

و يستخدم هذا املنهج بشكل رئيسي عند التنبؤ بالطلب على املنتجات الوسيطة، و خاصة 
إذا كان الطلب على املنتجات النهائية حمددا، مما يتطلب دراسة شاملة للمعامالت الفنية مع االنتباه 

  ).املدة ـ خمزون   آخر املدة لخمزون أو) + (الواردات ـ الصادرات+ (اإلنتاج احمللي = لب املتوقع الط حجم
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كن ميكن و ل. إىل إا ال تكون ثابتة على مدى الزمن، بل ترتبط بالتطور التكنولوجي املستخدم
  .تقدير الطلب على املنتج إذا أمكن تقدير الظروف االقتصادية العامة و مبيعات السوق أو الصناعة

و ينبغي األخذ يف احلسبان أنه ال ميكن االعتماد على منهج واحد فقط يف تقدير الطلب، بل 
  .يستخدم أكثر من منهج، و مقارنة النتائج، و األخذ بتلك التقديرات األكثر دقة

ان ـد من املتغريات مثل عدد السكهكذا فإن عملية التنبؤ تتطلب مجع البيانات عن العدي و
و معدل منوهم و متوسط الدخل و االستهالك الفردي و توزيع الدخل و مستوى األسعار و اإلنتاج 

 ةعـو املدخالت األساسية للسل احمللي من السلعة و الصادرات و الواردات و البدائل القريبة منها،
لة هلا كمية و قيمة، باإلضافة إىل البيانات عن السياسات احلكومية ذات التأثري مثل مو السلع املك

  ..الرسوم و الضرائب و اإلعانات و احلوافز و غريها
و ختتلف طريقة التأكد من وجود طلب كايف يف حال قيام املشروع بإنتاج سلعة قائمة أو 

لي، حبيث ميكن استخدام البيانات التارخيية يف احلالة األوىل بإنتاج سلعة تقدم ألول مرة بالسوق احمل
عن كمية املبيعات السابقة يف السوق احمللي و كمية الناتج احمللي و املستورد منها، و أسعار السوق 
احمللي و الدويل، و ذلك من خالل استخدام بعض املعايري كفجوة الطلب و نسبة السعر، حيث 

لفرق بني الطلب احمللي و الناتج احمللي للسلعة عند السعر السائد يف السوق تشري فجوة الطلب إىل ا
حبيث إذا كان السعر احمللي للسلعة الذي . الدويل يف حال وجود حرية جتارة مع الدول األخرى

بضمنة تكاليف النقل من (يتساوى عنده الناتج احمللي مع الطلب احمللي أعلى من السعر الدويل 
على السلعة يشبع عن طريق االسترياد حبيث تكون كمية الواردات طلب تولد فائض فإنه ي) اخلارج

إقامة مشروع جديد شريطة أن حيقق  الفائض حبيث يربر هذا. قياس لفجوة الطلبمن السلعة هي امل

  :)1(الشرط التايل
  

  )فجوة الطلب(كمية الواردات من السلعة 
  احلد األدىن للحجم األقل للمشروع    

  

                                                
 . 46عطية، املرجع السابق، ص  رعبد القادر حممد عبد القاد. أنظر يف ذلك د  (1) 

< 1  
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 إذاأما .نفس النوعية إنتاجيكون املشروع قادرا على البيع عند السعر الدويل و على  حبيث
كانت الدولة تفرض قيودا مانعة لالسترياد ففي هذه احلالة ال ميكن استخدام الواردات كمقياس 

  :لفجوة الطلب، بل يستخدم معيار آخر هو معيار نسبة السعر و ذلك من خالل العالقة التالية
  السعر احمللي يف ظل عدم وجود جتارة  /الدويل متضمنا تكلفة النقل للداخلالسعر 

فهذا يعرب عن وجود فجوة طلب غري ظاهرة، و إمنا  (1) فإذا كانت هذه النسبة أصغر من
مقداره (حمتملة، فعند السعر احمللي املرتفع و الذي يسود يف حال وجود رسم مجركي مانع لالسترياد 

ال يوجد فائض طلب ظاهر، و لكن إقامة مشاريع كبرية ) و السعر الدويل ليالفرق بني السعر احمل
تزيد من عرض السلعة من شأنه أن خيفض السعر احمللي عند احلد السابق، و بالتايل يولد فائضا يف 

، أو أن تقوم هذه املشروعات بإنتاج نوعية )∗(الطلب ميكن إشباعه عن طريق هذه املشروعات 
يث ختلق طلبا على إنتاجها عند نفس السعر احمللي املرتفع على حساب بعض أفضل من السلع حب

ت حجم الطلب الكلي مع تغري هيكله بني باجودة يف السوق، مما حيافظ على ثاملؤسسات املو
  .الوحدات العاملة يف السوق

من  سعر الدويل أصغرإىل ال) متضمنا تكلفة النقل للخارج(أما إذا كانت نسبة السعر احمللي  
، فإن هذا يبني إمكانية قيام مشروعات حملية تصدر سلعا للخارج حبيث أن أسعارها حيحالواحد الص

ة السلع ودافتراض تقدمي سلع بنفس مستوى ج متضمنة تكاليف النقل تظل أقل من السعر الدويل مع
  .األجنبية

 يعرب عن أما إذا تدخلت احلكومة بوضع حد أدىن أو أعلى لألسعار فيصبح السعر هنا ال
التغري يف الطلب أو العرض، بل تظل األسعار الرمسية جامدة عند مستوى معني، و بالتايل ال ميكن 
التعرف على وجود فجوة طلب نظرا لعدم معرفة السعر الذي حيقق التوازن بني العرض و الطلب، 

على السلع اليت إمنا يكتفي مبؤشرات أخرى على وجود هذه الفجوة و من بينها وجود قوائم انتظار 

                                                
  .يف هذه احلالة تضطر احلكومة لتخفيض الرسم اجلمركي املانع لالسترياد (∗)
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أو وجود طوابري أمام منافذ توزيع السلع ) كالسلع املعمرة(يفوق الطلب عليها املعروض منها
تدهور املستمر يف نوعية الاالستهالكية اليت يفوق الطلب عليها مستوى املعروض منها، مما يؤدي إىل 

  .السلع كوسيلة للتعويض عن النقص الكبري يف الكميات املعروضة منها
هذه احلاالت يتم عند فترة زمنية معينة، و لذلك ينبغي  واضح أن قياس فجوة الطلب يفو 

طريقة التقدير " التنبؤ بالطلب على هذه السلع مستقبال، من خالل عدة أساليب من أبرزها
و اليت تستند على افتراض أن سلوك املتغريات يف املاضي يستمر على نفس " لالجتاه ياالستقرائ

و تستخدم هذه الطريقة مناذج غري سببية، مبعىن أا تتنبأ بسلوك املتغريات يف . ستقبلالنمط يف امل
املستقبل بناءا على بيانات تارخيية، إال أا ال تقدم تفسريات للتغريات اليت حتدث يف هذا السلوك، 

ذه النماذج حبيث تعترب هذه النماذج فجوة الطلب متغريا تابعا و الزمن متغريا مستقال، و من بني ه
منوذج االحندار اخلطي البسيط، الذي يستخدم يف حالة التنبؤ بسلوك املتغري التابع الذي يتغري عرب 
الزمن مبقدار مطلق ثابت أو شبه ثابت، و منوذج املتوسط املتحرك الذي يستخدم يف التنبؤ بقيم 

  .املتغري عندما يكون معدل منوه غري ثابت عرب الزمن
الطلب متناقصة عرب الزمن، و بدرجة كبرية، فإن هذا يشري إىل تناقص  أما إذا كانت فجوة

و هو ما حيدث عندما تكون السلعة يف .ةيمقدرة السوق على استيعاب إنتاج أي مشروعات إضاف
دورة حياا األخرية حبيث تظهر بدائل أخرى هلا، و هنا ينبغي عدم االستمرار يف الدراسات 

  .مستقبال طلب كايف على منتجاته دوجو األخرى للمشروع الحتمال عدم
 تصلح للتنبؤ بفجوة الطلب على السلـع" التقدير االستقرائي لالجتاه"يالحظ أن طريقة و 

القائمة اليت يتوفر عنها بيانات تارخيية، إالّ أا ال تصلح للتنبؤ بسلوك فجوة الطلب بالنسبة للسلع 
اليت ال يتوفر بيانات كافية عنها، و يف هذه احلالة اليت تقدم ألول مرة يف السوق احمللي، أو تلك 

تستخدم طرق أخرى، منها طريقة املسح امليداين اليت تعتمد على مأل استمارات من خالل االتصال 
باملستهلكني ملعرفة ردود أفعاهلم بالنسبة للسلعة املراد تقدميها هلم، إالّ أن عيوب هذه الطريقة تكمن 
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قد ال تعبر عن احلقيقة نظرا لعدم اهتمامهم بإعطاء معلومات صحيحة أو يف كون ردود املستهلكني 
و اليت " طريقة دلفي"أو لتغري رغبام يف املستقبل، باإلضافة إىل  ةعدم فهمهم لألسئلة املطروح

تعتمد على استطالع آراء اخلرباء بشأن توقعام لنمو الطلب على السلعة حىت يتوصل إىل تقدير 
ي أغلبهم، و هذه الطريقة تالئم التوقعات طويلة األجل، و اليت يعتمد فيها على يستقر عليه رأ

البيانات التارخيية أو اليت تتعلق باملتغريات التكنولوجية، إالّ أن عيبها يكمن يف اعتمادها على أحكام 
  .شخصية

م باإلضافة إىل التنبؤ بالطلب على السلع القائمة و السلع اجلديدة، هناك التنبؤ حبج
الصادرات، حبيث حيتاج الطلب عليها إىل اهتمام خاص نظرا لكوا مصدرا أساسيا للحصول على 

فإذا كان املشروع يستهدف التصدير للخارج، فينبغي تقدير الزيادة املمكنة يف . العمالت األجنبية
يصدر  الصادرات من خالل مجع بيانات عن الكميات املصدرة من السلعة و أسعارها، و الدول اليت

من  وطنيةار الزمين لنسبة الصادرات الاخل، مع تقدير املس... هلا، و مواصفات السلعة حمل االعتبار
السلعة إىل الصادرات الدولية لتحديد درجة اختراق السوق اخلارجي، حبيث إذا كانت هذه النسبة 

ا يسمح بالتصدير متزايدة فهذا يدل على أن صادرات هذه السلعة تتمتع بدرجة اختراق متزايدة مم
  .مع احملافظة على اعتبارات اجلودة و متابعة التطور التكنولوجي

و بشكل عام تنقسم أساليب التنبؤ بالطلب على املنتجات السلعية ملشاريع االستثمار إىل 
 ات نظر املستهلكنيـف على وجهمية، فمن األساليب الوصفية التعرـأساليب وصفية و أخرى ك

البيع و املديرين و معرفة رأي اخلرباء، حبيث تعتمد  يق و استشارة رجالراء حبوث التسوو إج
التقدير الشخصي هلم، و وضع تقديرات حلجم الطلب بناء على خربم و إمكانيام العلمية  عـلى

املستخدم يف التنبؤ بالتغريات التكنولوجية املتوقعة و عادة " دلفي"و العملية، و هو مشابه ألسلوب 

  :)1(اهيف حاالت حمددة أمه ما تستخدم

                                                
 . 159حممد السيد، مرجع سابق، ص  إمساعيل  (1) 
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 .عندما ال تتوفر بيانات رقمية أو تارخيية ميكن استخدامها يف عملية التنبؤ -

عندما ال ميكن حتديد عدد من املتغريات الكمية اليت ترتبط بالطلب اخلاص بالسلعة أو  -
 .اخلدمة حمل الدراسة

 .قادمةعندما حناول التنبؤ بالتقدم التكنولوجي احملتمل ظهوره يف فترة  -

 .عندما حناول أن نتنبأ بالتغري احملتمل حدوثه يف منط املبيعات التارخيية السابقة -

أما الطرق الكمية فهي تشمل جمموعة من أساليب حبوث العمليات و األساليب اإلحصائية 

الذي يشمل أسلوب املتوسطات و التمهيد األسي و االجتاه  أسلوب السالسل الزمنية:)1(و أمهها
 .االحندار املتعدد ب، أسلواالرتباط بسلو، أالعام

اخلاصة بدراسة الطلب كجزء أساسي من  تو هكذا بعد أن يتم جتميع و حتليل البيانا
إمكانية  و دراسة اجلدوى التسويقية للمشروع االستثماري، و بعد حتديد الفجوة التسويقية،

ار يف دراسات رماالست ر بشأن الدخول إىل السوق واملشروع يف سد هذه الفجوة، يتخذ قرا
توقف و صرف النظر عن اجلدوى باالنتقال إىل مرحلة أخرى منها، و هي الدراسة الفنية، أو ال

  .الفرصة غري مواتية لدخول السوق املشروع ألن
و بالرغم من ذلك يرى الكثري من املخططني للمشاريع يف البلدان النامية أن دراسات 

لدرجة من األمهية لدراسات اجلدوى الفنية أو املالية، و ذلك اجلدوى التسويقية ليست على نفس ا
راجع لعدة أسباب منها أن هناك اعتقادا سائدا بأن املشاكل األساسية اليت تواجه هذه البلدان تتعلق 
جبانب اإلنتاج أو التمويل و ليس جبانب التسويق، على اعتبار أن هذه البلدان تعيش يف مستوى أقل 

بالتايل فمعظم املنتجات غري متوفرة، و على ذلك فالسوق غري مشبع، و كل ما من حد الكفاف، و 
زيادة على أن أغلب املؤسسات يف هذه الدول موجهة باإلنتاج و ليس البيع أو التسويق . ينتج يباع

خربات تسويقيـة علـى  عدم وجود، و هذه الدراساتإلجراء مثل  ةمع عدم توفر البيانات الالزم

                                                
 .41. ، ص2000ملشروعات، القاهرة، دار مشس للطباعة، حسن علي حسن، دراسة اجلدوى و تقييم ا. أنظر على سبيل املثال، د (1) 



  - 60  - 

  

ي التسويقيـة، ـاهلندسية على النواح رة العقليةـك سيطـف إىل ذلـلدقة، أضا مستوى عال من
  .الوعي التسويقي بالنسبة ملنظمات األعمال و تدنـي

أمهية قصوى لدراسات  الذلك على القائمني على إدارة املشروعات يف الدول النامية أن يولو
د، و ختبط رب يؤدي إىل هدر للموااجلدوى التسويقية و السوق عموما، حيث أن إمهال هذا اجلان

و بالتايل فشلها عقب . العديد من املشاريع يف مشاكل قد تؤدي إىل عدم حتقيقها الكفاءة االقتصادية
  .إنشائها خاصة و قد تعاظمت أمهية هذه الدراسات يف ظل التحوالت االقتصادية اليت يعيشها العامل

  .دراسة اجلدوى الفنية: املبحث اخلامس
دوى املشروع بنقاط حمددة خيتص كل منها بوظيفة معينة جللفنية أو اهلندسية لدراسة اتتعلق ا

تعطي نتائج ذات داللة هامة للحكم على صالحية املشروع للتنفيذ من وجهة النظر الفنية أو 
اهلندسية، و يقوم ذه الدراسة خرباء فنيون تسمح هلم ختصصام من احلكم على مدى صالحية 

  .الفنية انبهخمتلف جواملشروع من 
و تعد دراسة اجلدوى الفنية أحد ركائز دراسات جدوى مشاريع االستثمار إذ على أساسها 

  .يتم إعداد بقية مراحل دراسات اجلدوى
و هي اليت متكن املستثمر من حتديد احلجم املمكن ملشروع االستثمار يف ضوء الطاقة 

اختيار موقع أو مواقع املشروع و نظام اإلنتاج و إعداد ، كما تساعد يف ةاإلنتاجية املتاحة و املطلوب
  .التنظيم الداخلي، و حتديد االحتياجات الالزمة إلنشاء و تشغيل املشروع

و املعلومات الالزمة لتقدير التكاليف الرأمسالية،  تكما أا متد القائمني ذه الدراسة بالبيانا
للتكاليف الرأمسالية يترتب عليه تقديرات غري سليمة و من مث فإن عدم الدقة يف إجراء هذه الدراسة 

و لتكاليف التشغيل، مما يؤدي إىل سوء تقدير حجم األموال املطلوبة، و بالتايل احتمال تعرض 
  .املشروع ملشكالت تتعلق مبصادر التمويل أو بالسيولة مستقبال

يعرض املشروع  إضافة إىل أن عدم الدقة و املوضوعية يف إجراء دراسة اجلدوى الفنية
ة، ارتفاع نسبة التالف و املعيب ملشاكل فنية عديدة منها ظهور طاقات إنتاجية معطلة أو غري مستغل

و املرفوض من العمالء بسبب سوء التنظيم الداخلي، تضخم تكاليف النقل من و إىل املشروع 
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لق مبجموعة من املعايري نتيجة سوء اختيار املوقع، و يالحظ أن التعمق يف دراسة اجلدوى الفنية يتع
  : منها 

حجم املشروع، املبلغ املخصص للدراسة الفنية و الوقت املتاح هلا، البدائل الفنية املتاحة، 
  .املترتبة على عدم دقة الدراسة األخطـار

و يقصد بالدراسة الفنية هنا مجيع الدراسات املرتبطة بالتكنولوجيا اليت سوف يستخدمها 
  .تجاته من سلع و خدماتاملشروع يف إنتاج من

جمموعة االختبارات و التقديرات "و على ذلك ميكن تعريف دراسة اجلدوى الفنية على أا 
و التصورات املتعلقة ببحث مدى إمكانية إقامة املشروعات االستثمارية فنيا، و تنطوي على جمموعة 

شروع املقترح من الناحية من الدراسات اليت من خالهلا يتم التأكد من جدوى و سالمة تنفيذ امل

  . )1("الفنية من عدمه

  :  )2(ةللقيام ذه الدراسة ينبغي أن تتوفر البيانات التالي و
بيانات عن السوق، كالطلب املتوقع و مواقع االستهالك، و غريها مما توفره دراسة  -

 .اجلدوى التسويقية

يم، و يتم حتديدها إما بيانات عن املنتج و املتعلقة مبستوى اجلودة، و مواصفات التصم -
 .يف مرحلة اختيار فكرة املشروع أو يف مرحلة الدراسة التسويقية

بيانات عن املواد اخلام، و يتم استنتاجها من خالل حتديد مواصفات املنتج، و تشمل؛  -
مدى وفرا و توصيفها، و مواقع إنتاجها و توريدها، الفترة الزمنية الستالمها بعد صدور أمر 

 .التوريد

بيانات و معلومات تتعلق مبدى وفرة التمويل املطلوب و القوى العاملة اليت تتطلبها  -
 .طبيعة املشروع

هذا و تتصف الدراسة الفنية جلدوى املشروعات االستثمارية مبواصفات خاصة أمهها أا 
راسة دراسة ذات اجتاه تكاملي، حيث أا تعتمد و بشكل ملحوظ على النتائج اليت انتهت إليها الد

  .التسويقية يف الوقت الذي متثل فيه خمرجاا مدخالت أساسية للدراسة املالية و االقتصادية
                                                

 . 170. ، املرجع السابق، صبعبد املطل دعبد احلمي  1) 

 . 129. ص املرجع السابق عشوش، فعبد اللطيحممد امين  (2) 
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كما أا تتم على مراحل تفصل بينها فترات زمنية مما يتطلب مراعاة عنصر الزمن يف تأثريه 
  .على نتائجها

النواحي التقنية  باإلضافة إىل ذلك فإن هذه الدراسة تويل أمهية كربى لعنصر التكنولوجيا و
من حيث اخلربة و املعرفة العلمية املكتسبـة  القائم احاليا و مستقبال و كذا العنصر البشري 

  .اخلربات السابقة مـن
  :و تتضمن هذه الدراسة عددا من اخلطوات تتمثل فيما يلي 

  :يتضمن وصف املشروع النقاط التالية :وصف املشروع . 1
لرئيسية و الثانوية للمشروع و املواصفات الفنية لكل منها مع حتديد أهم املنتجات ا. 1.1

وصف املراحل الفنية اليت متر ا العملية اإلنتاجية لكل منتج، باإلضافة إىل حتديد حجم اإلنتاج 
املتوقع ملشروعات جاري تنفيذها، و مبعرفة الطاقات احلالية لإلنتاج من خالل العرض املتاح ميكن 

ك منه، و النمو املنتظر فيه، و ما يطرأ عليه من تغيريات نتيجة التطور يف معرفة حجم االستهال
  .مستوى املعيشة، و ما ينتظر من التقادم الذي حيدث نتيجة ظهور منتجات أخرى أفضل

إعداد اخلرائط و الرسومات و التصميمات اهلندسية للمشروع باإلضافة إىل إعداد . 2.1
روع، آخذا بعني االعتبار الظروف االقتصادية العامة، و مدى جدول زمين يوضح مراحل إنشاء املش

  .تأثريها من جهة على تكاليف إنشاء املشروع، و من جهة أخرى على الطلب و تطوره
  .حتديد الطاقة اإلنتاجية للمشروع من كل منتج. 3.1

ت يقصد بالطاقة اإلنتاجية للمشروع قدرة التسهيالت اإلنتاجية للمشروع على إنتاج وحدا

سلع أو (و عمليا تعرف الطاقة بعدد الوحدات املنتجة . )1(أو أداء خدمات خالل فترة زمنية معينة
خالل فترة زمنية حمددة مع األخذ يف االعتبار الكثافة املنتظرة يف استخدام التسهيالت ) خدمات

يالت اإلنتاجية للمشروع، و اإلمكانات اليت ستتاح له يف زيادة اإلنتاج خارج نطاق التسه
  .املمنوحة

                                                
 . 130. املرجع السابق، ص (1) 
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حجم اإلنتاج املتولد يف مدة معينة عند أدىن تكلفة "و تعرف الطاقة اإلنتاجية أيضا على أا 

و هنا يتضح الربط بني الطاقة . )1("إنتاجية متوسطة ممكنة اعتمادا على أسلوب إنتاجي معني
  .اإلنتاجية و حجم اإلنتاج املراد حتقيقه

قة نظرية، و طاقة عملية، حبيث تتمثل الطاقة النظرية يف و تنقسم الطاقة اإلنتاجية إىل طا
و لية بكل من الطاقة العاطلة القدرة على اإلنتاج بسرعة و دون انقطاع، يف حني تتأثر الطاقة العم

  حيث تنتج الطاقة العاطلة من االخنفاض املؤقت يف اإلنتاج أو يف إمكانيات التوزيع . الطاقة الفائضة
و من الواضح أن الطاقة العاطلة تسترد قدرا . ؤقت يف الطلب على املنتجنتيجة االخنفاض امل

  .يف االستغالل الكامل مبجرد أن تنشأ احلاجة إليها
و قد يرجع سبب الطاقة العاطلة إىل عدم انتظام الطلب أو إىل أن الطلب ال يستغل املوارد 

قة إنتاجية كبرية تفوق مقدار الطلب أما الطاقة الفائضة فتنشأ عادة من وجود طا. إىل أقصى طاقتها
  .املتوقع

و على ذلك جيب حتديد مدى إمكانية استغالل التسهيالت املتاحة ألكثر من وردية يف 
  .اليوم، و مدى إمكانية االستخدام طوال املدة الزمنية دون توقف

روع يف كما ميكن أن تزيد الطاقة اإلنتاجية دون احلاجة إىل إضافة التسهيالت املتاحة للمش
حالة وجود إمكانية للتشغيل لدى الغري، كما أا تتحدد بكثافة استخدام التسهيالت املتاحة 
للمشروع خالل املدة الزمنية املأخوذة كأساس لقياس الطاقة اإلنتاجية، و هنا ينبغي التمييز بني 

  : )2(مستويات الطاقة اإلنتاجية التالية
قة اإلنتاج احملددة خالل فترة زمنية وفقا ملواصفات و هي طا: مستوى الطاقة القصوى ـ   أ  

مع افتراض توفر جمموعة متكاملة من الشروط كالقوى العاملة املدربة ذات الكفاءة  ،عناصر اإلنتاج
و الصيانة املنتظمة، حبيث  اإلنتاج باملواصفات املعينة،اإلنتاجية املعينة، و مدى توافر مستلزمات 

وع بالقدرة اإلنتاجية القصوى للمرحلة الرئيسية من مراحل اإلنتاج، تقاس الطاقة القصوى للمشر
  .االستخدام الكامل لكل اإلمكانيات املادية و البشرية دون معوقات حمتملةمن خالل 

                                                
 . 177. ، املرجع السابق، صدعبد احلمي بعبد املطل (1) 

 . 179 ـ 178ص  املرجع السابق، (2) 
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و هي عبارة عن الفرق بني الطاقة اإلنتاجية القصوى و االختناقات : الطاقة املتاحة  ـ ب 
االختناقات تعترب من املعوقات اليت ال ميكن جتنبها، كتغيب  احلاصلة داخل مراحل اإلنتاج، و هذه

بعض العمال، و تعطل بعض اآلالت بسبب االنقطاع يف التيار الكهربائي مثال، و أوقات الورديات 
  .الضائعة، و غريها و اليت تسمى باملسموحات اإللزامية

اج يف فترة معينة، و هي ال و هي الطاقة الفعلية املستخدمة يف اإلنت :الطاقة املستغلة  ـجـ 
اوي الطاقة املتاحة، ـختضع ألي تقدير، و لكنها ختضع لعوامل فنية حبتة، و على ذلك فهي قد تس

  .و قد تساوي الطاقة املتاحة مطروحا منها الطاقة غري املستغلة
ة و هي عبارة عن الطاقة الفائضة اليت تنشأ عن وجود طاقة إنتاجي :الطاقة غري املستغلة  ـد 

تفوق ما يرغب املشروع يف استخدامه، أو عن عدم وجود توازن للطاقات اإلنتاجية على مستوى 
  .مراكز املشروع

و هي اليت تنتج بسبب وجود عطل مؤقت لإلمكانيات املادية اليت  :الطاقة العاطلة  ـهـ 
  .يسببها البطء يف اإلنتاج الناجم عن النقص املؤقت يف حجم الطلب املتوقع

  :عام هناك عوامل كثرية تؤثر على حتديد مستوى الطاقة اإلنتاجية أمهها و بشكل 
 .احلد األقصى املتوقع من الطلب على منتجات املشروع -

 .الفاقد املتوقع أثناء اإلنتاج أو التخزين أو النقل -

 .هامش الطلب غري املتوقع -

هيزات ـو التجام من اآلالت ـاحلد األدىن الفين لإلنتاج و املتمثل يف عدم توافر أحج -
 .و املعدات أقل مما يسمح به إنتاج حجم معني من السلعة

احلد األدىن االقتصادي من إنتاج املشروع حبيث ال يسمح بزيادة التكلفة املتوسطة  -
لإلنتاج بشكل كبري نتيجة عدم إمكانية ختفيض تكاليف املواد اخلام أو العمالة أو اإلدارة أو خدمات 

 .الت و املعدات و غريهااملرافق األساسية أو اآل

 .توفر املواد اخلام و العمالة الالزمني لتشغيل املشروع -

 .مدى توفر التكنولوجيا املالئمة -

 .مدى توفر التمويل الالزم إلنتاج حجم معني من السلعة -

 .عدد ساعات العمل املسموح ا قانونا -
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 .مدى االستفادة من وفورات احلجم -

 .شروعمدى إمكانية التوسع يف إنتاج امل -

 .الطاقة اإلنتاجية املرخص ا -

و على ذلك يعترب تقدير الطاقة اإلنتاجية ملشروع االستثمار من األمور اهلامة عند دراسة 
توقع و على اإلنفاق االستثماري اجلدوى الفنية للمشروع، ملا هلا من تأثري على مدى تلبية الطلب امل

  .ستثمرةو تكلفة التشغيل، و على العائد من األموال امل
و ينبغي أن نالحظ أن قياس الطاقة اإلنتاجية ميكن أن يتم بعدة طرق سواء من خالل قياس 

و اإلنتاج، حيث أن قياسها عن طريق اإلنتاج يناسب ) أي عوامل اإلنتاج(املدخالت و املخرجات 
قياسها عن  يف الغالب مشاريع االستثمار اليت تنتج منتجا واحدا أو منتجات متماثلة، يف حني جند أن

طريق عوامل اإلنتاج يتوقف على ندرة هذه العوامل و نوعيتها، و جند أن العامل النادر هو الذي 
حيكم عملية القياس، فإذا كانت اآلالت هي العامل النادر فإن الطاقة اإلنتاجية يف هذه احلالة تقدر 

و العمال فإن الطاقة تقدر وفقا لعدد اآلالت أو ساعات العمل عليها، و إذا كان العامل النادر ه
و قد تستخدم املخرجات كعامل قياس حىت بالنسبة . على أساس عدد العمال أو ساعات العمل هلم

للمشاريع اليت تنتج وحدات غري متماثلة إذا مت التعبري عن الطاقة يف شكل قيمي و ليس كمي، و هنا 
من األساليب اليت ميكن أن تستعمل و هناك جمموعة . ينبغي أن تؤخذ عوامل التضخم بعني االعتبار

يف حتديد حجم املشروع تبعا ملا ميكن أن يتوفر من معلومات لدى القائمني بدراسة اجلدوى الفنية 

  : )1(منها
حتديد الطاقة اإلنتاجية ملشروع االستثمار على أساس رقم الطلب املتوقع، و ذلك من  أ ـ

ض الكلي مع الطلب الكلي املتوقع مع افتراض عدم خالل الفجوة التسويقية الناجتة من مقارنة العر
وجود خمزون أو إنتاج تالف أو معيب فضال عن عدم وجود قيود على استخدام التسهيالت 

  .اإلنتاجية و مستلزمات اإلنتاج
حتديد الطاقة اإلنتاجية ملشروع االستثمار على أساس رقم الطلب املتوقع و موقف  ـب 

د السنة األوىل من تشغيل املشروع يؤخذ يف احلسبان الرصيد املتاح ذلك أنه و خاصة بع. املخزون
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حيث أن حجم اإلنتاج حيدد وفقا . من خمزون أول املدة و الرصيد املنتظر االحتفاظ به يف آخر املدة
  :للمعادلة التالية 

  
  

ن يف التاريخ السابق مباشرة لبدء خطة اإلنتاج بغرض التعرف وحيث تراجع أرصدة املخز
املخزون املمكن التصرف فيه خالل فترة اخلطة، و توقعات السحب أو اإلضافة من املخزون  على

حىت التاريخ السابق لبدء برنامج اإلنتاج و احلد األقصى من املخزون، و ذلك لتحديد األرقام 
  .النهائية لإلنتاج
و موقف  حتديد الطاقة اإلنتاجية ملشروع االستثمار على أساس رقم الطلب املتوقع ـجـ 

املخزون و نسبة التالف حيث ينبغي للقائم بدراسة اجلدوى الفنية أن يأخذ يف احلسبان نسبة التلف 
اليت تصيب بعض الوحدات املنتجة لزيادة الكمية املطلوب إنتاجها لتلبية حاجة السوق وفقا للصيغة 

  :التالية 
  
  
  

  
  :الربجمة اخلطية حتديد الطاقة اإلنتاجية للمشروع باستخدام أساليب ـد 

قد ال متثل الكمية املنتجة بناء على الطلب املتوقع و موقف املخزون و نسبة التالف الكمية 
االقتصادية أو أفضل توليفة لإلنتاج اليت توصل إىل احلجم األمثل، و بالتايل حتقيق أعلى األرباح، و 

ذلك يستخدم أسلوب الربجمة خاصة بالنسبة للمشاريع اليت ينتظر أن تتعامل يف أكثر من صنف، ل
اخلطية يف حتديد الطاقة اإلنتاجية يف األجل القصري دف تعظيم األرباح أو ختفيض التكاليف من 
خالل االستخدام األمثل لإلمكانيات املتاحة،   و اليت غالبا ما تكون حمدودة، و ذلك وفقا للشروط 

   :التالية

  خمزون آخر املدة ـالطلب املتوقع + خمزون أول املدة = حجم اإلنتاج املطلوب 

  
  =الكمية الالزم إنتاجها 

  نسبة التالف ـ 1
الكمية املطلوب إنتاجها
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و تدنية تكاليف، من وراء وضع أن يتم حتديد اهلدف سواء كان تعظيم أرباح أ -
 .املشكلة

 .أن يكون هناك أكثر من بديل حلل املشكلة -

ويقية و إنتاجية ـاالختيار من بني البدائل املتاحة تكون مقيدة بشروط تس ةريـأن ح -
 .و غريها، و ليست مطلقة

 .أن تكون هناك عالقات خطية بني املتغريات املتعلقة باهلدف و القيود -

استخدام (مية شكلة يف شكل منوذج رياضي استنادا إىل بيانات كأن يعبر عن امل -
 ). و املتباينات املعادالت

  .مث حل املشكلة وفقا ألحد أساليب الربامج اخلطّية  

  :األساليبو من البيانات الواجب توفرها الستخدام هذه 
 .كمية الطلب املتوقع من كل صنف -

 .كمية املدخالت املتاحة مبختلف األقسام -

 .رة الالزمة إلنتاج كل صنف يف كل قسمالفت -

 .الربح املتوقع عن كل وحدة إنتاجية -

يتطلب  :القراراتحتديد الطاقة اإلنتاجية للمشروع باستخدام أسلوب شجرة  ـهـ 
تطبيق هذا األسلوب توفر معلومات عن احتماالت األحداث مستقبال، و اليت ميكن أن تؤثر على 

يمة كل بديل طبقا هلذه االحتماالت، حبيث متر عملية اختاذ القرار تقييم بدائل القرار، مث تقدير ق
  :التاليةطبقا هلذا األسلوب باملراحل 

 .حتديد البدائل اليت يتم االختيار من بينها -

حتديد النتائج املتعلقة بكل بديل من خالل دمج كل بديل باحلوادث اليت ميكن أن  -
 .حتدث بغرض حتديد النتائج
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 .تأكد املصاحبة الختاذ القرار يف ضوء اخلربة املاضيةحتديد درجة عدم ال -

 .حتديد معيار القيمة املتوقعة الذي يتم اختيار أحسن بديل بناء عليه -

  :التعادلحتديد الطاقة اإلنتاجية للمشروع باستخدام حتليل  ـو 
جم يفيد حتليل التعادل عند ختطيط اإلنتاج يف األجل الطويل من خالل حتديد احلد األدىن حل 

اإلنتاج، و كذلك عند إجراء توسعات للطاقة احلالية، باإلضافة إىل أن هذا التحليل يفيد عند تقييم 
اإلنتاج، و يف ختطيط الرحبية بطريقة علمية، حبيث إذا أراد أصحاب املشـروع حتقيـق  بدائـل

  .ادلربح معني عليهم زيادة اإلنتاج، و بالتايل املبيعات بالقدر الذي يفوق نقطة التع
 حتديد احلجم األمثل ملشروع االستثمار .2

يتم حتديد احلجم األمثل للمشروع يف ضوء حتديد حجم اإلنتاج، و مستوى الطاقة اليت 
  طبيعة التكاليف و عناصرها،ات، تبنيـميكن أن يعمل على أساسها املشروع، مما يتطلب توفر بيان

  .بلية للسوقو سلوكها جتاه تغري حجم املشروع و االحتماالت املستق
و يالحظ أن حتليل التعادل يلعب دورا رئيسيا يف حتديد احلجم األمثل للمشروع كأحد 
األساليب الكمية يف هذا اال، و متثل نقطة التعادل ذلك احلجم أو املستوى من اإلنتاج الذي 

روع هو حيث أن احلجم األمثل للمش. )1(يتعادل عنده اإليراد اإلمجايل مع التكاليف اإلمجالية
احلجم الذي تكون اقتصاديات التشغيل عنده يف أفضل حاالا، و يتوقف هذا احلجم على عوامل 

اج ـل اإلنتـعدة إدارية و فنية و اقتصادية، منها طبيعة املنتج الذي يراد تقدميه للسوق، طبيعة عوام
  .اخل... و مدى توفرها، تكاليف النقل من و إىل املشروع

  :مل أخرى تؤثر على حجم املشروع منها و يالحظ أن هناك عوا
 .مدى توافر املواد اخلام و العمالة و اخلدمات اإلنتاجية و املرافق -

                                                
 . 183. ، املرجع السابق، صدعبد احلمي بعبد املطلأنظر على سبيل املثال ملزيد من التفاصيل،  (1) 
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ديده و مدى تشتته أو حجم الطلب املتوقع على منتجات املشروع و درجة الدقة يف حت -
 .و أثر ذلك على إمكانية زيادة حجم املشروع و تكاليف النقل، و وجود طاقات عاطلة تركزه،

 .إمكانيات التمويل املتوفرة للمشروع -

 .درجة التعقيد اإلداري و التنظيمي للمشروع و أثرها على تزايد احلجم -

احتماالت التوسع مستقبال بناء على احتمال زيادة الطلب يف املستقبل بسبب تغري  -
نتاج أو بسبب وجود طاقة إنتاجية احتياطية تؤدي إىل زيادة اإل. أحوال السوق لصاحل املشروع

 .مستقبال مما خيفض من تكلفة الوحدة و بالتايل زيادة الربح

ال ميكن  ممكن حبيثمستوى التشغيل األمثل الذي يوصل تكلفة الوحدة إىل أدىن حد  -
 زيادة اإلنتاج

عن هذا املستوى دون زيادة تكلفة اإلنتاج، و هو ما جيب مراعاته عند اختيار احلجم 
  .االقتصادي للمشروع

من أكثر العوامل تأثريا على حجم املشروع، هو حجم الطلب املتوقع على ما  و نالحظ أنه
  :مهايقوم املشروع بإنتاجه، و ال ميكن أن يستثىن من هذه العالقة إالّ حالتني 

عندما يكون السوق متسعا فال يؤثر على حجم اإلنتاج املطلوب، إذ يف هذه احلالة ال  أ ـ
تجه نظرا ألن السوق يستطيع استيعاب كل ما ميكن يوجد حدود ملا ميكن للمشروع أن ين

  .للمشروع أن ينتجه
عندما يكون حجم السوق ضيقا، فال يسمح للمشروع باإلنتاج عند احلجم  ـب 

و يف هذه احلالة جند أن إنشاء املشروع يؤدي إىل ارتفاع التكاليف بشكل كبري مما ال . االقتصادي
  .ميكن املشروع من االستمرار يف السوق

. و احلقيقة أن هناك عاملني أساسيني من عوامل السوق اللذين يؤثران على حجم املشروع
فبالنسبة  .األول هو طبيعة الطلب الديناميكية، و الثاين هو مدى انتشار السوق أو تركزه جغرافيا
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جم ب؛ نالحظ أن كل الصناعات هلا منحىن يعبر عن التكلفة اليت تتأثر حبلللطبيعة الديناميكية للط
اإلنتاج، و نظرا ألن الطلب على املنتجات يتغري باستمرار لتغريات الدخل أو األسعار أو عدد 
السكان أو انتشار األسواق جغرافيا، فمن األفضل يف هذه احلالة إنشاء املشروع حبجم أكرب من 

 البيع حجم الطلب احلايل، لالستفادة من وفورات احلجم اليت متكن من ختفيض التكاليف و بالتايل
عند أسعار منخفضة مما يزيد من الطلب على السلع، و قد يؤدي إنشاء املشروع عند حجم يزيد 
عن حجم املشروع املالئم حلجم الطلب الكلي إىل خسائر يف السنوات األوىل للمشروع، إالّ أنه 

ع الذي و هذه احلالة تواجه املشرو. على املدى الطويل يستطيع أن يعوض خسائره و حيقق أرباحا
و ينبغي التنويه إىل أن احلجم . دةوال ميكن جتزئته إىل عدد من الوحدات كل منها بطاقة إنتاجية حمد

يتوقف على دراسة كل من منحىن الطلب و منحىن التكلفة، و بالتايل فإن احلجم املناسب للمشروع 
و احتماالت  هو احلجم الذي يؤدي إىل تدنية التكاليف مع التناسب مع حجم الطلب احلايل،

  .الزيادة يف الطلب مستقبال
أما من حيث التوزيع اجلغرايف للسوق فإن الطلب ميكن إشباعه سواء بإقامة مصنع واحد 
كبري احلجم يغطى السوق بأكمله، أو بإقامة مصنع يف مناطق السوق الرئيسية مع إقامة فروع يف 

  .كل األسواق املوزعة جغرافيااألسواق الصغرية، أو إقامة عدة مصانع بأحجام متساوية يف 
و ينبغي التنويه إىل أن الصناعات املعقدة و املشروعات الكبرية حتتاج إىل مقومات خاصة ال 
تتوافر يف البلدان النامية، و وجود هذه املقومات حتمي لنجاح هذه الصناعات، هذه املقومات هي 

مل الداخلية، و أساليب العمل تضمن ذات الكفاءة العالية، جمموعة من نظم الع ةاخلربات اإلداري
نظم الشراء، التخزين، البيع، (ابة احملكمة على تكلفة األداء قانتظام العمل و بساطة تنفيذه، و الر

  .، و سوق كبري يتسع إلنتاج هذه الصناعات أو تلك املشروعات)احلسابات، التكاليف
مشروعات صناعية كبرية أن  و على ذلك، يتحتم على البلدان النامية اليت تفكر يف إنشاء

ريف إنتاج هذه املصانع، و وجود هذه صق اليت ميكن االعتماد عليها يف تتفكر مقدما يف األسوا
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األسواق مرتبط جبودة اإلنتاج و سعره، و كال من اجلودة و السعر يعتمد على كفاءة نظم العمل 
توفريمها حىت و لو اضطر األمر يف الداخلية و كفاءة اإلدارة، و هذان بدورمها عنصران من الضرورة 

  .املرحلة األوىل إىل استريادمها من اخلارج
 اختيار املوقع األمثل ملشروع االستثمار .3

هنا ينبغي أن منيز بني موطن املشروع و موقع املشروع، حيث يقصد باملوطن، املنطقة 
دد الذي يقام فيه املشروع اجلغرافية اليت يقام املشروع يف نطاقها، أما املوقع فيقصد به املكان احمل

داخل املوطن املختار، و قد يوجد أكثر من موقع داخل املوطن، حيث أنه من أهم أهداف الدراسة 
املوقع املالئم داخل املوطن املالئم لتجنب خسائر قد دد بتصفية املشروع جراء اختيار  الفنية هو

  :يف اختيار املوطن أو املوقع املالئم أمها  و هناك بعض العوامل اليت تؤثر. اختيار موقع غري مناسب
تفرض طبيعة املشروع يف بعض األحيان مناطق معينة القامته،  :املشروعطبيعة  ـ أ

فاملشروعات اليت تتسم بتلوث البيئة كصناعة اإلمسنت و بعض الصناعات الكيماوية ال يصلح أن 
مناطق خارج العمران، بغرض سهولة  تقام يف املناطق اآلهلة بالسكان، و إمنا يفضل إقامتها يف

  .التخلص من خملفاا
تتطلب بعض املشاريع الزراعية نوعية خاصة من التربة، حبيث ال ميكن  :طبيعة التربة  ـب 

إقامتها يف أي مكان، كما أن بعض املشروعات الصناعية اليت تؤدي فيها العمليات اإلنتاجية إىل 
أنواع صلبة من التربة، و بذلك فإن طبيعة التربة قد تلعب اهتزازات عنيفة و مستمرة حتتاج إىل 

  .دورا يف حتديد موقع املشروع
حيث يفضل املوقع الذي جيعل  :التوزيعالقرب من مصادر املواد األولية و منافذ  ـجـ 

إمجايل تكلفة النقل من مصادر املواد األولية إىل املصنع، و من املصنع إىل مناطق التوزيع عند حدها 
  .دىناأل



  - 72  - 

  

و عموما، يفضل إقامة املشروعات اليت تستخدم مواد أولية ثقيلة و بكميات كبرية، حبيث  
يبقى منها خملفات كثرية، أو اليت تستخدم مواد خام سريعة التلف؛ بالقرب من مصادر املواد 

ة أما املشروعات اليت تؤدي عمليات التصنيع فيها إىل زيادة حجم أو وزن املنتج بدرج. األولية
  .كبرية، فيفضل إقامتها بالقرب من األسواق

تلعب اخلدمات األساسية دورا هاما يف اختيار موقع  :األساسيةمدى توفر اخلدمات  ـد 
إذ أن عدم . و غريها لنقل و املواصالت و املساكناملشروع، كخدمات الطاقة الكهربائية و املياه و ا

شروعات الكبرية إىل إقامة مولدات كهربائية شروع قد يضطر املتوفر هذه اخلدمات يف موقع امل
ول نقل خاص ا، و ـدات صحيـة لعماهلـا، و امتالك أسطـمساكن و وح و إقامة ،خاصة ا

  ...هكذا
إذا كان املشروع حيتاج القامته إىل مساحة  :رمزيةمدى توفر األرض بأسعار  ـهـ 

تصبح أكثر مناسبة القامة املشروع، و قد  واسعة، فإن املناطق اليت تتوفر فيها األرض بأسعار رخيصة
تعمل احلكومات يف بعض األحيان على تقدمي األرض جمانا أو بأسعار رمزية لتشجيع املشروعات 

  .على التوطن يف مناطق أو أقاليم بعينها
و تشري االجتاهات العاملية يف التوطن الصناعي يف السنوات األخرية إىل االهتمام بإنشاء 

ا ـيت ميكن ختطيطهـرانية الصناعية و الـملدن الصناعية، أو ما يعرف باتمعات العمامعات و ا
ة، ـتلفـة، و مناطق اخلدمات املخنيا بإنشاء املصانع واملناطق السكو حتديد األماكن املسموح فيه

و أماكن بقية األنشطة مع مراعاة توفر التكامل الرأسي و األفقي بني هذه املشروعات، و حتقيق 
و على ذلك يوجد عدة أساليب فنية تستخدم يف التوطن . لتشغيل املرافق العامة ةالكفاءة االقتصادي

  :للمشروعات االستثمارية و هي 
دراسات اجلدوى الفنية و اليت يقصد ا الدراسات اليت يتم إجراؤها ملعرفة مدى  -

 .فترة زمنية حمددةصالحية موقع معني إلنشاء مشروع معني يف منطقة جغرافية معينة خالل 



  - 73  - 

  

حتديد التركيب األمثل للوحدات الصناعية، و يطلق عليه مدخل حتليل امع  -
الصناعي، و الذي يهدف إىل حتديد العالقات املتبادلة بني جمموعة من املشروعات و دراسة 

 .الوفورات اخلارجية الناشئة عن التكامل بني الصناعات

يترتب على إنشاء املشروع من آثار متتابعة  املضاعف اإلقليمي الذي يعىن بدراسة ما -
اضر ـيل احلـل بني اجلـأو متضاعفة على درجة التحضر يف اإلقليم اجلغرايف، و على توزيع الدخ

للمشروعات  وطنيةف الو األجيال املقبلة عن طريق األوزان النسبية احملددة ملختلف األهدا
اريع يف املناطق أو األقاليم املتخلفة إلحلاقها خاصة عندما تقرر احلكومات إقامة مش ،االستثمارية

باملناطق املتقدمة مع األخذ يف احلسبان اآلثار السلبية على اإلقليم بشكل متضاعف أيضا، مثل تلوث 
ار ـالبيئة، و تبوير األرض الزراعية و ما يترتب عن ذلك من آثار على اإلنتاج و اإلنتاجية و األسع

 .و املداخيل و مستوى املعيشة

لحصول على لاألساليب الرياضية اليت تستخدم  و هي من ،اإلقليميةالربجمة اخلطية  -
معلومات عن خمتلف عمليات اإلنتاج حبيث كلما كان عدد املتغريات املستخدمة للوصول إىل نتائج 

و من بني البيانات الضرورية لتطبيق أسلوب . حول أمهية التوطن كبريا كلما كانت النتائج أكثر دقة
 :اإلقليميةلربجمة ا

  .بيانات أساسية عن البيئة االقتصادية و االجتماعية يف املنطقة املدروسة أ ـ
  .بيانات عن القطاعات االقتصادية املختلفة حاليا و مستقبال ـب 

  .بيانات تكنولوجية عن عمليات اإلنتاج البديلة ـجـ 
  .بيانات عن املشروعات اإلنتاجية املناسبة ـد 

راسات الربجمة اخلطية اإلقليمية ميكن إعدادها على مستوى املشروع أو و يالحظ أن د
عية ـوب بني مزايا املوازين السلـ، حيث جيمع هذا األسلوطينطاع أو على مستوى االقتصاد الالق

  .املنتج /و طريقة املستخدم 
ة يهدف هذا النوع من التحليل إىل معرف ،املنتج/  التحليل اإلقليمي ألسلوب املستخدم -

املوقع اجلغرايف الذي تكون عنده تكاليف النقل عند حدها األدىن، و حيقق يف نفس الوقت أقصى 
ان معامل ـلما كـقدر من الوفورات اخلارجية النامجة عن التكامل بني املشاريع، حبيث ك
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املنتج أقل من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على حتقق وفورات ناجتة عن التوطن يف  /املستخدم 
 .وقع اجلغرايفامل

ة حبيث يعاب عليه إمهال التغريات نمن أن هذا األسلوب ذو طبيعة ساك و بالرغم
التكنولوجية السريعة و املتالحقة إالّ أنه يعطى فكرة عن أمهية التوطن الصناعي للمشروع 

  .االستثماري
  :بينهان و هناك جمموعة من املتغريات اليت حتكم عملية املوقع العام ملشروع االستثمار م

  :تشغيلهتكاليف إنشاء مشروع االستثمار و ـ  •

  .و تتضمن تكاليف األصول الثابتة و تكاليف التشغيل و تكاليف النقل اإلمجالية
  :النهائيالطلب على املنتج ـ  •

من بني العوامل اهلامة يف اختيار موقع املشروع هو اختيار املكان الذي يكون قريبا من 
  .الطلب على املنتج و الذي يوفر يف نفس الوقت تكاليف النقل مناطق التوزيع حبيث يزداد

 :العمالةـ  •

املناسب هو القرب من مصادر العمالة  العوامل اهلامة يف اختيار املوقعكما أن من بني 
بالعدد و املهارة املناسبني مع األخذ يف االعتبار أن عدم توفر عمالة ماهرة ال ميثل مشكال  املطلوبـة

  .اريع االستثمار تقوم عادة بتدريب القوى العاملة اجلديدةكبريا ألن مش
  :التنميةاألهداف االجتماعية خلدمة ـ  •

بعض االعتبارات االجتماعية إقامة مشروع االستثمار يف مناطق جغرافية معينة دف  يتقض
تنميتها أو القضاء على عزلتها و ختلفها، حىت لو كان ذلك على حساب تكاليف اإلنشاء أو 

  .شغيلالت
  :االقتصاديةالتشريعات القانونية و احلوافز ـ  •

حيث قد متنع بعض القوانني إقامة املشاريع امللوثة للبيئة يف مناطق معينة بغرض محاية البيئة أو 
ألغراض سياحية، كما قد تعمل احلكومات على تشجيع إقامة بعض املشاريع يف مناطق معينة 

  .ت أو اإلعفاءات الضريبيةكاملدن اجلديدة من خالل بعض التسهيال
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 :املتخصصةاملناطق الصناعية ـ  •

يفضل أن يقام املشروع يف إحدى املناطق اليت تتخصص يف الصناعة اليت ينتمي  إذ
  .بغرض االستفادة من املزايا اليت تتمتع ا مثل هذه املناطق املشروع،إليها 

  :بطةرااملتالصناعات ـ 

مامية و اخللفية ملشروع االستثمار مع بقية املشاريع جيب األخذ يف احلسبان الروابط األ
  .لتسهيل املعامالت بينها

 :التوطندرجة ـ  •

إذ قد تفرض بعض الدول قيودا على توطن بعض املشاريع يف مناطق معينة، و خاصة تلك 
  .اليت تتميز بكثافة سكانية و ازدحام وسائل النقل و املواصالت، و غريها

 :املالئماختيار الفن اإلنتاجي .4

و هو يعين اختيار أنسب بديل من بني البدائل التقنية املتاحة اليت تستخدم يف اإلنتاج على أن 
يرتبط الفن اإلنتاجي املختار بالطاقة اإلنتاجية للمشروع، و مدخالته يف األجل القصري و الطويل، 

  .مع مراعاة مدى مالئمة الفن اإلنتاجي اقتصاديا
ل للفنون اإلنتاجية و املعارف التكنولوجية اليت ميكن استخدامها يف و هناك العديد من البدائ

  .اإلنتاج
ار األنسب منها، ـون بغرض اختيوانب املختلفة هلذه الفنـو تعىن الدراسة الفنية بتحليل اجل

طاقة املشروع، و نوعية  :منهاو هناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف اختيار الفن اإلنتاجي املالئم 
واد املتوفرة، و درجة توفر العمالة و نوعيتها، و هيكل السوق، و شروط احلصول على امل

  .التكنولوجيا و األثر البيئي هلا، و غريها
فبالنسبة لطاقة املشروع يتعني يف بعض ااالت أالّ يقل حجم املشروع عن حد أدىن معني 

احلجم الكبري وفورات هامة، تتمثل يف حىت ال تكون تكلفة إنتاج الوحدة مرتفعة، و هنا حيقق إنتاج 
و عموما فإن التكنولوجيا املالئمة من وجهة نظر التكلفة هي . اخنفاض تكلفة الوحدة املنتجة

  .تكنولوجيا احلجم الكبري
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أما بالنسبة لنوعية املواد املتوفرة، فإذا كانت هناك صعوبة يف توفري العمالت األجنبية لقاء 
تلف عن تلك املتوفرة حمليا، فهذا قد حيتم على املشروع اختيار تكنولوجيا احلصول على املواد اليت خت

  .تتناسب مع نوعية املواد املتوفرة حمليا) أو طريقة إنتاج(معينة 
أما فيما يتعلق بتوفر العمالة و نوعيتها، فإذا كان اختيار الفن اإلنتاجي املستعمل يف العملية 

نتاجي كثيف العمل إذا كانت العمالة يف البلد متوفرة، يكون اإلنتاجية مطروحا، فإن استخدام فن إ
ر نادر نسبيا، ـان هذا األخيـأكثر مالئمة من الفن اإلنتاجي الكثيف رأس املال، و خصوصا إذا ك

و ذلك نظرا لكون الفنون اإلنتاجية كثيفة العمل تنتج بتكاليف أقل، شريطة أن ال يؤثر ذلك على 
اك بعض السلع ال يتوفر هلا إالّ طريقة إنتاج واحدة، قد تكون كثيفة رأس إالّ أن هن. جودة اإلنتاج

  .املال، حبيث ال يكون هناك جمال لالختيار
و احلقيقة أن مشكل اختيار الفن اإلنتاجي الكثيف العمل أو الكثيف رأس املال يثار يف 

كثافة السكان ا، لذلك من البلدان النامية نظرا لتخلفها يف استخدام طرائق اإلنتاج، باإلضافة إىل 
األنسب للدول اليت تعاين من زيادة مستمرة يف عدد السكان و انتشار البطالة املقنعة استخدام 

  .تكنولوجيا العمل الكثيف، و إن كان الواقع العملي لبعض الدول يشري إىل عكس ذلك
ون خمتلفة عن تلك أما فيما يتعلق بالسوق، فإن التكنولوجيا املالئمة للسوق األجنيب قد تك

مما يتطلب يف . املالئمة للسوق احمللي، بسبب املنافسة الشديدة اليت تتلقاها السلع يف األسواق العاملية
  .بعض األحيان اختيار الفنون اإلنتاجية املرتبطة ببعض األمساء التجارية املشهورة بغرض التسويق

 ها، فإن عقود التكنولوجيا حتتوىاحلصول على التكنولوجيا و تكلفت يتعلق بشروطأما فيما 
على بعض العناصر اليت قد ختتلف من مصدر آلخر، منها أسلوب احلصول على التكنولوجيا سواء 
كان اتفاقية ترخيص، أو مشروع مشترك، أو شراء مباشر أو مشروع تسليم مفتاح، و كذلك 

مها مبا حيقق اهلدف منها، حتديد عناصر التكنولوجيا املستوردة و فترة استخدامها و ضمان استخدا
و طريقة الدفع، و حتديد مصادر احلصول على املواد و قطع الغيار و تدريب العناصر الوطنية على 
استخدامها، و عموما فإنه ينبغي حتديد املصدر املالئم لنقل التكنولوجيا حبيث يكون ذلك املصدر 

. كاليف املمكنة و أفضل شروط الدفعالذي يتيح احلصول على أفضل املزايا التكنولوجية بأقل الت
باإلضافة إىل األثر البيئي للتكنولوجيا، حبيث يفضل اختيار الفن اإلنتاجي الذي يتسم بأقل األضرار 

  .للبيئة
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 :حتديد متطلبات املشروع من العناصر األساسية. .5

لفة، و اجلودة، ـمها اعتبارات التكـيت حتكـو اليت من أمهها؛ نوعية اآلالت و املعدات ال
 .و حجم املشروع، و شروط الدفع و غريها

كما أن من متطلبات املشروع األساسية العمالة اليت ينبغي حتديد احتياجات املشروع من 
ات و املهارات و تكاليف احلصول عليها و خاصة اخلربات اإلدارية و الفنية خمتلف التخصص

  .املطلوبة
و تتم املفاضلة بني اآلالت و املعدات بناء على عدة معايري منها نظام اإلنتاج املتبع، و الفن 

ل، ـف الشراء و النقـاليـمر اإلنتاجي، و تكـافة إىل العـمل به، باإلضـاإلنتاجي املتوقع الع
التركيب، و الصيانة، و أعباء االهتالك، نوع العمالة، درجة التطور التكنولوجي، القيمة  و

  .و غريها التخريدية
السليمة بني بدائل اآلالت أخذا يف االعتبار كل العوامل  ةو إلجراء املفاضلة االقتصادي

ال ـفة رأس املـن تكل، و الذي يأخذ يف احلسبا"التكلفة السنوية املتعادلة"السابقة، يستخدم معيار 

  : )1(و القيمة الزمنية للنقود، و ذلك باستخدام الصيغة التالية
  

  
  

 
 :للمشروعالتقييم البيئي  .6

يتضمن هذا التقييم بعدين مها؛ دراسة البيئة الطبيعية احمليطة باملوقع، و تقييم اآلثار البيئية 
مثل تكاليف النقل و التكييف (ه حيث تنعكس الظروف الطبيعية للمشروع على تكاليف. للمشروع
إذا كان املشروع متواجدا يف بيئة (و مدى قبول العمالة لاللتحاق بالعمل يف املشروع ) و التخزين

مما يتطلب دراسة للبيئة الطبيعية احمليطة باملشروع عرب فصول السنة لفترة سابقة عند ) صحراوية مثال
  .ئي للمشروعاختيار املوقع الختاذها كمؤشر للمستقبل البي

                                                
  . 167. حممد أمين عبد اللطيف عشوش، املرجع السابق، ص (1) 

 
  =التكلفة السنوية املتعادلة 

 تكلفة االستثمار املبدئية
سنوية متساوية لعدة سنوات مبعدل خصم معني القيمة احلالية لدفعة  
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كما أن تقييم اآلثار البيئية للمشروع أصبح من األمور اهلامة اليت تلزم ا احلكومات 
  .أصحاب املشاريع لضرورة احملافظة على البيئة قبل املوافقة على إقامتها أو متويلها

 :اإلنتاجحتديد نظام  .7

ام اإلنتاج حسب إذ تنقسم نظم اإلنتاج إىل ثالثة أنواع هي نظام اإلنتاج املستمر، نظ
الطلب، نظام إنتاج الدفع، حيث يقصد بنظام اإلنتاج املستمر، القيام بإنتاج منتجات متماثلة 

أما نظام اإلنتاج . بكميات كبرية ملواجهة الطلب املستمر عليها، و هو ما يعرف باإلنتاج للسوق
 .قا لطلب العمالءحسب الطلب، فهو إنتاج متغري يعين إنتاج منتجات خمتلفة كميا و نوعيا وف

أما فيما يتعلق بنظام إنتاج الدفع هو إنتاج متغري و متكرر حبيث تنتج كمية حمددة من منتج 
  .ة أخرى إلنتاج املنتج األول، و هكذامعني مث تنتج كمية حمددة من منتج آخر، مث تتم العودة مر

اء حتديد األسـلوب  و طبعا يؤثر نظام اإلنتاج على نوعية العمليات اإلنتاجية، و على اخلرب
ة اآلالت ـكما أنه يؤثر على تكاليف االستثمار و التشغيل، و على نوعي. األفضل للعملية اإلنتاجية

  .و على التنظيم الداخلي، و القوى العاملة املطلوبة، لذلك ينبغي أن يوىل عناية كافية
 :للمشروعتقدير العمر االقتصادي  .8

مر االقتصادي للمشروع و هنا ينبغي التمييز بني تتطلب دراسات اجلدوى ضرورة تقدير الع
فيهـا املشـروع صـاحلا   اليت يستمريشري إىل تلك الفترة "للمشروع الذي ) الفين(العمر اإلنتاجي 

و بـني  . )1("احملقق منهلإلنتاج مع استمرار عملية الصيانة بغض النظر عن العائد االقتصادي الصايف 
املشـروع جمـديا     تلك الفترة اليت يكـون فيهـا تشغيــل يشري إىل" العمر االقتصادي الذي 

("اقتصاديا
  : )3(و ميكن أن نوضح الفرق بني املفهومني فيما يلي. )2

. ال يتأثر العمر اإلنتاجي بتقادم منتجات املشروع، يف حني يتأثر العمر االقتصادي ا -
ضل من املنتجات القدمية اليت فإذا أدى التقدم التكنولوجي إىل ظهور منتجات حديثة ذات نوعية أف

ينتجها املشروع فإن هذا يؤدي إىل حتول الطلب إىل املنتجات احلديثة، و مـن مث ينتـهي العمـر    
 .االقتصادي للمشروع، بالرغم من استمرار قدرته على اإلنتاج فنيا

                                                
 . 127. بد القادر حممد عبدالقادر عطيه، صع :  (1) 

 128-  127المرجع السابق ص  2
 نفس الصفحةنفس املرجع،:   (3)
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يتأثر العمر االقتصادي بتقادم طرق اإلنتاج يف حني ال يتأثر ا العمر اإلنتاجي، حيث  -
ن ظهور طريقة جديدة إلنتاج السلعة بتكلفة منخفضة قياسا بطريقة اإلنتاج القدمية اليت يستخدمها أ

 .املشروع يؤدي إىل أن العمر االقتصادي للمشروع قد ينتهي رغم استمرار مقدرته على اإلنتاج فنيا

ة، يف يتأثر العمر االقتصادي للمشروع بتناقص إنتاجية األصول و ارتفاع تكلفة الصـيان   -
حيث أن إهالك أصول املشروع جراء االستخدام، يترتب عليـه  . حني ال يتأثر ا العمر اإلنتاجي

اخنفاض إنتاجية هذه األصول مع الزمن و زيادة تكاليف الصيانة، و هنا قد يكـون مـن املـربح    
الت اقتصاديا إحالل األصول القدمية بأصول جديدة من نفس النوع رغم كون األصول القدمية ماز

و يف هذه احلالة يكون العمر االقتصادي للمشروع قد انتـهى  . صاحلة لالستخدام من الناحية الفنية
  .رغم استمرار عمره اإلنتاجي

و عموما، فإن العمر االقتصادي للمشروع ينتهي عندما يصبح من املربح اقتصاديا إحـالل  
و ذلك يف ظل الشـروط  . جديدةمنتجات أو فنون إنتاجية حديثة أو استبدال أصول قدمية بأخرى 

  :  )1(التالية
إذ قد ترتفع التكلفة مـع حتسـن   : يف حالة ظهور منتجات حديثة ذات نوعية أفضل  ـأ  

النوعية، لذلك لكي يكون من املربح إحالل املنتج اجلديد حمل القدمي، يتعني أن يكون الوفر املتحقق 
  :ة الوحدة حبيث تتحقق العالقة التالية من ارتفاع السعر أكرب من الزيادة احلاصلة يف تكلف

  
   H1 =                > 1 

  .سعر الوحدة من املنتج احلديث متثل P2  :حيث
          P1  متثل سعر الوحدة من املنتج القدمي.  
          T2   من املنتج احلديث) ثابتة و متغرية(متثل تكلفة الوحدة.  
          T1  من املنتج القدمي) ثابتة و متغرية(دة متثل تكلفة الوح.  

  :القدميةيف حالة إحالل فنون أو أصول جديدة حمل  ـب 
إن عملية إحالل الفنون أو األصول اجلديدة حمل الفنون أو األصول القدمية تكـون جمديـة   
 اقتصاديا عندما يصبح الوفر يف تكلفة التشغيل و الصيانة الذي حيققه استخدام الفنون أو األصـول 

                                                
  130- 128:نفس المرجع ص

P1 –P2 

T2 - T1 
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اجلديدة للوحدة أكرب من الزيادة احلاصلة يف التكلفة الثابتة الصافية اليت تترتب على حيـازة هـذه   
  :األصول أو الفنون اجلديدة، حبيث تتحقق العالقة التالية 

  
H2 =                     > 1  

  
  .القدمي) األصل(متثل تكلفة التشغيل و الصيانة للوحدة يف ظل الفن   C1: حيث أن 

C2    اجلديد) األصل(متثل تكلفة التشغيل و الصيانة للوحدة يف ظل الفن.  
A1    القدمي) األصل(متثل التكلفة الثابتة الصافية للوحدة يف ظل الفن.  
A2    اجلديد) األصل(متثل التكلفة الثابتة الصافية للوحدة يف ظل الفن.  

تة بعد استبعاد نصيب الوحدة من قيمـة  و املقصود بالتكلفة الثابتة الصافية هي التكلفة الثاب
  .اخلردة لآلالت القدمية

و عموما يتحدد العمر اإلنتاجي و االقتصادي للمشروع على أساس تقديرات اخلرباء الفنيني 
و االقتصاديني، و يتأثر العمر االقتصادي للمشروع بعوامل عديدة منـها معـدل سـرعة الـتغري     

القتصادية و السياسية احمليطة باملشروع، و مدى استقرار ممويل التكنولوجي، و مدى استقرار البيئة ا
  ..قطع الغيار، و غريها

ا العمر االسـتهالكي و العمـر   مهو هناك من يضيف نوعني آخرين من أعمار املشروع، 
أي لك خالهلا األصل حماسبيا، حيث يشري العمر االستهالكي إىل عدد السنوات اليت يهت ،)1(الضرييب

احملاسبية، و ذلك على أساس قواعد حماسبية متفق عليها، و اليت غالبا ما حتـدد بعشـر   يف الدفاتر 
سنوات، أما العمر الضرييب فيشري إىل الفترة الزمنية اليت تقتطع خالهلا تكاليف رأس املال من الدخل 

الـيت  اخلاضع للضريبة وفقا للتشريع الضرييب السائد يف اتمع، و ألن هناك اختالف يف العوامـل  
االقتصـادي يعتـرب    تتحكم يف حتديد هذه األعمار، فهي بالتأكيد لن تكون متساوية، إال أن العمر

  . على اإلطالق عند تقييم جدوى املشروعاتأمهها 
  
  

                                                
  .130 .املرجع  السابق ص:   (1)

C 2 – C1  

A 1 – A2 
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 :للمشروعالتخطيط الداخلي  .9

يؤثر التنظيم الداخلي لتجهيزات املشروع تأثريا كبريا على كفاءة العمل و علـى سـرعة   
ظم اإلشراف و الرقابة، حبيث يتطلب هذا التنظيم، و صف ملراحل اإلنتاج و تقدير تدفقه، و على ن

إمجايل املساحة املطلوبة ألقسام اإلنتاج و اإلدارة و الذي يتم على ضوئه حتديد شكل و مواصفات 
حيث ينبغي أن تضع دراسة جدوى املشروع تصورا عن حجم و خصائص األبنية املطلوب . املباين

يف  اعية أو التعدينية، حيثنتاجية، و بطبيعة احلال تقل أمهية املبىن يف حالة املشروعات الزرللعملية اإل
حال املشروعات الزراعية ينحصر التفكري يف األبنية اخلاصـة باحليوانـات أو التخـزين املؤقـت     

لتخزين اآلالت الالزمة  للمحاصيل الزراعية، بينما بالنسبة للصناعات التعدينية فيتم التفكري يف األبنية
أما يف حالة املشاريع الصناعية فإن مشكلة املباين توىل أمهية خاصـة  . و املعدات و ورش اإلصالح

غيل، ـنظرا لتأثري توزيع األبنية الصناعية على عملية تدفق و مناولة املواد األولية، و املواد حتت التش
ولة، ينبغي حتديد مواقع األبنية اخلاصة لذلك و بغرض ختفيض نفقات النقل و املنا. و املنتج النهائي

باستقبال املواد األولية و املخازن و ورش اإلصالح وظيفيا وفقا ملكان املصنع الرئيسي، و أمـاكن  
  .مع األخذ يف احلسبان إمكانيات التوسع مستقبال. خدمات النقل اخلاصة باملصنع

أقسام املصـنع، و كـذلك   و يتم ذلك من خالل حتديد املساحة اليت حيتاجها كل قسم من 
مث تأيت بعد ذلك مرحلة حتديد نظام العمل داخل كـل  . املساحة اليت حتتاجها اإلدارة العامة للمصنع

قسم من أقسام املصنع و اختيار مواقع املعدات، و دراسة العالقة بني األقسام املختلفـة و وسـائل   
  .ود، و أقل تكلفة، و أقل وقتاالتصال مبا يضمن انسياب اإلنتاج من قسم إىل آخر بأقل جمه

بعد ذلك، تكون إدارة املشروع يف موقف يساعدها على وضع تقديرات ملختلف التكاليف 
الرأمسالية للمشروع موزعة على سنوات التأسيس و اإلنشاء، و أيضا ميكـن حصـر مصـروفات    

  .فو بذلك ميكنها تدبري املوارد املالية لتمويل هذه التكالي. التأسيس
 :املشروعاليف تقدير تك .10

ينبغي يف هذا اال التمييز بني التكلفة و اإلنفاق، فالتكلفة تعبر عن قيمة املدخالت الالزمة 
حلجم إنتاج ما خالل فترة زمنية معينة، يف حني يعبر اإلنفاق عن التدفق النقدي اخلارج من وحـدة  

مان خمتلفان، حيث أن الوحدة و على ذلك، نالحظ أن املفهو. اقتصادية ما خالل فترة زمنية حمددة
ـ اإلنتاجية قد تدفع يف احلاضر مبالغ مستحقة عن إنتاج مت يف فترة سابقة  ة، ـأو سيتم يف فترة الحق
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و بذلك ال يتساوى اإلنفاق مع التكلفة إالّ إذا كانت املبالغ املدفوعة خالل فترة ما هـي نفسـها   
  .املستحقة عن إنتاج نفس الفترة
و إن شغيل و تكـاليف التسـويق،    تكاليف االستثمار و تكاليف التو تنقسم التكاليف إىل

  .كان هناك من يلحق تكاليف التسويق بتكاليف التشغيل
تتمثل التكاليف االستثمارية يف املبالغ اليت تدفع لشراء األصـول   :االستثمارتكاليف . 1.10

هنا يستخدم اصـطالح اإلنفـاق    الالزمة إلمتام العملية اإلنتاجية ملدة دورة إنتاجية على األقل، و
االستثماري أو تكاليف االستثمار للتعبري عن قيمة األصول الثابتة أو اجلارية اليت تقام خالل فتـرة  
االستثمار، و ألا ال ختص سنة واحدة، بل متتد على مجيع سنوات العمر االقتصادي للمشـروع،  

ملشروع حىت لو كانت ختـص سـنوات   فهي تعترب تدفقات خارجة خالل الفترة األوىل من حياة ا
و لكن من جهة أخرى يالحـظ   أن  . عليها" اإلنفاق االستثماري"الحقة فيمكن إطالق مصطلح 

األصول الثابتة توزع على سنوات عمر املشروع يف صورة أقساط يسمى كل منها قسط اإلهـالك  
ك الرأمسايل، خصوصا أنه ال و طاملا أنه يستحق عن نفس الفترة، فإنه يسمى تكلفة اإلهال. الرأمسايل

ميثل تدفقا نقديا خالل نفس الفترة، فإذا اعتربنا أن قيمة األصول الثابتة تساوي جممـوع تكـاليف   
" تكاليف االستثمار" اإلهالك الرأمسايل على مدى سنوات عمر املشروع، فإننا نطلق عليها مصطلح 

تكاليف االستثمار إىل نوعني، تكـاليف  و تنقسم  :االو هو املصطلح األكثر استخداما يف هذا 
  .اإلنشاء أو التأسيس، و تكاليف رأس املال العامل

و اليت ثابت أو التكلفة الرأمسالية، و اليت يطلق عليها أيضا رأس املال ال :اإلنشاءتكاليف  أـ
علـى مـدى عمـره     اليت تستخدم يف املشـروع امللموسة و غري امللموسة  ةحتوي األصول الثابت

و األمسـاء التجارية، و من أهم خصائصه أنـه   حقوق االختراعصادي، كاملباين و اآلالت و االقت
عن اخنفاض قيمة األصل احلقيقية نتيجة اسـتعماله يف   حيث يعرب اإلهالك. قادمخيضع لإلهالك و الت

ـ . حني يعبر التقادم عن اخنفاض قيمة األصل احلقيقية نتيجة التقدم التكنولوجي ر و من أهم عناص
  : رأس املال الثابت ما يلي 

تكاليف األرض اليت يقام عليها املشروع و اليت ال تعترب استثمارا حقيقيا من وجهـة   -
نظر االقتصاد القومي، إالّ فيما يتعلق بالتحسينات اليت تدخل عليها، ألا ال تعترب طاقـة إنتاجيـة   

 .جديدة أضافها املشروع، ألا كانت قائمة أصال
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الالزمة للعمليات اإلنتاجية للمشروع سـواء بشـكل    :املعداتت و تكاليف اآلال -
داخلي ـل الـناولة و التخزين و النقـرئيسي كاآلالت و املعدات أو بشكل ثانوي مثل معدات امل

 .و غريها

و اليت تشمل مباين املشروع األساسية و املكملة  :اإلنشائيةتكاليف املباين و األعمال  -
 .ريهااإلدارة و غ كاملخازن و

تشغيل قبل إقامـة  و يتضمن مجيع املبالغ املنفقة على جتارب ال :اإلنتاجاإلنفاق ما قبل  -
ب العمـال، و أي رسـوم   أو اإلنفاق على الدراسات التمهيدية و دراسة اجلدوى و تدرياملشروع 

 .و إعالن تسجيل

دة يف تكاليف براءات االختراع و العالمات التجارية، و خاصة إذا مت دفعها مرة واح -
 .بداية إنشاء املشروع

تكاليف فترة االختبار األوىل للمشروع و الذي جيرى على اآلالت و املعدات قبل أن  -
 .يبدأ يف العملية اإلنتاجية

ة، ـوارئ املادية أو املاليـتكاليف أخرى، بضمنها تكاليف التأمني، و االحتياطي للط -
تشمل عناصر الطاقة اإلنتاجية اليت تقام يف فتـرة   و هناك من مييز بني تكاليف االستثمار األولية اليت

اإلنشاء األوىل للمشروع، و تكاليف االستثمار اإلحاللية اليت تتمثل يف قيمة القطع اليت يتم إحالهلا 
  .حمل القطع املستهلكة أو التوسع يف الطاقة اإلنتاجية للمشروع

ة الالزمة لتشغيل املشروع لدورة ميثل رأس املال العامل القيم :لالعامتكلفة رأس املال  ـب 
إنتاجية، و يطلق عليها أيضا رأس املال اجلاري لكونه يتكون من مجيع األصول اجلارية أو املتداولـة  

و صايف رأس املال العامـل،    إمجايل رأس املال العامل،الالزمة لتشغيل املشروع، و ينبغي التمييز بني
رب عنصرا ضمن تكاليف املشروع االستثمارية، و يعـرف  على اعتبار أن صايف رأس املال العامل يعت

رأس املال العامل بأنه جمموع األصول اجلارية، و يتكون من جمموعة من العناصر هـي املخـزون   
  .السلعي، و حسابات املدينني والدائنني، والنقدية و القروض قصرية األجل، و احتياطات الطوارئ

املدخالت اليت تستخدم يف العملية اإلنتاجية خالل و تتعلق بقيمة  :التشغيلتكاليف . 2.10
و تتضمن ثالثة عناصر أساسية يف حالة املشروع الصناعي، هـي تكـاليف املصـنع    . فترة معينة

ف محاية البيئة، ـاعة املرفوضة، و تكاليـوارد البشرية و البضـكاملدخالت األولية، و تكاليف امل(
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كتكـاليف  (و تكاليف اإلنتاج الثابتـة  ). قة و الوقود اخلقطع الغيار، و الطاو تكاليف الصيانة و 
) اخل... لي، و تكاليف التخزين للمنتجاتـف النقل الداخـاخلدمات من إشراف و جودة و تكالي

  ...).و مرتبات و خدمات اإلدارة و املواد املكتبية من أجور(ف اإلدارية الثابتة و التكالي
عناصر هي تكاليف التشغيل، و تكاليف اإلهـتالك   و تتضمن تكاليف اإلنتاج الكلية ثالثة

و هناك جزءا من التكاليف الثابتة يدخل ضمن تكاليف االسـتثمار  . الرأمسايل، و تكاليف التمويل
تكاليف اإلنتاج الثابتة، و التكاليف اإلدارية (و جزء آخر يدخل ضمن تكاليف التشغيل ) االهتالك(

  ).نقدا أم ألجل(بغض النظر عن طريقة سدادها حبيث حتسب تكاليف التشغيل ). الثابتة
و يـتم  اإلنتاج و أسعار املدخالت، و تتحدد تكاليف التشغيل بعاملني أساسيني مها حجم 

التنبؤ بتكاليف التشغيل على مدى سنوات العمر االقتصادي للمشروع، إما بتحديد الكميات املتوقع 
   استخدامها من كل عنصر من عناصر اإلنتاج على أساس

حجم اإلنتاج املتوقع يف كل سنة من سنوات العمر االقتصادي للمشروع، مث حتديد األسعار 
  يف األسعار ميكن احلصول املتوقعة هلذه العناصر، و بضرب الكميات 

على التكاليف املتوقعة لعناصر اإلنتاج و اليت بإضافتها إىل عناصر التكاليف األخرى حنصل 
التنبؤ بتكاليف التشغيل بناء على التكاليف التارخيية للمنشآت املماثلة على تكاليف التشغيل، أو يتم 

  .للمشروع حمل التقييم، و خاصة إذا كان املشروع ينتج سلعة قائمة
أما إذا مل تتوفر البيانات التارخيية فتتم االستعانة باخلرباء املتخصصني يف وضـع تقـديرات   

  .للتكاليف عند مستويات التشغيل املختلفة
كالتغليف (رة ـق املباشـويـاليف التسـو تتمثل يف شقني؛ تك :التسويقتكاليف . 3.10

، و غري مباشرة و هي تتضمن التكاليف الثابتة لقسم )و تكاليف البيع، و تكاليف الترويج و التوزيع
  ...التسويق من أجور و مواد، و حبوث تسويق

الثابتة (ة ـوية الكليـليف السناـو تقضي بعض معايري تقييم الرحبية التجارية حساب التك
األصناف الـيت   تطلب حساب تكلفة كل صنف منمن خالل معيار نقطة التعادل، مما ي) و املتغرية

مث حتدد بعد ذلك التكاليف الكلية السنوية على أساس جمموع كل من التكـاليف  . ينتجها املشروع

  .)1(يغ التاليةالثابتة و املتغرية، كما حتدد التكاليف املتوسطة وفقا للص
                                                

  .153 .املرجع  السابق ص:   (1)
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و هنا يتم التمييز بني العمالة املؤقتة اليت تنتهي مهمتها  :األفرادتقدير االحتياجات من . 11
عند االنتهاء من إقامة املشروع، و دخوله مرحلة اإلنتاج، و العمالة الدائمة الـيت تقـوم بتشـغيل    

  .املشروع
وة العاملة املطلوبة علـى حجـم   و يعتمد حتديد نوع، و عدد، و ختصص، و مهارة، الق 

أن يتم حتديد يف اإلنتاج، فبعد  ةاإلنتاج و طبيعة العمليات اإلنتاجية و املاكينات و املعدات املستخدم
ة ــرقم اإلنتاج املستهدف و تفصيل العمليات الصناعية، ميكن تقدير االحتياجات من القوة العامل

  .فرص جناحهو مصادر احلصول عليها، و إمكانية التدريب و 
  :التمويليةدراسة اجلدوى  :السادساملبحث 

 على نتائج الدراسة الفنية و بالضبط بعد حتديـد التمويلية للمشروعتعتمد دراسة اجلدوى 
تكاليف املشروع االستثمارية، حيث من خالل التعرف على مصادر األموال املتاحة يـتم اقتـراح   

قدير تكلفة أموال هذا اهليكل و الذي يعترب األساس لقبول اهليكل املايل املناسب للمشروع، مث يليه ت
إعداد القوائم أو رفض املشروع االستثماري، و إذا اختذ قرارا بقبول املشروع تنتهي هذه الدراسة ب

  .و إالّ فإن املشروع يلغى. املالية
  :التاليةو سنتناول يف هذه الدارسة النقاط 

  :التمويلاحلاجة إىل  .:أوال
أو و التجارية أو الزراعيـة  م حاجات املشاريع االقتصادية سواء منها الصناعية أميكن تقسي

  :قسمنياخلدمية، و سواء كانت تابعة للقطاع العام أو اخلاص إىل 
حاجات تتعلق بتمويل رأس املال الثابت، أي احلاجة إىل األصول الثابتة و مصدر اإلنتاج، . 1

   ول عن طريق البنوك ذات املـوارد طويلـة األجـل    و هي تتميز بأا حاجات طويلة األمد، مت

  حجم اإلنتاج /الثابتة التكاليف  =الثابتة متوسط التكلفة 
  حجم اإلنتاج /ة التكاليف املتغري= متوسط التكلفة املتغرية 
  متوسط التكاليف املتغرية +الثابتة التكاليف متوسط = متوسط التكلفة الكلية 
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أموال مملوكة للبنوك، أم ناجتة عن إصدار أسهم خاصة ـا أم  (مهما كان مصدر هذا التمويل 
  ).)أكثر من ثالث سنوات(شركاا، أو عن طريق الودائع طويلة األجل 

2 .و يالحظ أن كل . احاجات تتعلق برأس املال املتداول و الذي يشمل البضاعة و خمزو
  :مشروع يقسم رأمساله إىل قسمني 

ـ  الذي يشمل املباين و اآلالت الالزمة ملباشرة النشـاط اإلنتـاجي،    :الثابترأس املال  أ 
  .الذي دف إليه

ـ ب  و هو اجلزء الذي حتتفظ به املنشأة ) البضاعة، املخزون، املدينون( :املتداولرأس املال  ـ
مه يف تشغيل رأس املال الثابت، و الذي يعبر عنـه بـرأس املـال    يف شكل سيولة بغرض استخدا

  .التشغيلي أو رأس املال العامل
و تتوقف نسبة كل قسم إىل اآلخر وفقا للغرض الرئيسي من إنشاء املشروع، فـإذا كـان   
املشروع ذو نشاط جتاري، فهو ال حيتاج إىل رأمسال ثابت كبري، و بالتايل تنحصر اهتماماته بـرأس  

ال املتداول، أما إذا كان املشروع ذو طابع صناعي، فهو حيتـاج إىل مبـان للمصـانع، و ورش    امل
للصيانة و اآلالت و قطع الغيار، و املخازن و غريها، مما جيعل رأس املال الثابت يستحوذ على اجلزء 

  .األكرب من أمواله
 وفقا ملاناعي إىل آخر و عموما، ختتلف النسبة بني رأس املال الثابت و املتداول من نشاط ص

  :  )1(يلي
 .طول أو قصر الدورة اإلنتاجية، و تعدد املراحل اإلنتاجية -

 .املواد األولية الالزمة للصناعة و طبيعة تواجدها، و هل هي دائمة أم مومسية -

 .طريقة دفع قيمة املواد األولية، إن كانت نقدا أو ألجل -

ك مبقدار رأس املال املتداول الـالزم  حالة سوق السلعة، و كيفية تصريفها و عالقة ذل -
و عموما يعترب املشروع يف حالة توازن إذا كان رأس مالـه كافيـا للنشـاط    . للنشاط االقتصادي

 :يلياملستهدف، و يتحقق هذا التوازن باتباع ما 

ايف لتسيري نشـاطه،  أالّ جيمد املشروع قسما كبريا من أمواله، حبيث ال جيد املال الك •
 .إىل طلب التمويل بشكل دائم أو إىل التوقف عن النشاطحىت ال يلجأ 

                                                
  .7 ـ 6. مصطفى كمال السيد طايل، املرجع السابق، ص ص   (1)
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الة ركود نسيب ممـا  أالّ حيتفظ برأس مال عامل يزيد عن حاجته حىت ال يؤدي إىل ح •
 .إىل اخنفاض اإلنتاجية، و منه إىل اخنفاض العائد على رأس املاليؤدي 

  :للمشروعحتليل اهليكل التمويلي  .:ثانيا
ي حتديد مصادر و استخدامات املوارد املالية املتاحـة لتمويـل   يقصد بتحليل اهليكل التمويل

مع التأكيد على التالؤم بني أوقات تـدفق هـذه   . املشروع، سواء كانت بالعملة احمللية أو األجنبية
  .املوارد و أوقات استخداماا مبا يضمن تشغيل املشروع وفقا للهدف املرسوم له

   :التمويلمصادر . 1
ازة ـادية و املمتـا األسهم العـاليت بضمنه(للتمويل هي أموال امللكية هناك أربع مصادر 

رية ـروض القصـريف، القـدات، االئتمان املصـبضمنها السن(و القروض ). و األرباح احملجوزة
) لشراء اخلامات و البضائع و األصول الثابتة(اري ـ، و االئتمان التج)و املتوسطة و الطويلة األجل

يل باالستئجار، و الذي ينقسم إىل االستئجار التشغيلي، و االستئجار التمويلي الـذي  و أخريا التمو
يكون على شكل استئجار مباشر، حبيث تتم إعادة األصل إىل حالته بعد انتهاء التأجري، أو التـأجري  

  .مع االحتفاظ حبق شراء األصل

  )1(تقدير تكلفة األموال. 2

م دفعه صراحة أو ضمنا للحصـول علـى األمـوال    يقصد بتكلفة األموال؛ السعر الذي يت
و ألن هذا السعر خيتلف من مصدر متويل إىل آخر، لذلك يعترب من أهـم  . الالزمة لتمويل املشروع

و سنبني فيما يلي كيفية حساب تكلفة األموال من . العوامل اليت تؤثر يف هيكل التمويل و تتأثر به
  .خمتلف هذه املصادر

تعرف تكلفة االقتراض بأا احلد األدىن من معدل العائد الذي جيب :  تكلفة االقتراض ـأ  
حتقيقه على االستثمارات املمولة بواسطة االقتراض حىت ميكن االحتفاظ باإليرادات املتوافرة حلملـة  

و بصفة عامة تعبر تكلفة االقتراض عن معدل الفائدة املتفق عليه وقت عقد . )2(األسهم بدون تغيري
و يترتب على عقد أي قرض أو إصدار سندات، مصروفات قانونية و إدارية و عمـوالت   .القرض

تـرب  و ملا كانت فائدة االقتراض تع. تؤدي إىل زيادة تكلفة االقتراض، و تسمى مصروفات اإلصدار
                                                

  .و ما بعدها 128. ، املرجع السابق، صزعبد العزيأنظر مسري حممد  ملزيد من التفاصيل   (1)

  .128. املرجع السابق، ص   (2)
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من وعاء الضريبة على دخول املؤسسات، فيمكن للمشـروعات الـيت    من النفقات اجلائزة اخلصم
و هي خفض سعر الفائـدة باسـتخدام   . فع عنها ضرائب أن تستفيد من هذه امليزةحتقق أرباحا تد
  .التعديل الضرييب

تعرف تكلفة األسهم املمتازة على أا معدل العائد الواجـب   :املمتازةتكلفة األسهم  ـب 
وفرة حتقيقه على االستثمارات املمولة عن طريق األسهم املمتازة حىت ميكن االحتفاظ باإليرادات املت

  .حلملة هذه األسهم دون تغيري
و هذا املعدل عبارة عن توزيعات السهم املمتاز مقسوما على صايف القيمة الذي حيصل عليه 
املشروع من بيع سهم واحد ممتاز من إصدار جديد هلذه األسهم، أي أنه عبارة عن قيمـة السـهم   

هم املمتازة تعترب من أمـوال  و نظرا ألن األس. خمصوما منها مصاريف اإلصدار للسهم إن وجدت
امللكية، فإن توزيعاا ال تعترب من األعباء اليت ختصم من أرباح املشروع ألغراض الضريبة، لذلك ال 

 أي وفرختضع تكلفة األسهم املمتازة للتعديل الضرييب بعكس فوائد القروض، و هي بذلك ال حتقق 
. م املمتازة هو توزيع للربح و ليس تكلفة عليهاألسه على محلة يتم توزيعهضرييب، ألن العائد الذي 

  .و عموما فإن تكلفة أموال األسهم املمتازة أكرب من تكلفة أموال االقتراض
ـ جـ  احلد األدىن من العائد "تعرف تكلفة أموال امللكية بأا  :العاديةتكلفة أموال امللكية  ـ

لحفاظ على القيمة السـوقية لألسـهم   الواجب حتقيقه على االستثمارات املمولة من هذه األموال ل

فبالنسبة لتكلفة األسهم العادية . ، و تشمل هذه األموال األسهم العادية و األرباح احملتجزة)1(العادية
اجلديدة، و ملا كان هدف اإلدارة املالية هو تعظيم ثروة املشروع و منفعة محلة األسـهم العاديـة   

مع ضمان بقاء وضع هؤالء أفضل من حيـث   ية جديدةيتم إصدار أسهم عاداحلاليني، فينبغي أن 
العائد املتوقع حتقيقه و القيمة السوقية للسهم، حيث أن إصدار أسهم عادية جديدة يترتب عنه آثار 
يف غري صاحل محلة األسهم العاديني، من حيث أن املسامهني اجلدد سيكتسبون حـق املشـاركة يف   

املسامهني احلاليني، إضافة إىل أن املسامهني اجلدد سيكتسبون التوزيعات املستقبلة مثلهم يف ذلك مثل 
و بالتـايل   ىل اخنفاض إيرادات السـهم، حق املشاركة النسبية يف األرباح غري املوزعة، مما يؤدي إ

إمكانية اخنفاض القيمة السوقية له، مما يتطلب عدم إصدار أسهم عادية جديدة إذا كان االسـتثمار  

                                                
  .133. املرجع السابق، ص:   (1)
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األسهم ال يعمل على زيادة اإليرادات بالقدر الذي ال يضعف موقف محلـة  املتحقق من وراء هذه 
  .األسهم احلاليني

لذلك فإن تكلفة األسهم العادية اجلديدة تعرف بأا احلد األدىن للعائـد املطلـوب علـى    
االستثمارات اجلديدة و املمولة عن طريق هذه األسهم، و الذي حيافظ على القيمة السوقية للسـهم  

  :و حيسب معدل العائد املطلوب وفقا للمعادلة التالية  .تغيريبدون 
  
  
  

  
أما بالنسبة لألرباح احملتجزة و اليت تتضمن األرباح غري املوزعة، و املرحلـة و خمططـات   
اإلهالك، فيقصد ا ذلك اجلزء من اإليرادات احلالية الذي ال يوزع على محلة األسهم العادية، بـل  

و ألن أصحاب احلق يف هذه األرباح هم محلة األسهم العادية، فـإم  . ملشروعيعاد استثماره يف ا
يوافقون على إعادة استثمارها نظرا لتوقعهم احلصول على عوائد من ورائها، و هذا مـا يشـكل   

، و ألن األرباح احملتجزة ةالتزاما على املشروع بأن حيقق عائدا على األقل على هذه األموال احملتجز
يبة، فينبغي ختفيض مبلغ هذه األرباح مبقدار الضريبة، و هو ما يعرف بتكلفة األربـاح  ختضع للضر

  :احملتجزة اليت حتسب وفقا للصيغة التالية 
  

  
  

  
و بعد حتديد هيكل رأس املال الواجب استخدامه و تكلفة كل عنصر فيه، تقدر كلفة هـذا  

رجحة لألموال بعد الضرائب، و ذلـك مـن   املزيج من األموال، و هو ما يعرف مبتوسط التكلفة امل
خالل منح كل عنصر يف هيكل رأس املال وزنا يتناسب مع نسبة هذا العنصر إىل جمموع األمـوال،  

  :حيث 
  

  
  =  معدل العائد املطلوب

  التوزيعات املتوقعة للسهم

املعدل بتكلفة إصدار   (القيمة السوقية احلالية للسهم 
  معدل النمو املتوقع يف التوزيعات) + السهم اجلديد

  
  = احملتجزة  تكلفة األرباح

  )سعر ضريبة الدخل ـ 1(التوزيعات املتوقعة للسهم 

  القيمة السوقية احلالية للسهم
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                                                                                      )∗(  
  =نسبة كل نوع              

  
 .تكلفة هذا املصدر× نسبة املصدر = املرجحة لكل مصدر التكلفة 

و على املشروع أن يتحقق من أن معدل العائد على االستثمار من هذه األموال ال جيب أن 
  .يقل عن متوسط التكلفة املرجحة لألموال بعد الضرائب

بـني  ضـلة  و يالحظ أن القرار املايل يرتبط يكل متويل املشروع االستثماري و عملية املفا
متويل املشروع يف فتريت اإلنشاء و التشغيل الختيار مصدر التمويل املناسب، و توجيهه حنو  رمصاد

جمال االستخدام املناسب، و ذلك وفقا لطبيعة املصدر املايل و الفرصة االستثمارية املتاحة و تكلفـة  
املالية اليت يتعرض هلا  احلصول على األموال من هذا املصدر، و أثر ذلك على نوع و حجم املخاطر

  : )1(و يتميز القرار املايل مبجموعة خصائص منها. املشروع
ذايت ـأ ـ حتديد مصادر متويل املشروع، سواء كان التمويل ذاتيا، أو مبزيج من التمويل ال 

  .و االقتراض
ـ ب  يترتب عليه أعباء و تكاليف ثابتة نقدية واجبة السداد يف مواعيد حمـددة، تـؤثر يف    ـ

  .سيولة املالية و النقدية للمشروع، و يف العائد االقتصادي املتوقع حتقيقهال
  حيدد نوعية املخاطر املالية اليت يتعرض هلا املشروع، و اليت تؤثر يف رحبية املشروع ـجـ 

ـ د  حيدد القرار املايل عناصر التكلفة املرجحة لألموال كمعدل خصم، و الذي يستخدم يف  ـ
 .ة للتدفقات النقدية، و بالتايل يرتبط بقرار قبول أو رفض املشروعإجياد القيمة احلالي

و هنا ينبغي التأكيد على أمهية و خطورة اآلثار املترتبة على اختيار سعر خصم غري سـليم،   
إذ ميكن رفض مشروعات كان ميكن قبوهلا، كما ميكن قبول مشروعات كان ينبغي رفضها، لذلك 

و هو ما يعرف بالتكلفـة  (معدالت أساسية هي؛ تكلفة التمويل ينبغي تضمني سعر اخلصم لثالث 
و معـدل  ) و املعروفة مبخاطر األعمال(، بدل املخاطر املرتبطة باملشروع )املرجحة للمزيج التمويلي

                                                
 ...األسھم العادیة، األسھم الممتازة، األرباح المحتجزة، القروض: المصادر المذكورة لألموال ھي :  )∗( ∗

 .7. رجع السابق، صامل حممد عثمان إمساعيل محيد،:     (1)

  مبلغ األموال من مصدر معني

  جمموع األموال
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و بناء عليه، فإن معدل اخلصم الواجب استخدامه يف التقييم املايل يساوي . التضخم السنوي املتوقع
  .جحة مضافا إليها بدل املخاطرة، و مضاف إليها معدل التضخمتكلفة التمويل املر

املقرضـة   )∗(تم اجلهـات التمويليـة   :االئتمانيةحتديد نسب السيولة و اجلدارة   .:ثالثا
روع على مواجهـة  ـللمشروع مبؤشرات السيولة و اجلدارة االئتمانية، ملا تشري إليه من قدرة املش

نسبة السيولة السريعة و نسـبة   :املؤشراتونه املستحقة، و من أهم هذه التزاماته املالية و الوفاء بدي
  :تباعاالدين إىل الرمسلة، و نسبة تغطية الدين، و سنتناول هذه املؤشرات 

   :السريعةنسبة السيولة . 1
  

  
و هي تؤخذ كمؤشر لتقييم مقدرة املشروع على الوفاء بالتزاماته املالية القصـرية األجـل   

للشـركات  ) 2(إىل ) 1.5(لبائع التجزئة، و بـني  ) 1(إىل ) 0.8(حبيث تتراوح بني  .بصورة فورية
  )1(.فإا تعبر عن إدارة ضعيفة لألصول املالية) 2(الصناعية الكربى، أما إذا تعدت هذه النسبة 

  لةالرمسنسبة الدين إىل . 2
 
  
  
  
  

  

و تقارن هذه النسـبة بـني   . و متثل ديون األجل كل دين يستحق سداده بعد سنة أو أكثر
. دــاألموال اململوكة و املقترضة حيث تبني درجة املخاطرة املالية اليت قد يواجهها املشروع اجلدي

حيث ال ترغب هذه البنوك يف أن تسـاهم يف   % 50و عادة تفضل البنوك أالّ تزيد هذه النسبة عن 
  .متويل املشروع بأكثر مما يساهم به أصحابه

  :الدينطية خدمة نسبة تغ. 3
  

                                                
  .سواء كانت بنوك تنمیة صناعیة أو بنوك تجاریة أو مؤسسات التنمیة المحلیة و الدولیة ∗
 8المرجع السابق ص  1

  اخلصوم اجلارية /األصول سريعة التداول = نسبة السيولة السريعة 

  

  =                              =نسبة الدين إىل الرمسلة 
  يون األجلد

  جمموع الرمسلة
  ديون األجل

  حقوق املسامهني+ ديون األصل 

  مدفوعات خدمة الدين /صايف العائد = نسبة تغطية خدمة الدين 
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و كلما زادت هذه النسبة عن الواحد، كلما دل ذلك على قدرة املشروع على تغطية 
  .مدفوعات خدمة الدين اليت تشمل مدفوعات الفوائد و أقساط القروض السنوية

و عموما يؤثر حجم املشروع على إمكانية إتاحة األموال من املصادر املختلفة، أي اجلهات 
، لـطويلة األجل، فاملشاريع الصغرية قد جتد صعوبة كبرية يف احلصول على القروض املاحنة لألموا

احلصول عليها، و نتيجـة   مالئمة يف حـال بشروط غريأسعار فائدة مرتفعة، و تقبل  قد تتحملو 
لذلك ستؤدي الشروط املقيدة يف اتفاقيات القروض إىل جعل اهليكل املايل للمشاريع الصغرية غـري  

أنه ال يستطيع إدارة العمل به دون تدخل خارجي، لذلك جيـب أن تعتمـد املشـاريع     مرن، كما
الصغرية على أسهم رأس املال و الفائض احملجوز لديها كمصدر من مصادر التمويـل يف األجـل   

و يالحظ أن تكلفة إصدار األسهم تكون أكرب يف حالة املشاريع الصغرية قياسا باملشـاريع  . الطويل
أن االلتجاء إىل إصدار األسهم العادية بشكل متكرر يؤدي إىل خطر فقـد الرقابـة،    الكبرية، كما

لذلك على املشروع أن ينتفع بأفضل استخدام حلجمه عند ختطيط اهليكل املايل، إالّ أنه ميكن القول 
أن املشاريع الكبرية، تتمتع مبرونة أكرب يف تكوين هيكلها املايل، حيث تسـتطيع احلصـول علـى    

ض بشروط ميسرة، كما أا تصدر األسهم العادية و املمتازة و السندات مع حتمل تكـاليف  القرو
  .أقل، كما أن خطر فقدان السيطرة و الرقابة يكون أقل

  ).املالية(دراسة اجلدوى التجارية :السابعاملبحث 
دف تركز هذه الدراسة على تقييم رحبية املشروع من وجهة النظر اخلاصة، على اعتبار أن اهل

افع ـــالسوق عند تقييم املناألساسي لصاحب املشروع هو تعظيم الربح، لذلك تستخدم أسعار 
  :التاليةو تشمل هذه الدراسة اجلوانب . و التكاليف املباشرة املتولدة عن املشروع

ـ  أوال يهدف حتليل الدخل إىل تقييم أداء املشروع يف سنة عادية، مستخدما  :الدخلحتليل  ـ
ـ من تكاليف االستثمار و من اإليراد الكلي، و من رأس مال امللكية  صايف الربح مع مقارنة هـذه   ـ

  .املعدالت مبعدالت املشروعات املماثلة أو مبعدالت العائد من مصادر مالية أخرى
  :التاليةو حيتاج حتليل الدخل إىل حساب القيم 

ـ صايف العائد = صايف الربح يف سنة ما  • اج ــــري اإلنتاملتحصالت النقدية من غ ـ
 .الفوائد ـاالهتالك الرأمسايل  ـ

 .رأس املال العامل+ رأس املال الثابت = تكاليف االستثمار  •
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 .رأس مال امللكية /صايف الربح = معدل العائد على امللكية  •

 .تكاليف االستثمار /صايف الربح = معدل العائد على االستثمار  •

  .ياإليراد الكل /صايف الربح = معدل الربح  •

و يالحظ أن صايف الربح حيدد على أساس اإليراد املتولد من املشروع فقـط، و يسـتبعد   
  .اإليراد من مصادر أخرى كاإلعانات

ـ  ثانيا يبني هذا النوع من التحليل أن التمويل املتاح ميكـن مـن تشـغيل     :املايلالتحليل  ـ
جانيب السيولة و هيكـل   املشروع دون صعوبات، حبيث يتم هذا التحليل سنويا، و يتضمن حتليل

راس املال، على اعتبار أن حتليل السيولة يهدف إىل ضمان التدفق النقدي بصورة مناسبة على مدى 
فترات التأسيس و التشغيل الكامل للمشروع، يف حني يهدف حتليل هيكل رأس املال لتبيان التمويل 

مـن   ءهلـذين اجلـانبني بشـي    و سنتعرض. املناسب لكل من األصول الثابتة و رأس املال العامل
  .التفصيل

ـ  يتم إجراء حتليل السيولة نظرا ألن حتليل رحبية االستثمار قـد تكـون    :السيولةحتليل  أ 
مصحوبة بعجز مايل يف بعض سنوات العمر االقتصادي للمشروع، و خاصة تلك اليت تتميز بسداد 

  .الديون
املستخدمة يف املشروع، و هي بذلك و ألن التدفقات النقدية تتضمن فقط التدفقات الفعلية 

ال تشمل كل بنود اإلنفاق و املتحصالت اليت تؤثر على امليزان النقدي له، لذلك ينبغي أن نأخذ يف 
النقدية اإلضافية ذات العالقة بالعمليات املالية عند حتليل سيولة املشروع، و مـن   تاحلسبان التدفقا

  :بينها
 .لسداد أصل الدين أو فوائده النفقات اخلاصة خبدمة الديون سواء -

 .اخل... تسديد أقساط التأمني و إعادة التأمني -

و القـروض   من مدى كفاية املسامهاتو من خالل ذلك يتمكن مقيم املشروع من التأكد 
طويلة األمد، و من أن العجز النقدي حمدودا و ميكن تغطيته بالقروض قصرية األجل، أو القضـاء  

ت بعض التدفقات، و ما إذا كانت شروط التمويل طويل األجل مناسبة، عليه من خالل إعادة توقي
  .و مستويات األرباح احملققة متفقة مع ما قدره املستثمرون

  :التاليةو حيتاج هذا التحليل إىل حساب الفائض أو العجز النقدي وفقا للصيغة 
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صايف أموال + املشروع املزايا العينية املتولدة من  -صايف العائد = النقدي ) العجز(الفائض 
و حتسب هذه القيمة لكل السنوات اليت تدفع فيها أقساط القروض و فوائدها للتأكد من  .التمويل

  .مقدرة املشروع على سداد التزاماته جتاه الدائنني
  :املالحتليل هيكل رأس ـ ب 

أن يغطي ي أن التمويل طويل األجل ينبغ بع أمهية حتليل هيكل رأس املال من حقيقة مؤداهانت
على اعتبـار أن القـروض   ة، أو برأمساله العامل، تكاليف املشروع سواء منها املتعلقة بأصوله الثابت

قصرية األجل تتطلب السداد العاجل للقرض مما يرهق امليزان النقدي للمشروع، حيث أن التدفقات 
ك، ـو على ذل. اماته املاليةال تكون كافية لتغطية التزداية حياة املشروع عادة النقدية الداخلة يف ب

ممـثال يف   و بغرض تقييم املشروع يتم احلكم على مدى حيوية املشروع من خالل هيكل رأس املال
التمويل باملسامهات تبني  و املسامهات، و يالحظ أن املقارنة بني التمويل بالقروض ونسبيت القروض 

  .  أن االعتماد على االئتمان له بعض املزايا منها
عاد الفوائد من املبالغ اخلاضعة للضريبة، مما حيقق مزايا مالية للمشروع متمثلـة يف  استب -

 .الوفر الضرييب

اخنفاض معدالت الفوائد على القروض قياسا مبعدل العائد املنتظر من املشروع، ممـا   -
جيعل مستوى املسامهات منخفضا، و هذا من شأنه أن يرفع املعدل الفعلي للعائـد علـى أمـوال    

 .امهاتاملس

  :إالّ أنه يف مقابل هذه املزايا، هناك عيوب تكتنف االعتماد على االئتمان بشكل كبري منها 
 .أن الفوائد تشكل التزامات جيب على املشروع دفعها سواء حقق أرباحا أم خسائر -

إن اخنفاض نسبة القروض إىل املسامهات يعترب حمبذا طاملا أدى ذلك إىل عدم التـدخل   -
من شأنه أن يـؤثر علـى سـيولة     فترة اإلنشاءطول  كما أناصة من قبل الدائنني، اخلارجي، و خ

 املشـروع

األرباح على املسامهـني لتفـادي املطالبـة  تأجيل توزيعحبيث يصبح من األفضل   -
 .جدولة الديون بإعـادة

روع، مشـلل ةــاملالية التقديريإعداد القوائم  للمشروع يتطلبو أخريا فإن التحليل املايل 
  :يليكما  و هـي
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و تتضمن اإليرادات و التكاليف بأنواعها، خمصصات اإلهالك، صايف  :الدخلقائمة  -
 .، االحتياطي التراكمي)حمتجزة و موزعة(الربح، الضرائب، الربح بعد الضرائب، توزيع األرباح 

ملال و تتضمن املوارد اليت تتمثل يف اإليرادات و رأس ا :االستخداماتقائمة املوارد و  -
و القيم املتبقية، و االستخدامات، و تتضمن األصول الثابتة، و تكاليف التشغيل بـدون إهـالك،   

 .األرباح املوزعة، و الضرائب

غيل ـاليف التشـتكارات و ـها اإليرادات، االستثمـبضمن :النقديقائمة التدفق  -
 .و صايف التدفق النقدي و الضرائب،

 لنقدية و اآلالت و املعداتجانب األصول كال من او تتضمن يف  :التقديريةامليزانية  -
 .و اإلهالك و صايف األصول، و يف جانب اخلصوم رأس املال و األرباح احملتجزة

ـ  ثالثا يهدف هذا التحليل إىل تقييم رحبية املشروع على مدى سـنوات   :االستثمارحتليل  ـ
و حيتاج إجراء هذا التحليـل   .عمره االقتصادي، و على أساسه يتخذ قرار قبول أو رفض املشروع

و يتم . بداية اإلنتاجحساب قيمة صايف العائد على مدى سنوات العمر االقتصادي للمشروع، منذ 
  :مها يف هذه احلال على جانبني أساسيني زالتركي

  .كيفية حساب صايف العائد.. 1
  .معايري االستثمار. .2
مدى سنوات العمر االقتصـادي  يتم حساب صايف العائد على : حساب صايف العائد . .1

  :للمشروع وفقا للصيغة التالية 
  
  
  
  
  
  

  .اإليراد الكلي ـ تكاليف التشغيل ـ الضرائب= صايف العائد 
NRt = GBt - OCt - Tt  

  .tتتمثل صايف العائد يف السنة   NRt: حيث 
GBt         مجايل املنافع املتوقعة يف السنة إt )اإليراد الكلي.(  

OCt                تكاليف التشغيل يف السنةt. 
Tt                   الضرائب يف السنةt.  
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()اإليراد الكلي(و يالحظ أن إمجايل املنافع 
من  بيعات و اإلعانات و املتبقييشمل قيمة امل )∗

  . األصول كخردة و رأس مال عامل
 ،)ضمنها تكاليف التسويقب(ف التشغيل ـن تكاليـمـف، فتتضـأما فيما يتعلق بالتكالي

و الضرائب، و هنا ينبغي االنتباه إىل أن تكلفة االهتالك ال تضاف إىل تكاليف التشغيل ألننا نقارن 
علـى   تحديد مدى مقدرة املشروعبالعوائد الصافية ل) اليت تعترب تكاليف رأمسالية(تكاليف اإلهالك 

  .استردادها خالل فترة زمنية حمددة
تشغيل عند استخدام طريقيت صايف القيمة احلالية كما أننا ال نضيف الفوائد على تكاليف ال

أو معدل املردود الداخلي أو أي طرق مشتقة منهما ألما يأخذان معدل الفائدة أو معدل تكلفـة  
  .األموال يف احلسبان بشكل أو بآخر عند عملية اخلصم

قـق  تتطلب إقامة و تشغيل املشروع إنفاق مبالغ نقديـة، كمـا حي  :  معايري االستثمار. .2
  . تشغيله موارد نقدية، و هنا منيز بني نوعني من اإلنفاق

و هو يشمل اإلنفاق مـن  ) أو ما يسمى بالتكاليف االستثمارية(اإلنفاق االستثماري  -
 .أجل إنشاء املشروع لكي يصبح جاهزا للتشغيل، و هو ما يطلق عليه االستثمار املبدئي

ال عمره االقتصادي، و الذي يطلق اإلنفاق الذي يتطلبه املشروع من أجل تشغيله طو - 
 .عليه تكاليف التشغيل

                                                
معينة من ينبغي التمييز بني مفهومي الدخل و اإليراد، فاإليراد الكلي يعبر عن املتحصالت النقدية الداخلة لوحدة إنتاجية ما خالل فترة زمنية :    )∗( ∗

غري أقساط القروض و متحصالت الفوائد، أما الدخل فيعرب عن قيمة السلع و اخلدمات املنتجة خالل فترة زمنية معينة، و يتسـاوى الـدخل   
        اإلمجايل مع اإليراد الكلي يف حالة واحدة فقط، و هي إذا كانت املتحصالت النقدية الداخلة خالل فترة ما مصدرها الوحيد هو بيـع السـلع   

  .و اخلدمات املنتجة خالل نفس الفترة
و ال و احلقيقة أن هناك أسباب عديدة تؤدي إىل اختالف اإليراد الكلي عن الدخل اإلمجايل كأن توجد مبالغ مستحقة عن مبيعات الفترة احلالية 

، إالّ أنه ال يباع كلية بل يتبقى جزء منه كمخـزون،  باإلضافة إىل أن الدخل حيتسب على أساس إنتاج الفترة احلالية. تدفع إالّ يف فترات مقبلة
  .زيادة على أن هناك عناصر أخرى يتضمنها اإليراد الكلي غري الدخل مثل الدعم الذي حيصل عليه املشروع، و قيمة بعض األصول املباعة

و مصطلح اإليراد الكلي عندما توجد عناصر  و عموما يستخدم مصطلح الدخل اإلمجايل عندما تكون كل اإليرادات من مبيعات الفترة احلالية،
= أس إيراد أخرى غري الدخل مثل اإلعانات اليت حيصل عليها املشروع من مصادر حكومية أو غريها، و القيمة املتبقية من رأس املال الثابت و ر

الت غري إنتاجية كالفوائد على األمـوال لـدى   على أن ال تضاف املداخيل الناجتة عن جما. املال العامل يف اية العمر االقتصادي للمشروع=
  .البنوك إىل الدخل اإلمجايل
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 عليها مقابـل بيـع اليت حيصلأما بالنسبة للموارد النقدية اليت حيققها املشروع، فهي تلك 
اليت هي (و يتطلب حساب األرباح . منتجاته طوال عمره االقتصادي أو لقاء خدمات مقدمة للغري

 يف سنوات مقبلة، و بني النفقات قارنة بني املوارد اليت ستتحققامل) عبارة عن املوارد ناقصا النفقات
أو التكاليف اليت ينفق قسم منها حاال، و القسم اآلخر يف سنوات مقبلة، و على املستثمر أن يقارن 
بني هذين اجلانبني، لتحديد ما إذا كان املشروع مرحبا فيقدم عليه، أو أنه غري مربح فيصرف النظر 

عملية مبادلة بني إنفاق حايل هو قيمة االستثمار املبدئي "ك يعترب املشروع عبارة عن عنه، و على ذل
 )واحدة يف مطلع عمر املشروعظة ـار يتم حاال، أي يف حلـمع افتراض أن اإلنفاق على االستثم(

  .)1("و إنفاق مستقبلي من جهة، و بني موارد مستقبلة من جهة أخرى
قييم املختلفة، سنتعرض لبعض املفاهيم و املبادئ األساسية اليت و قبل البدء بدراسة معايري الت

  : )2(ما يلي فاهيمهم هذه املعايري، و أهم هذه املتعترب أساس لف
ـ  قصد باملعايري اجلزئية تلك املعـايري  ي :الشاملةمعايري التقييم اجلزئية، و معايري التقييم  أ 

صر اليت يستخدمها املشروع حبيث يـتم تقيـيم   اليت ال تأخذ باالعتبار سوى عنصر واحد من العنا
و على ذلك قد يتم تقييم  ه،املشروع وفقا إلنتاجية هذا العنصر أو ملدى اقتصاد املشروع يف استعمال

املشاريع وفقا إلنتاجية العمل حبيث تعطى األولوية للمشروع الذي حيقق أعلى قيمة إلنتاجية العمل 
اجية رأس املال حبيث تعطى األولوية للمشروع الذي حيقق أعلى ، أو وفقا إلنت)العمل /الناتج (أي 

أو وفقا لالقتصاد يف العملة الصعبة نتيجة إحالل ) رأس املال /الناتج ( يمة إلنتاجية رأس املال، أيق
منتجات املشروع حمل الواردات، أو وفقا الستخدام اليد العاملة الوفرية حبيـث تعطـى أولويـة    

  .رأس املال املستثمر/ لى نسبة لليد العاملة للمشروع الذي حيقق أع
ليت يستخدمها أما بالنسبة للمعايري الشاملة، فهي تأخذ بعني االعتبار حمصلة خمتلف العناصر ا 

و هنـا  . على مدى إجيابية أو سلبية املشروع بغرض قبوله أو رفضه وفقا لـذلك  املشروع، للحكم
  .ر املشروع األفضلتدخل معايري التقييم املختلفة من أجل اختيا

                                                
(1)     : J. LESOURNE, Technique Economique de Gestion Industrielle, Paris, 1960, P. 499. 

  .و ما بعدها 220. ، ص1981ة األوىل، بريوت، توفيق إمساعيل، أسس االقتصاد الصناعي و تقييم املشاريع الصناعية، معهد اإلمناء العريب، الطبع:     (2)
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 و طبعا تفضل املعايري الشاملة على اجلزئية من حيث قيمة و جدوى و مدلول النتائج الـيت 
  .و إمكانية التنبؤ بنتيجة املشروع، و مدى صالحيته االقتصادية. ميكن احلصول عليها

ع اليت ال املقصود باملشاريع املستقلة هي تلك املشاري :املستقلةاملشاريع املستقلة و غري  ـب 
تتأثر رحبيتها نتيجة إقامة أو عدم إقامة مشاريع أخرى، أما املشاريع غري املسـتقلة، فهـي عكـس    

يف احلسبان عنـد إقامـة   شروعات، لذلك جيب أن يؤخذ املشاريع املستقلة بسبب الروابط بني امل
من إقامتها على رحبيـة  أحدها أن تراعي إمكانية إقامة بقية املشاريع نتيجة اآلثار اليت ميكن أن تتولد 

أن املشاريع اليت جترى هلا عملية تقيـيم هـي مشـاريع     و إن كان يفترض عادة. صلياملشروع األ
  .مستقلة

ـ جـ  يتطلب إنشاء املشروع إنفاق مبالغ نقدية يطلق عليها  :للمشروعالتدفقات النقدية  ـ
لق عليها التدفقات النقديـة  التدفقات النقدية اخلارجة، كما حيقق تشغيل املشروع موارد نقدية يط

الداخلة، و هنا منيز التدفق النقدي اخلارج الذي يشمل اإلنفاق االستثماري املبـدئي، و تكـاليف   
التشغيل باستثناء الفوائد و اإلهالك و هو ما يعرف حماسبيا بالتدفقات النقديـة اجلاريـة السـنوية    

  .اخلارجة
نها قيمة تصفية املشروع، فيطلق عليها التدفقات أما املوارد النقدية اليت حيققها املشروع بضم

و يطلق على الفرق بني التدفقات النقدية اجلارية اخلارجة يف سنة ما . النقدية اجلارية السنوية الداخلة
. و التدفقات النقدية اجلارية الداخلة يف نفس السنة، التدفقات النقدية اجلارية الصافية يف تلك السنة

اه إىل أن هذه التدفقات النقدية ال يدخل يف نطاقها إالّ التدفقات النقدية الفعلية من و هنا ينبغي االنتب
  :و إىل املشروع، و هنا نسجل مالحظتني هامتني 

األوىل تتعلق بأعباء اإلهالك لألصول الثابتة، و اليت متثل اقتطاعا مـن الـدخل يف القيـود    
سنوات العمر االقتصادي للمشروع، بدال من  احملاسبية، بغرض توزيع تكاليف األصول الثابتة على

  .اعتبارها عبئا على السنة اليت يتم فيها شراء هذه األصول، و هي بذلك ال متثل تدفقا نقديا فعليا
رض ـالقديد أصل ـليت تتمثل بتسأما املالحظة الثانية فتتعلق بسداد األعباء املالية، و هي ا

ليف االستثمار، و ألن هذه التكاليف تعتـرب تـدفقا   فوائده، و هي بذلك متثل كل أو بعض تكا و
  .نقديا، فال ينبغي اعتبار تسديد األعباء املالية تدفقا نقديا تفاديا لالزدواج
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  :القيمة الزمنية للنقود و أمهية مبدأ القيمة احلالية للتدفقات النقدية  ـد 
هنا فإنه إلجراء مقارنة ختتلف قيمة الوحدة النقدية باختالف الزمن الذي تتحقق فيه، و من 

صحيحة بني مبلغني نقديني، جيب أن يتدفقا يف حلظة زمنية واحدة، أو أن حندد زمنا معينا حلسـاب  
قيمة كل منهما إذا مل يتدفقا يف حلظة واحدة، و إذا كان الزمن الذي حندده ملقارنة قيمتيهما هـو  

، و من هنا يتـأتى  "القيمة احلالية للمبلغ "  بة لكل مبلغ يطلق عليهاسوالسنة احلالية، فإن القيمة احمل
ـ  يمة احلالية، حبيث حيسب مفهوم مبدأ الق دفق يف زمـن  يف الزمن احلاضر قيمة مبلغ من املـال يت

و هنا نالحظ أنه بالنسبة لتقييم املشروعات، للحصول ". بعملية اخلصم "  و هو ما يعرف. مستقبل
عمره االقتصادي، جيب أن نقارن جمموع التـدفقات  على الربح الصايف الذي حيققه املشروع خالل 

النقدية السنوية اجلارية الصافية مبجموع التدفقات النقدية االستثمارية، حبيث إذا طرحنـا جممـوع   
القيم احلالية للتدفقات النقدية االستثمارية من جمموع القيم احلالية للتدفقات النقدية السنوية اجلارية 

القيمة احلالية للربح الصايف للمشروع، و هو ما يطلق عليه، القيمة احلالية  الصافية، فإننا حنصل على
  .الصافية للمشروع

يف احلسبان نه إذا رمزنا ألول سنة تؤخذ و هناك مالحظة هامة ينبغي االلتفات إليها، و هي أ
لـها  ة صفر، فهذا يتضمن افتراض أن التدفقات النقدية يف أي سنة حتدث كنبالنسبة للمشروع بالس

يف بداية السنة، و بذلك تكون القيمة احلالية للمبالغ اليت تتدفق يف بداية السنة مساوية للقيمة االمسية 
، و تكون القيمة االمسية للمبالغ اليت تتدفق يف )حيث يكون معامل اخلصم مساويا للواحد الصحيح(

  السنة التالية مساويـة حاصـل 
ضرب هذه املبالغ بـ 

r+1
، أما عندما نرمز ألول سنة تؤخـذ باحلسـاب   ....، و هكذا1

يف أي سنة حتدث كلها يف اية السـنة، و   التدفقات النقديةيتضمن افتراض أن  ، فهذا"1 بالسنة"
مساوية حاصل ضرب ) 1السنة(للمبالغ اليت تتدفـق يف أول السنـة  القيمة احلالية ذلك تكونعلى 

هذه املبالغ بـ 
r+1

بـ ، و فـي السنـة التاليـة هلا تضـرب 1
21

1
r+

حيث تعرب ... ، و هكذا 
r   أو سعر اخلصم(عن سعر الفائدة يف السوق.(  
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 :للنقوداألساس الفكري الذي تقوم عليه األساليب اليت تستخدم القيمة الزمنية  هـ
غري احلاصل يف القيمة الزمنية للنقود على مفهـوم  تقوم األساليب اليت تستخدم يف دراسة الت

ل ـاضرة، أفضـدة النقدية احلـالقيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة، على اعتبار أن منفعة الوح
و أكرب من منفعة الوحدة النقدية اليت حنصل عليها يف فترة مقبلة كعائد على األموال املسـتثمرة يف  

ء على هذا املفهوم، ظهرت جمموعة من األساليب هي صـايف القيمـة   و بنا. شروع االستثماريامل
  .احلالية، و دليل الرحبية املخصوم، و مفهوم القيمة احلالية

و يعتمد مفهوم القيمة احلالية و األساليب القائمة عليه على رغبة املستثمر يف احلصول على 
ية يف األموال بشـكل خـاص، أو يف   أفضل عائد اقتصادي من أمواله املستثمرة، نظرا للندرة النسب

ملوجهة إلشـباع رغبـات   عناصر اإلنتاج بشكل عام، و اليت تستخدم يف إنتاج السلع و اخلدمات ا
ة ـة احلاليـة القيمـو ينتج عن ندرة األموال و عناصر اإلنتاج، مشاكل عدة تبني أمهي املستهلك،

  :التايلشكل و األساليب القائمة عليها عند اختاذ قرار االستثمار بال
اإلشباع غري الكامل للحاجات من السلع و اخلدمات، و الذي يتطلب ضرورة حتديد  .1

 عهذه االحتياجات، و اختيار أيها يتمتع بضرورة نسبية أكثر، و ذلك بغرض حتديد أنواع املشـاري 
ـ   اريع االستثمارية اليت متكن من توفري هذه االختيارات وفقا لضرورا، مث املفاضلة بني هـذه املش

االستثمارية، نظرا ألنه يف ظل عدم التأكد، و نقص اإلمكانيات املالية، جيب تفضيل بعض املشاريع 
 .على البعض اآلخر

يتم بعد ذلك تقدير العائد االقتصادي على املال املستثمر و املتوقع احلصول عليه على  .2
 .ةشكل تدفقات نقدية داخل

حية االقتصـادية أو  ستخدام سواء من النااستخدام األموال املتاحة لالستثمار أفضل ا .3
 .من خالل اختيار أفضل مشروع من بني املشاريع االستثمارية الناجحةالفنية 

األخذ يف احلسبان املخاطر االستثمارية املرتبطة بكل مشروع، نظرا الرتبـاط هـذه    .4
غريات السياسية ين و باملتـالفاملخاطر بطول أو قصر العمر االقتصادي، و كذلك بالتطور العلمي و 

 .و االجتماعية، و مبقدار العائد االقتصادي املراد حتقيقه

و نظرا لكل هذه املشاكل، ظهرت أمهية دراسة اجلدوى االقتصادية اليت يتم على أساسـها   
ة ـدية الداخلـات النقـر التدفقـتقييم العملية االستثمارية بادئني بدراسة فكرة املشروع و تقدي
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ا ـاري جتاريـروع االستثمـلية املشـمر االقتصادي، مث بالنهاية تقيم مدى فاعو اخلارجة، و الع
  .و اقتصاديا، يف ظل خماطر االستثمار املصاحبة الختاذ قرار االستثمار املناسب

و جتدر املالحظة إىل أن القيمة احلالية ال تعترب أسلوبا منفصال ميكن االعتماد عليه عند اختاذ 
عرب على األساس احلسايب املستخدم يف معايري و طرق تقييم املشروعات الـيت  قرار االستثمار، بل ت

  .تأخذ يف احلسبان التغري يف قيمة النقود
و ميكن تقسيم املؤشرات اليت تستخدم يف تقييم مشاريع االستثمار و احلكم على جـدواها  

  :املالية و التجارية إىل 
 .معدل العائد البسيط .1

 .ى القيمة الدفتريةمتوسط العائد احملاسيب عل .2

 .معيار فترة االسترداد .3

 .معيار صايف القيمة احلالية .4

 ).دليل الرحبية(لتكاليف ا /نسبة املنافع .5

 .معدل املردود الداخلي .6

  .و سنتناول هذه املعايري بشيء من التفصيل

   SRR )1(معدل العائد البسيط .1

سنة عادية منسوبا إىل  حيدد معدل العائد البسيط بالربح الصايف الذي حيققه املشروع يف
، و ميكن حساب هذا العائد سواء )أي جمموع رأس املال الثابت و العامل(حجم االستثمار املبدئي 
، أو بالنسبة حلجم االستثمار الكلي، و عند حساب )رأس املال اململوك(بالنسبة ألموال املسامهة 

  :تالية هذا املعدل على حجم األموال اململوكة فقط، نستخدم الصيغة ال
  

                 SRRm =               x 100...(1) 

  .هو معدل العائد على األموال اململوكة SRRmحيث 
P  صايف الربح يف السنة بعد خصم اإلهالك و الفوائد و الضرائب.  

      M   حجم رأس املال اململوك.  
                                                

(1)   United Nations, Manual for Evaluation of Industrial Projects United Nations, Industrial Development 
Organazation, 1980, PP : 39-48. 

  .313. عن إمساعيل حممد السيد، املرجع السابق، ص

P  
M  
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موال املسامهة باإلضـافة  أ أي(و عندما يتم حساب هذا املعدل على حجم االستثمار الكلي 
  :فإن املعادلة تكون كما يلي ) إىل القروض

   
                                  SRR =                       x 100...(2)  

  

  .صايف الربح يف السنة بعد خصم احتياطيات اإلهالك و الفوائد و الضرائب Pحيث متثل 
           V ة على القروض يف السنةمتثل الفوائد املدفوع.  
           I حجم االستثمار الكلي.  
          SRR معدل العائد على حجم االستثمار من األموال اململوكة واملقترضة.  

و من املهم أن يتم حساب معدل العائد يف سنة عادية من سنوات عمر املشـروع، و هـي   
 دل خالل مرحليت التأسيسجيوز حساب هذا املعالسنة اليت يصل فيها املشروع لطاقته الكلية، إذ ال 

لذا يتوجب على القائم بدراسة اجلدوى أن خيتار سنة واحدة من تلك . أو التشغيل املبدئية للمشروع
  .السنوات اليت متثل عمليات املشروع يف ظل طاقته العادية

يف سوق املال،  و ميكن أن يقارن معدل العائد احملسوب ذه الطريقة بأسعار الفائدة السائدة
و إذا كان ينبغي املفاضـلة بـني   . فإذا كان هذا املعدل أعلى من سعر الفائدة يعد املشروع مقبوال

جمموعة من املشاريع، فيفضل املشروع الذي حيقق أعلى عائد بني تلك العوائد اليت تزيد على سـعر  
  .الفائدة يف السوق

ية املتوقعة، و على التكاليف املتوقعة و يعتمد حساب هذا املعدل على حساب األرباح الصاف
  :منهاللمشروع خالل سنة عادية من عمر املشروع، إال أن هذا املعيار تكتنفه أوجه قصور كثرية 

أنه طريقة تقريبية إذ يعتمد على بيانات إحدى السنوات و بالتايل فهو يهمـل بقيـة    -
سـتعمل بقيمتـها االمسيـة و لـيس     ة تة و اخلارجالسنوات، مما يعين أن التدفقات النقدية الداخل

 .املخصومة

 ..يصعب التوصل إىل سنة متثل كل حياة املشروع أثناء سنواته العادية و اإلنتاجية -

 .يهمل هذا املعيار أثر القيمة الزمنية للنقود، سواء بالنسبة لإلرباح أو التكاليف -

ا كان يتسم بفترة حياة إالّ أن هذا املعيار يبني مدى رحبية املشروع االستثماري، و خاصة إذ
  .كما أنه يفيد يف حال عدم توفر بيانات تفصيلية عن املشروع. قصرية

P+V 

I 
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  ):للعائداملعدل املتوسط (سيب على القيمة الدفترية امتوسط العائد احمل .2

يعرب هذا املعيار عن النسبة املئوية ملتوسط صايف الربح احملاسيب السنوي بعد خصم االهـتالك  
للمشروع، ) العامل أي رأس املال الثابت و(ار األولية ـط تكلفة االستثمـسو الضرائب، إىل متو

ـ   اسيب، و ـو واضح أنه ال يقوم على التدفقات النقدية الداخلة أو اخلارجة، بل على األسـاس احمل
خاصة فيما يتعلق بتحديد األرباح املتوقعة من اإلنفاق الرأمسايل، و تعزى تسمية هذا املعيار مبتوسط 

 سابات األرباح و اخلسائراحملاسيب إىل أنه حيسب باالستناد إىل التنبؤ مبا ستكون عليه نتيجة ح العائد
  :التاليةو حيسب هذا املعدل وفقا للخطوات . يف القيود احملاسبية للمشروع

ـ أ  يف  هر يف حسابات األرباح و اخلسـائر حتديد متوسط األرباح السنوية الصافية كما تظ ـ
  ).أي أن أعباء إهالك األصول تعترب جزءا من نفقات التشغيل(القيود احملاسبية 

  .حتديد مقدار رأس املال املستثمر يف املشروع ـبـ 
  :حيسب معدل العائد احملاسيب وفقا إلحدى الصيغتني التاليتني  ـجـ 

  
  

  
  
  
  

  
  
  

يف الصـناعة،  و يقارن هذا املعيار مبتوسط األرباح اليت حتققها الشركة، أو املتوسط السائد 
  .فإن كان مساو له أو أكرب منه فإن املشروع سيقبل، أما إذا كان أصغر منه فريفض املشروع

  :و حيسب متوسط االستثمار يف املشروع بناء على ما يلي 
  
  
  
  
  

  

  
  100×                                                    =      معدل العائد احملاسيب 

  
  أو      

 100 ×                                               =          ئد احملاسيب معدل العا

  سط صايف الربح احملاسيب بعد الضرائبمتو

  تكاليف االستثمار األولية

  سنويالربح المتوسط 

  متوسط االستثمار السنوي

  =متوسط القيمة الدفترية لالستثمار   
القيمة الدفترية للمشروع      + شروع يف بداية عمره القيمة الدفترية للم           

  )أي بعد استهالكه دفتريا(يف اية عمره 
   

                                                                          

2  
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و يتميز هذا املعيار بالسهولة و البساطة، لذلك يستخدم يف العديد من املؤسسـات كـأداة   
  .ستثماريةلتقييم اقتراحاا اال

  :إالّ أن هذا املعيار تكتنفه الكثري من العيوب، لذلك توجه له بعض االنتقادات من أمهها 
للمفاضـلة بـني   استخدام صايف الربح و ليس صايف التدفقات النقديـة كمقيـاس    -

 .أن صايف الربح ال يصلح كمقياس لكفاءة املشروعات طويلة األجل املشروعات، ذلك

 .زمنية للنقودأنه يتجاهل القيمة ال -

يتجاهل طول العمر االقتصادي للمشروع، و مقدار املكاسب الكليـة الـيت ميكـن     -
 .حتقيقها خالل هذا العمر االقتصادي

ة، ـات النقديـيقوم هذا املعيار على األساس الدفتري، و ليس على أساس التدفقـ -
سؤوال عنها ألن املشروع حتميل االقتراح ببعض عناصر التكاليف اليت ال يعترب م و يترتب على ذلك

اسيب املتعـارف  كان سيتحملها حىت يف حالة عدم تنفيذ هذا االقتراح، يضاف إىل ذلك أن املبدأ احمل
و الواقع أن تقييم اقتراح إنفـاق  . عليه يف حساب العائد هو مبدأ االستحقاق و ليس املبدأ النقدي

به هو اخلط الزمين للمكاسب النقديـة   رأمسايل ليس له عالقة مببدأ االستحقاق، و لكن الذي يهتم
للمشروع، و املعروف باإلنفاق املبدئي الالزم، أما تطبيق مبدأ االسـتحقاق   خالل احلياة اإلنتاجية

  .احملاسيب على التكاليف و اإليرادات املستقبلة، فسوف يؤثر بال شك على نتيجة التقييم

رغم بساطته و سـهولة  ) عيار احملاسيبالذي هو امل(و بالنتيجة، جند أن معيار متوسط العائد 
حسابه، إالّ أنه ينطوي على العديد من العيوب و املآخذ اليت تؤدي إىل خلوه من بعض الشـروط  
اهلامة الواجب توافرها يف معيار التقييم السليم، إالّ أنه ال ينبغي إمهال هذا املعيار باعتبـاره وعـاء   

  .علألرباح املوزعة على املسامهني يف املشرو
الية ـباإلضافة إىل هذين املعيارين جند أن أسلوب فترة االسترداد و أسلوب صايف القيمة احل

و أسلوب دليل الرحبية باإلضافة إىل أسلوب معدل العائد الداخلي، تعد من أكثر أسـاليب تقيـيم   
الذي  املشاريع االستثمارية استخداما، بغرض تعظيم ثروة أصحاب حقوق امللكية الذي يعترب اهلدف

من خالل هذا اهلدف، و هذا  يسعى إليه املشروع اخلاص، لذلك ينبغي احلكم على هذه األساليب
رية اليت تسهم أكثـر مـن   أن أفضل أسلوب هو ذاك الذي ينجح يف اختيار املشاريع االستثما يعين

وع مـن  يف تعظيم ثروة أصحاب حقوق امللكية، و جدير بالذكر أنه ميكن اعتبار تقييم املشر غريها
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وجهة نظر املستثمر اخلاص خطوة متهيدية لتقييمه من وجهة نظر االقتصاد القومي، لذلك سـنقدم  
مع تقدمي بعض االقتراحات اليت استخدمت لتطوير األساليب اليت تفشل يف اختيـار   بهذه األسالي

  . املشاريع االستثمارية املعروضة
ا الفترة اليت يستطيع املشروع يف تعرف فترة االسترداد على أ :االستردادمعيار فترة  .3

ايتها تغطية تكاليف االستثمار األولية من خالل تدفقات صايف العائد، كما تعرف بأا الفترة اليت 
  .تتساوى يف ايتها إمجايل منافع املشروع التراكمية مع التكاليف الكلية التراكمية

فترة االسترداد القصـوى  " أو " قطعفترة ال"و حيدد عادة حد أقصى لفترة االسترداد يسمى 
و يتوقف قبول املشروع أو رفضه على نتيجة املقارنة بني فترة االسترداد للمشروع و فترة ". املقبولة

القطع، فإذا كانت فترة االسترداد للمشروع أقصر من فترة القطع يقبل املشروع، و إذا كانت فترة 
و عند املفاضلة بني جمموعة . لقطع يرفض املشروعمن فترة ا) أي أطول(االسترداد للمشروع أعلى 

و تعطى فترة االسترداد وفقا للصيغة . مشاريع، تعطى األولوية للمشروع الذي له فترة استرداد أقصر
  :التالية 
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)5  (                     NRt = GBt - OCt  

  .Tتعرب عن تكاليف االستثمار خالل فترة اإلنشاء   Iحيث  
    NRt   صايف العائد يف السنةt.  
    GBt   يف السنة ) اإليراد الكلي(املنافع اإلمجاليةt.  
    OCt   تكاليف التشغيل مضافا إليها الضرائب يف السنةt.  

جند أن فترة االسترداد هي الفترة اليت يتحقـق يف  ) 5(يف ) 4(و ) 3( و بالتعويض باملعادلتني
  :التايلايتها الشرط 
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فإن فترة االسترداد ميكن  NRيساوي ذا كان املشروع حيقق صايف عائد ثابت عرب الزمن و إ
  :حساا على النحو التايل 

  = فترة االسترداد            
  
)7    (                               n =           

ة غـري  باسـتخدام الصـيغ السـابق   (و ينبغي أن نالحظ أنه عند حساب فترة االسترداد 
فإن تكلفة األموال تضاف إىل تكاليف التشغيل يف سنوات اإلنتاج اليت تدفع فيها، و أما ) املخصومة

على  إذا كان يعتقد أن الطلبو . اجلزء الذي يدفع يف فترة التأسيس فيضاف إىل تكاليف االستثمار
م بعد فترة وجيـزة،  منتجات املشروع سيتجه إىل االخنفاض، أو أن فنون اإلنتاج املستخدمة ستتقاد

فإن املشروع يظل مقبوال طاملا كانت فترة االسترداد أصغر أو تساوي على األقل تلك الفترة، و إال 
  .فإن املشروع يعترب مرفوضا

و احلقيقة أن هذا املعيار يفيد يف حاالت التقدم التكنولوجي السريع، حبيث يؤدي إىل تقادم 
تقليدية بعد فترة قصرية من إنشائها، أو أن يتوقع اخنفـاض  املشروعات اليت تستخدم فنونا إنتاجية 

الطلب على منتجات املشروع بعد فترة معينة، أو أن تكون درجة خماطرة االستثمار عالية، و خاصة 
و ميكن حساب احلـد األدىن لفتـرة االسـترداد    . يف حال عدم االستقرار االقتصادي أو السياسي

  :ققه يف حالة التشغيل الكامل للمشروع، حيث باستخدام صايف العائد املتوقع حت
  

  =احلد األدىن لفترة االسترداد 
  

و ذلك باعتبار أن صايف العائد يصل حلده األقصى عند مستوى التشغيل الكامل مع ثبـات  
  .العوامل األخرى

و يف احلاالت اليت متثل فيها قيمة األرض و رأس املال العامل نسبة كبرية مـن التكـاليف   
تثمارية، فينبغي استبعادها من هذه األخرية عند حساب فترة االسترداد ألن هذه البنود ستسترد االس

  .اية املشروعبالكامل بعد 

  تكاليف االستثمار
  صايف العائد السنوي الثابت

I 
NR 

  تكاليف االستثمار األولية
  صايف العائد عند مستوى التشغيل الكامل
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و يستخدم معيار فترة االسترداد يف كثري من األحيان لسهولة فهمـه و ألنـه ال يتطلـب    
   :هاعنعمليات حسابية معقدة، إال أن له بعض العيوب اليت ال ميكن أن نغفل 

أنه ال يأخذ يف احلسبان اآلثار اليت تترتب على تشـغيل املشـروع طـوال عمـره      -
االقتصادي، بل يأخذ فقط السنوات األوىل اليت تسترد خالهلا التدفقات النقدية االسـتثمارية، دون  

 .إىل مصري املشروع بعد فترة االسترداد، ملاهلا من تأثري على رحبية املشروع االلتفات

 .ر يكل التكاليف االستثماريةأنه ال يتأث -

 .ال يأخذ القيمة الزمنية للنقود يف احلسبان -

تحيز لصاحل املشروعات اليت تدر معظم عوائدها يف السنوات األوىل مـن عمرهـا   ي -
 .االقتصادي

رفضـها يـؤدي   إن استخدام فترة االسترداد كأساس إلقرار مشاريع االسـتثمار أو   -
السـتثمار يف  ال يف شراء البضائع، و يسـتبعد أي اقتـراح ل  إىل تفضيل استخدام األمو بالضرورة
استردادها خالل فتـرة   ـيف حالة بيعها  ـأو جتديدات أو توسعات، و ذلك بغرض ضمان  إنشاءات

 ..لو استخدمت يف أي جمال آخر اأقل مم

إن فترة االسترداد النموذجية ختضع للتقدير الشخصي، زيادة على أن هناك احتمال أال  -
تلك األموال طاملا أن هذا سيتم مستقبال باإلضافة إىل أـا تـؤدي إىل تأجيـل عمليـات     تسترد 

 . طويلة األجل، و تفضيل عمليات االستثمار قصرية األجل ةاالستثمار الرأمسالي

 .ارتفاع تكلفة تأجيل عمليات االستثمار الرأمسالية، نتيجة الرتفاع األسعار -

 .ون االهتمام بقياس رحبية االستثماريركز على السيولة املالية للمشروع د -

يكون هذا املعيار مضلال إذا كانت املقارنة تتم بني مشروعني استثماريني يعمـالن يف   -
 .جمالني خمتلفني

، و هذا خيالف الواقع، فترض تشابه املخاطر، اليت تتعرض هلا املشروعات االستثماريةي -
 .ال تظهر الرحبية احلقيقية لالستثمار و بذلك

أن هذه العيوب تتضاءل يف حالة املقارنة بني مشـاريع تتصـف بتقـارب أعمارهـا     إالّ 
ات، ـثمارية و اجلارية للمشروعاالقتصادية، و كذلك بتشابه التوزيع الزمين للتدفقات النقدية االست

و خاصة عندما يكون أمام اجلهة املستثمرة جماالت متعددة لالستثمارات املرحبة، إمنا ال تتوفر لديها 
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ألموال الكافية لتمويلها مجيعا، مما يستلزم اختيار املشاريع اليت متكن مواردها من استعادة تكاليفهـا  ا
أو إذا كانت املشاريع املقترحة من النوع الذي يتعرض لدرجة عالية . االستثمارية خالل فترة قصرية

إىل  الت، باإلضـافة بتقـادم اآل عالية، ممـا يسـرع    رائتمن اخلطر، و الناجتة عن التقدم التقين بو
يف يعمل ضمنها املشروع سواء كانت االضطرابات السياسية و التجارية اليت تغري من الشروط اليت 

  .أو التجاري ياال اإلنتاج

  :)1(فترة االسترداد املخصومة )∗(
قام بعض الباحثني مبعاجلة بعض التحفظات على فترة االسترداد، و املتمثلة يف جتاهل الـتغري  

لقيمة الزمنية للنقود، و ذلك عن طريق حساب املدة الزمنية اليت تتحول خالهلا القيمة احلاليـة  يف ا
للتدفقات النقدية من قيمة موجبة إىل قيمة سالبة، لتعرب عن فترة االسترداد املخصومة، حبيث تتعادل 

  :ة كما يلي عندها التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة، و يتم حساب فترة االسترداد املخصوم
كـل علـى    ةحتديد التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة للمشروعات االسـتثماري  .1

 .دة، و ذلك خالل العمر االقتصادي املقدر لكل منهاـح

 ).أو معدل اخلصم(حتديد معدل العائد املطلوب حتقيقه  .2

حساب صايف القيمة احلالية لكل مشروع على مدى عمره االقتصادي حىت نصل إىل  .3
ة اليت يساوي فيها صايف القيمة احلالية صفر، و هذه السنة متثل فترة االسترداد املخصومة علـى  السن

ى لفترة االسترداد، ـهي احلد األعل ةاليـأن تعترب السنة اليت يتحقق فيها صايف قيمة حالية موجبة ع
 .االستردادو أن السنة اليت يتحقق فيها صايف قيمة حالية مساو للصفر هي احلد األدىن لفترة 

القيام حبساب فترة االسترداد التقليدية غري املخصـومة، و مقارنتـها حبـدود فتـرة      .4
االسترداد املخصومة، الختاذ قرار االستثمار، حيث يتم اختيار املشروع الذي تتماثل عنـده فتـرة   

 .ألدىن هلااالسترداد التقليدية مع احلد األعلى لفترة االسترداد املخصومة، أو اليت تزيد عن احلد ا

و من أهم مزايا فترة االسترداد املخصومة أا تراعي التغري يف القوة الشرائية للنقود، و جتنب 
  :املستثمر وضع فترة استرداد حتكمية، إال أن هناك بعض التحفظات على هذه الطريقة تتمثل يف 

                                                
  .117- 116 السابق، ص ص املرجعل حممد عثمان إمساعيل محيد، انظر على سبيل املثا:      (1)
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لـة علـى   صعوبة تطبيقها، يف حالة ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة غري متماث -
 .مدى سنوات العمر االقتصادي للمشروع

مل الفرق يف العمر االقتصادي املقدر للمشروعات االستثمارية، و ميكن التغلب على  -
 .رالداخلي على االستثما دهذه الصعوبة حبساب معدل العائ

املخصومة أفضـل مـن فتــرة    فترة االستردادو يالحظ أنه برغم هذه الصعوبات، تظل 
  .التقليدية داالستـردا

أما بالنسبة للتغلب على مشكلة جتاهل التدفقات النقدية املتولدة عن املشروع بعـد فتـرة   
طريقة يتم مبقتضاها إضافة مبلغ إضـايف إىل التكلفـة    ) weingartnerواينجارتنر(االسترداد فيقترح 

، و ذا الشكل تكون فترة ميثل احلد األدىن للعائد الذي يقبله املشروع على االستثمار املعني ةاملبدئي
االسترداد احملسوبة يف هذه احلالة أكرب من فترة االسترداد التقليدية، ألن الطريقـة التقليديـة متثـل    

التكلفة املبدئية لالستثمار، يف حني تتمثل فترة االسترداد اجلديدة بعـد   عناألموال املراد استردادها 
ملبدئية لالستثمار باإلضافة إىل عائد مناسب علـى ذلـك   ا ةإضافة املبلغ اإلضايف يف استرداد التكلف

، و واضح أنه إذا كانت التدفقات النقدية غري منتظمة، فإن الطريقة األخرية ال تصلح )1(االستثمار
للتطبيق، بل تطبق فترة االسترداد التقليدية مع مراعاة أن املبلغ املراد استرداده يساوي التكلفة املبدئية 

و احلقيقة أن هذه الطريقة تضيف أبعادا جديدة لطريقـة فتـرة   . الربح املطلوب مضاف إليه قيمة
االسترداد، حيث مل تعد مزاياها حمصورة يف حتسني مركز املشروع من ناحية السيولة، بل امتـدت  

بني مزايا الطريقة التقليدية حلساب فتـرة  إذ جتمع . شروع من ناحية الرحبيةمزاياها لتشمل مركز امل
  .اد و مزايا طريقة متوسط معدل العائداالسترد

 :معيار صايف القيمة احلالية  .4

الل فتريت اإلنشاء ـميكن تعريف صايف القيمة احلالية بأنه جمموع العوائد الصافية املتوقعة خ

، أو سعر اخلصم الذي يتمثل يف  )∗(و اإلنتاج للمشروع خمصومة على أساس معدل تكلفة األموال
 :و ميكن صياغة هذا التعريف كما يلي . على االستثمارمعدل العائد املطلوب 

                                                
  .186. ، ص1999 منري إبراهيم هندي، الفكر احلديث يف جمال االستثمار، منشآه املعارف، اإلسكندرية،. ملزيد من التفاصيل انظر د:     (1)

فترة اإلنتاج فقط خمصومة على أساس معدل تكلفة األموال، أي قبل طرح ة يف عهو جمموع العوائد الصافية املتوق) GPV( إمجايل القيمة احلالية :   ) (∗
  .تكاليف االستثمار
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         NPV =                        + +                            + … + 

  
  .سنوات اإلنشاء و اإلنتاج للمشروع    n: حيث متثل 

     GBt اإليراد الكلي(رجات إمجايل املنافع املتوقعة سنويا متمثلة يف قيمة املخ.(  
Ct     إمجايل التكاليف السنوية.  

    r  معدل تكلفة األموال االمسي.  
NRt  = GBt  - Ct  صايف العائد السنوي.  

                                                 (t = 0, 1, 2,…, n) 
منعدمـة،فإن  " 0"وليـة و ملا كانت قيمة املخرجات احملققة من املشروع يف فترة اإلنشاء األ

GBo = 0  و تصبح الصيغة على الشكل التايل:  
  

  
NPV = - Co +                  +                     +... +                  … (9) 
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األولية، و تستخدم هذه الصيغة إذا كانت  عن تكلفة االستثمار رب، و تعCo = Iو واضح أن 
فترة اإلنشاء ال تزيد عن سنة، حبيث متثل قيمتها، القيمة احلالية لتكاليف االستثمار دون حاجـة إىل  

، فينبغي حسـاب القيمـة احلاليـة    mأما إذا كانت فترة اإلنشاء متتد لفترة أطول و لتكن . خصم
ها من القيمة احلالية للعوائد الصافية، و على ذلـك  لتكاليف االستثمار خالل هذه الفترة قبل خصم

  :نستخدم الصيغة التالية حلساب صايف القيمة احلالية 
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  ؟r اخلصمو السؤال الذي ميكن أن يطرح هنا، هو كيف حيسب معدل 
ئد على االستثمار الذي يقبل به املشروع، و الذي إن معدل اخلصم هذا ميثل احلد األدىن للعا

يتساوى مع تكلفة األموال املتاحة له، مع افتراض أن هناك معدل واحد للخصم ينطبق على كافـة  

GBO - CO 
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(1+r)1 (1+r)n 
)8(  

NR1 
 

(1+r)  

NR2 
 

(1+r)2  

NRn 
 

(1+r)n  



 - 111 - 

املشاريع املقترحة للتقييم على اعتبار أا مجيعا تنطوي على نفس الدرجة من املخاطر، و أا متماثلة 
خاطر هذه تعادل متاما نفس املخاطر اليت تتعرض هلا املشـاريع  من حيث اخلصائص، و أن درجة امل

  .القائمة فعال
و يف هذه احلالة فإن استخدام تكلفة األموال يعترب أمرا متناسبا مع أهداف املشروع، حيث 

  .ينبغي فقط قبول املشاريع اليت يتولد عنها عائد يفوق تكلفة األموال املستخدمة يف متويلها
دلة األخرية تشري إىل أن صايف القيمة احلالية ملشروع استثماري ما تتمثل يف و يالحظ أن املعا

الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتولدة عن هذا املشروع و االستثمار املبـدئي الـالزم   
  .لتنفيذه

ا و هـذ . روع تكون صفراو مبعىن آخر فإن القيمة احلالية لألرباح الصافية اليت حيققها املش
الذي هو معـدل  (أن معيار القيمة احلالية يعترب عملية االقتراض بسعر الفائدة السائد يف السوق  يعين

عبارة عن مشروع ال حيقق أي ربح، و يف الواقع، إن تطبيق معيار صايف القيمـة احلاليـة   ) اخلصم
  :اآلتيانيتضمن افتراض توافر سوق مايل يتحقق فيه الشرطان 

) r(ر فائدة ثابت ـليه ينتج عنه سعـعرض رأس املال و الطلب ع الشرط األول مفاده أن
رض كإيراد و املقترض كعبء، و هذا يعين أنه ال يوجد وسيط جيعـل  و هذا املعدل يرضى به املق

العائد الذي حيصل عليه املقرض خمتلفا عن التكلفة اليت يدفعها املقترض، لذلك فاملشروع الذي حيقق 
يعترب غري رابح ألن صاحب املشروع إذا أراد متويـل  ) أو سعر اخلصم(ئدة عائدا مساويا لسعر الفا

مشروعه عن طريق االقتراض، فسيدفع كل العائد لقاء كلفة االقتراض، و مـن جهـة أخـرى إذا    
توفرت لصاحب املشروع األموال الالزمة دون احلاجة إىل االقتراض فبإمكانه إقراض هذه األمـوال  

دام هذا األخري ال يدر عليه عائدا أعلى من سـعر الفائـدة السـائد يف    بدال من إقامة مشروع ما 
  .السوق

منـه، أي   بلذلك إذا كان معدل العائد املتولد من املشروع أكرب من معدل العائد املطلـو 
من تكلفة األموال املستخدمة لتمويله فإن املشروع حيقق صايف قيمة حالية موجـب، أمـا إذا    أكرب

يف حني إذا كان صـايف القيمـة    ايف القيمة احلالية يف هذه احلالة يكون سالبكان أصغر منه فإن صا
املطلوب على  احلالية صفرا، فيعترب املشروع يف هذه احلالة حديا، إذ حيقق بالضبط احلد األدىن للعائد

  .و على إدارة املشروع أن تقبله أو ترفضه بناء على االعتبارات غري املالية االستثمار،
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ن صايف القيمة احلالية الناجتة عن املشروع يتساوى متاما مع مقدار التغري يف ثروة و يالحظ أ

  .)1(أصحاب حقوق امللكية مهما كانت الطريقة اليت مت ا متويل هذا املشروع

الشرط الثاين، هو أنه ليس هناك سقف لكمية األموال اليت ميكن اقتراضها بسـعر الفائـدة   
ط مفاده أن كل مشروع حيقق عائدا يفوق سعر الفائدة السـائد يف  و هذا الشر. يف السوقالسائد 

السوق يعترب مشروعا مقبوال، و أنه من بني املشاريع االستثمارية املقترحة، يعترب املشـروع الـذي   
هو املشروع األفضل بغض النظر عن كمية األموال الالزم اسـتثمارها  كمية من األرباح  حيقق أكرب

  .اليت ستستثمر يف املشاريع األخرىال ه قياسا بكمية األموفي
و على ذلك ترتب املشاريع وفقا هلذا املؤشر حسب رحبيتها، و يعترب مقبوال كل مشروع له 

  .قيمة حالية صافية موجبة
  .أما إذا كانت املشاريع متعارضة فيختار املشروع ذو القيمة احلالية الصافية األعلى

ثريا ما يعارض الواقع، لذلك يرى البعض أنه عند إالّ أن عدم وجود سقف لكمية األموال ك
ي حتققه كل وحدة نقديـة  االختيار بني املشاريع االستثمارية ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان الربح الذ

  .و هو ما يعرف مبؤشر الرحبية مستثمرة
  :بعض املالحظات حول صايف القيمة احلالية  )∗(
اشرة يف ترتيب املشـاريع، إذا كانـت   يستخدم معيار صايف القيمة احلالية بصورة مب -

متساوية التكاليف االستثمارية، إذ يفضل املشروع الذي حيقق صايف قيمة حالية أعلى، إال أن هـذا  
الترتيب قد يتغري إذا تغري معدل تكلفة األموال املستخدم يف اخلصـم، و هـو يعـين أن ترتيـب     

يع احلاالت و هذا حيدث عادة عندما املشروعات يكون مشروطا مبعدل اخلصم، و ليس مطلقا يف مج
 .تتغري تدفقات صايف العائد للمشروعات املختلفة يف اجتاهات متعاكسة عرب الزمن

قد ال تعطي طريقة صايف القيمة احلالية ترتيبا سليما للمشروعات إذا كانت أعمارهـا   -
 .ملقارنةة، مما يتطلب توحيد الفترة الزمنية اليت تتم على أساسها افاالقتصادية خمتل

ات نقدية داخلـة  يالحظ أنه ال يؤخذ بعني االعتبار عند حساب هذا املعيار أي تدفق -
، و إمنا حتسب قـيم  )كسداد أقساط القروض و الفوائد و أقساط اإلهالك(ة أو خارج) القروض(
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عمليات إحالل األصول الرأمسالية يف سنوات حدوثها، و ذلك نظرا الهتمام هذا املعيـار بتقـدير   
 .ة االستثماررحبي

  :طرق بديلة حلساب صايف القيمة احلالية  )∗(
ظهرت منذ السبعينات من القرن املاضي أفكار جديدة ملعاجلة بعض املشاكل اليت ميكـن أن  

و بالضبط فيما يتعلـق  . تواجه متخذ القرار االستثماري، منها أساليب تقييم املشاريع االستثمارية
  .ة احلالية لالقتراحات أو املشاريع االستثماريةبالطرق البديلة حلساب صايف القيم

يقوم األسلوب التقليدي حلساب صايف القيمة احلالية على أساس تقدير التدفقات النقديـة  
دون خصم تكلفة التمويل، على أن يستخدم معدل للخصم يعكس تكلفة األموال وفقا للمصـادر  

رف بأسلوب املتوسـط املـرجح لتكلفـة    اليت حصلت منها املنشأة على تلك األموال، و هو ما يع
و يقابل هذا األسلوب أسلوبني بديلني مها أسلوب فائض حقوق امللكية، و أسلوب صايف . األموال

  . القيمة احلالية املعدل
و تفصيل ذلك أن حساب صايف القيمة احلالية التقليدي، و املعروف بأسـلوب املتوسـط   

التدفقات النقدية لتكلفـة العناصـر املسـتخدمة يف    لتكلفة األموال، يتم من خالل خصم  املرجح
ـ   التمويل مع العلم رب مـن  أن تكلفة االقتراض حتسب ما بعد الضريبة على اعتبار أن الفوائـد تعت

  :و املعادلة التالية توضح ذلك . من األرباح قبل حساب الضريبة املصروفات اليت ختصم
                             (11)        ∑
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  .الوسط احلسايب املرجح لتكلفة األموال  rحيث متثل 
          Wt وزن كل عنصر داخل هيكل رأس املال.  
           Ct    معدل العائد الذي يطلبه مصدر التمويل و الذي ميثل التكلفة الـيت يتحملـها

  .املشروع
عن املشروع فسـنطبق املعادلـة    ةولدخلصم التدفقات النقدية املت لو إذا استخدم هذا املعد
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  .متثل التدفق النقدي السنوي Btحيث 
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يمة احلالية، األوىل و هنا نسجل مالحظتني فيما خيص األسلوب التقليدي حلساب صايف الق
صم منه تكلفة االقتراض، و من مث مل يتضـمن  يف أن صايف التدفق النقدي املتولد سنويا مل خت تتمثل

الوفورات الضريبية للفوائد املدفوعة، و هذا يعين أن صايف ربح العمليات بعد الضـريبة ينبغـي أن   
و تتمثل املالحظة الثانية، يف أن . يغطي العائد الذي يطلبه كل من أصحاب حقوق امللكية و الدائنني

تخدمة يف متويل املشروع، مبا يف ذلك الوفر الضرييب احملقق معدل اخلصم يعكس تشكيلة األموال املس

   . )1()11( من فوائد القروض، و ال تعكسه التدفقات النقدية، و هو ما تبينه املعادلة
أما بالنسبة ألسلوب فائض حقوق امللكية، فإن تكلفة االقتراض ختصم من األرباح، كمـا  

قترض، و هذا يعين أن التدفق النقدي املتبقي ال بد أن ختصم من التدفقات النقدية من أصل املبلغ امل
يكون كافيا لتغطية العائد الذي يطلبه أصحاب حقوق امللكية فقط، لذلك فإن معدل هذا العائد هو 

  .الذي ميثل معدل اخلصم
قبول أو رفض املشروع يف حال أما فيما يتعلق بأسلوب صايف القيمة احلالية املعدل فإن قرار 

على صايف القيمة احلالية لتدفقاته النقدية، و على يتوقف كمعدل للخصـم، لفة األموالاستخدام تك
أن استخدام املعادلة التقليدية لصايف القيمـة   مما يبني .تكلفة األموال اليت سوف تستخدم يف متويله

أثـر قـرار   إال أا ال توضـح  . احلالية يظهر اعترافا ضمنيا بتأثري قرار التمويل على قرار االستثمار
أسلوب صـايف القيمـة   " ستيوارث مايرز"لك اقترحعلى قرار قبول أو رفض املشروع، لذالتمويل 

  :لتاليف هذا القصور، وهو ما تبينه املعادلة التالية(ANVP-Adjusted Net Present Value) احلالية املعدل
لـذي يطلبـه مصـدر    معدل العائد ا –القيمة احلالية لالستثمار= صايف القيمة احلالية املعدل

  .القيمة احلالية للتمويل ±التمويل 
ANPV = VA (I) – I ± VA (F ) …                 (13 )  

صـايف القيمـة احلاليـة     )13(ةمن الطرف األمين للمعادل VA(I)و يطلق على القسم األول 
ة، على افتراض األساسي للمشروع االستثماري، حيث أنه ميثل صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدي
فية، أما القسـم  أنه ممول بالكامل من األرباح احملتجزة، لذلك ال يترتب عليه أي تدفقات نقدية إضا

و هي القسم  VA(F)فهو ميثل التكلفة املبدئية للمشروع، يف حني متثل  (I)من هذه املعادلة و هو الثاين
يف متويـل   ماملتولدة عن املصدر املسـتخد  الثالث من هذه املعادلة، القيمة احلالية للتدفقات اإلضافية
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، )م عن االقتراضـمثال تكلفة إصدار أوراق مالية جديدة، و الوفورات الضريبية اليت تنج(املشروع 
  :و ميكن صياغة املعادلة السابقة يف الصورة التالية 

القيمة احلالية للتدفق النقدي  ±صايف القيمة احلالية األساسي = صايف القيمة احلالية املعدل 
  .اإلضايف

                   (14)            ∑
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  .معدل العائد الذي يطلبه أصحاب حقوق امللكية على األرباح احملتجزة *rحيث متثل  
            Vt التدفق النقدي الصايف املتولد عن االقتراح االستثماري نفسه.  

          VA(F) 1(القيمة احلالية للتدفق النقدي اإلضايف املتولد عن قرار التمويل(.  
ـ   ةو واضح أن مصادر التمويل املختلفة تتفاوت من حيث التدفقات النقدية اإلضافية النامج

عن استخدامها، ففي حني ال يصدر عن التمويل باألرباح احملتجزة أي تدفقات نقدية، فإن التمويل 
 تكلفـة  هم العادية و السندات يترتب عنه تدفقات نقدية خارجـة، و املتمثلـة يف  عن طريق األس

أن  سهم و السندات، يف حـني اإلصدار و غريها من املخصومات اليت حيصل عليها مشترو تلك األ
التمويل عن طريق السندات و معها القروض ينجم عنها تدفقات نقدية داخلة متمثلة يف الوفـورات  

ذا كان املشروع مموال بالكامل من األرباح احملجوزة، فإن صايف القيمـة احلاليـة   الضريبية، لذلك إ
املعدل يتساوى مع صايف القيمة احلالية األساسي، نظرا لعدم تولد أي تدفقات نقديـة داخلـه أو   
خارجه باستخدام هذا األسلوب يف التمويل، أما إذا كان املشروع ممول بإصـدار أسـهم عاديـة    

فة اإلصدار اليت متثل تدفقات نقدية خارجة إضافية ختصم من قيمة األسهم، و ألا جديدة، فإن تكل
تدفع قبل تنفيذ املشروع فإا متثل قيمة حالية، و هنا تكون قاعدة القرار هي قبول املشروع إذا كان 

  .صايف القيمة احلالية املعدل موجبا، و يرفض إذا كان هذا املعدل سالبا
ايف القيمة احلالية املعدل من خالل متويل املشروع بإصـدار أسـهم   و يالحظ أن مقارنة ص

عادية جديدة، مع املعدل احملسوب على أساس متويل املشروع من األرباح احملتجزة، يبني مدى تأثري 
  .قرار التمويل على قرار االستثمار
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تتـوفر فيهـا    و احلقيقة أن استخدام معيار صايف القيمة احلالية املعدل يناسب املشاريع اليت
  :بعض الشروط منها 

 .إمكانية حتديد حجم األموال املقترضة املستخدمة يف متويل املشروع -

 .أن يتم متويل املشروع مبزيج من القروض و حقوق امللكية -

إن هذا املزيج املستخدم يف متويل املشروع ليس من شأنه أن يغري املزيج املثـايل مـن    -
 القروض 

 .ستخدم يف متويل مشاريع أخرى و حقوق امللكية الذي سي  

تطلب حتديد تكلفـة حقـوق   إالّ أن هناك بعض املآخذ على هذا األسلوب، من أمهها أنه ي
على فرض أن اهليكل املايل للمشروع ال يتضمن قروضا، كما أنه يتطلب ضـرورة حتديـد  امللكية

  مقـدار 
  و تكلفة األموال املقترضة املستخدمة يف متويل املشروع،

  :لنهاية جند أن معيار القيمة احلالية تكتنفه بعض العيوب منها و با
ايف القيمة احلاليـة، ـيترتب على اختالف معدل اخلصم من مشروع آلخر تباين ص -

 .و صعوبـة ترتيب املشاريع وفقا هلذا املعيار

اعتماد معيار القيمة احلالية الصافية على سعر اخلصم يفاقم من مشكل املخـاطرة يف   -
الدخول املشاريع على اعتبار أن هذا املعيار يضيف متغريا جديدا قابال الحتماالت التغري، أي تقييم 

خماطر عدم التأكد، خاصة إذا اعتمد يف تقدير سعر اخلصم على التقدير الشخصي للمستثمر، يف  يف
 . غياب سوق مال متكامل البنية تسود به املنافسة الكاملة

داخلة يعاد استثمارها عند نفس معدل اخلصم، و هـذا  يفترض أن التدفقات النقدية ال -
ال يكون صحيحا لعدة أسباب منها تدخل العوامل الشخصية عند حتديد معدل اخلصـم، أو عنـد   

التأخر يف تنفيذ املشروع، زيادة على أنه يتم حتديد معدل خصم ثابت يطبق علـى كـل    تأجيل أو
 .العمليات االستثمارية

العمال  كاستقرارالية ـر املـادي، و يهمل االعتبارات غيـيركز على العائد االقتص -
 .و األمن الصناعي و اخلدمات االجتماعية
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يهتم بالعوائد االقتصادية، لذلك يصعب تطبيقه بالنسبة للمشاريع اليت تكون عوائدها  -
 .االجتماعية أكثر أمهية من عوائدها االقتصادية

لة، متجاهال خماطر االستثمار املصـاحبة  يفترض إمكانية حتقيق التدفقات النقدية الداخ -
 .لظروف عدم التأكد

عدم ربط املنافع الصافية بإمجايل االستثمارات، و خاصة يف حالة مقارنة مشـروعات   -
 .ختتلف فيما بينهما من حيث حجم االستثمار الالزم لكل منها

إمجـايل  إىل لذلك ينبغي أن تنسب القيمة احلالية املطلقة للمنـافع الصـافية للمشـروع    
  .التكاليف /يف مؤشر دليل الرحبية أو نسبة املنافع هو هو ما سنرا االستثمارات،

 ).دليل الرحبية(التكاليف  /معيار املنافع .5

و هو يبني القيمة احلالية  (BCR)التكاليف / نسبة املنافع (PI)يطلق على دليل الرحبية 
املشروع،  ويتبع يف قياس هذا املعيار وحدة نقدية مستثمرة يف  لللتدفقات النقدية املستقبلة لك

 . نوعان من الصيغ، خمصومة وغري خمصومة
  :التكاليف / الصيغ غري املخصومة لنسبة املنافع ـأ 

التكاليف  /الصيغة األوىل لنسبة املنافع ىهناك صيغتني خمتلفتني يف هذا اال حيث تعط
  :بالشـكل التايل 

                         (15)              
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  .إمجايل املنافع املتوقعة يف سنة عادية  GBnorm: حيث متثل 
              OCnorm  تكاليف التشغيل املتوقعة يف سنة عادية.  

                  It ∑  جمموع التكاليف االستثمارية خالل فترة اإلنشاء، و كذا فترة اإلنتاج
  .)لإلحالل و التجديد(

حبيث يعترب . النسبة اليت ميكن تغطيتها من تكاليف االستثمار يف سنة عادية BCR1حبيث متثل 
. ادي للمشروعـتعرب عن سنوات العمر االقتص  Nحيث     BCR1 ≥ 1/Nاملشروع مقبوال إذا كان 

  .و هذا يعين أن املشروع يستطيع تغطية تكاليفه االستثمارية على األقل خالل عمره االقتصادي
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و يالحظ أن هذا املعيار يتميز بالبساطة و قلة البيانات املطلوبة حلسابه، إال أنه يعاب عليه 
  .جتاهله للقيمة الزمنية للنقود، كما يتجاهل التقلبات اليت حتصل لصايف العائد عرب الزمن

  :أما بالنسبة للصيغة الثانية فهي تعطي بالشكل التايل
                      
               BCR2 =                                                     …(16 ) 

                                   
نسبة صايف العائد إىل تكاليف التشغيل يف سنة عادية، و هو يستخدم   BCR2متثل حبيث 

رض، و صايف رأس عادة إذا كانت هناك نسبة كبرية غري مستهلكة من التكاليف االستثمارية كاأل
كما يستخدم يف احلاالت اليت يصعب فيها حتديد تكاليف االستثمار خاصة يف . املال العامل

و يعاب على هذا املعيار أيضا إمهاله للقيمة الزمنية للنقود، كما أنه ال . القطاعني احلريف و الزراعي
  .يعطي اهتماما لكل سنوات املشروع

   :التكاليف  /علنسبة املناف الصيغ املخصومة ـب 
التكاليف من معيار صايف القيمة احلالية، و تعطي  /املخصومة لنسبة املنافع الصيغ تشتق

  :الصيغة األوىل بالشكل التايل 
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  =التكاليف  /أي أن نسبة املنافع 

  
ل إنفاق وحدة نقدية الكلي املتوقع حتقيقه من خال دسبة القيمة احلالية لإليراو متثل هذه الن

كانت هذه النسبة حبيث يقبل املشروع إذا . من تكاليف املشروع حمسوبة بقيمتها احلالية واحدة
و نالحظ أن هناك عالقة بني . أو تساوي الواحد الصحيح، و غري ذلك يعترب املشروع مرفوضا أكرب

  :مة احلالية و هذا املعيار حبيث معيار القي
 B/c=1إذا كان صايف القيمة احلالية يساوي الصفر فإن  -

GB norm  - OC norm 

OC norm 

  القيمة احلالية للمنافع اإلمجالية

  القيمة احلالية للتكاليف
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  B/c < 1 صفر فإن >إذا كان صايف القيمة احلالية  -

   B/c > 1صفر فإن  <إذا كان صايف القيمة احلالية  -

  :لتايل االستثمار فتعطي بالشكل ا /أما الصيغة الثانية و اليت تسمى بنسبة املنافع الصافية 
  

  =االستثمار  /املنافع الصافية 
  

             (18)                                   
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و متثل . لنفس املشروع) NR/I( ≠ )B/c(واضح أن ،  mحيث متتد فترة اإلنشاء من صفر إىل 
ة وحدة نقدية احلالي هاستثمار ما قيمتهذه الصيغة القيمة احلالية لصايف العائد املمكن حتقيقه من 

، أما إذا كانت أصغر من  1≤ (NR/I)ويعترب املشروع مقبوال إذا كانت النسبـة . يف املشروع واحدة
التكاليف بارتفاع معدل اخلصم  /و طبعا تنخفض نسبة املنافع . الواحد، فسيكون املشروع مرفوضا

  .و العكس صحيح أيضا
املبدئية ال تتضمن تكاليف إحالل رأس املال الثابت  االستثمار أن تكاليفو ينبغي مالحظة 

  أو بعض
أجزائه خالل فترة العمر االقتصادي للمشروع، بل تضاف عادة إىل تكاليف التشغيل على 

حنصل على صايف العائد يف السنوات اليت حيصل فيها هذا  الكلي لكيأن تطرح قيمتها من اإليراد 
  .اإلحالل

البند ميكن أن يغري صايف العائد من املوجب إىل السالب خالل سنوات  مع مالحظة أن هذا
  .التشغيل

موجبة ودليل رحبيه أكرب من  بقيمة حاليةواحلقيقة أن قبول تنفيذ املشاريع املستقلة اليت تتسم 
الواحد الصحيح يظل قرارا سليما طاملا توفرت موارد مالية كافية، أما إذا كانت املشاريع متعارضة 

لتموهلا كلها، فإن متخذ القرار  يأن املشاريع كلها مستقلة لكن املوارد املالية املتاحة ال تكفأو 
سيواجه مبشكلة االختيار نتيجة لتعارض نتائج الطريقتني، و هنا ينبغي التساؤل عن كيفية التغلب 

  القيمة احلالية للعوائد الصافية

  القيمة احلالية لتكاليف االستثمار األولية
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ض يعود إىل على مشاكل التعارض بني الطريقتني مث املفاضلة بينهما، إذ أن السبب يف هذا التعار
لذلك ينبغي تعديل دليل الرحبية لتجنب هذا  االستثمارية،االختالف يف التكلفة املبدئية للمشاريع 

  .التعارض
              (19) 

                           PIA = 

  
  .دليل الرحبية املعدل  PIAحيث متثل 

       PV-PV* ذو التكلفة املبدئية  قدي للمشروعمتثل الفرق بني القيمة احلالية للتدفق الن
  .و بني التدفقات النقدية للمشروع ذو التكلفة املبدئية األقل األكرب

I-I*) ( الفرق بني التكلفة املبدئية هلما.  
يف القرار االستثماري الصحيح  يواحلقيقة أن يؤخذ على أسلوب دليل الرحبية أنه ال يعط

 يكون دليل رحبيتها أقل من الواحد الصحيح، مما يؤدي حال رفضه لبعض املشاريع االستثمارية اليت
إىل حرمان املشروع من فرصة استثمار مبلغ إضايف قد ينجم عنه موارد تفوق يف حجمها املبلغ 

  .اإلضايف املستثمر
 ).معدل املردود الداخلي(املعدل الداخلي على االستثمار  .6

افع ـإذا استخدم يف خصم قيم املنيعرف العائد الداخلي ملشروع ما أنه ذلك املعدل الذي 
و التكاليف املتوقعة عرب سنوات التأسيس و التشغيل فإنه جيعل القيمة احلالية للمنافع الصافية تساوي 

غطية أو مبعىن آخر، هو املعدل الذي ميكن املشروع من ت. القيمة احلالية لتكاليف االستثمار
تخدام رأس املال على أساس معدل خصم و التشغيلية و تكاليف اس تكاليفـه االستثماريـة

  .نفسه يساوي معدل العائـد الداخلـي
و ميكن استخدام معدل العائد الداخلي مقارنا مع معدل تكلفة األموال يف عملية تقييم 
املشروع حبيث يقبل املشروع إذا كان معدل العائد الداخلي أكرب من أو يساوي معدل تكلفة 

ن معدل العائد الداخلي أصغر من معدل تكلفة األموال، حبيث ميثل األموال، و يرفض فيما إذا كا
معدل العائد الداخلي يف هذه احلالة احلد األقصى ملعدل تكلفة األموال الذي ميكن أن يتحمله 

  .لتأسيس و تشغيل املشروع دون حتمل خسارة ةاملشروع بغرض توفري املوارد الالزم

PV *– PV  

I *– I  
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سعر اخلصم من املعطيات اليت حتدد خارج و يتم حساب هذا العائد على اعتبار أن 

  : )1(املشروع، و ميكن استخدام الصيغة التالية للتعبري عن معدل العائد
    (20)            

                         IRR = r1 + 

  
  .عن املعدل الداخلي لعائد املشروع IRRحيث تعرب 

Pv  اخلصم األصغر القيمة املوجبة لصايف القيمة احلالية عند سعر.  
Nv القيمة املطلقة للقيمة السالبة لصايف القيمة احلالية عند سعر اخلصم األكرب.  
r1   من سعر اخلصم األصغر، الذي يكون عنده صايف القيمة احلالية موجبا و لكنه قريب

  .الصفر
r2  من الية سالبا و لكنه قريب سعر اخلصم األكرب، الذي يكون عنده صايف القيمة احل

  .صفرال
و يتم اختاذ القرار االستثماري من خالل مقارنة املعدل الداخلي للعائد مبعدل معياري يبني 
احلد األدىن للمعدل املقبول، حبيث يساوي هذا املعدل املعياري سعر الفائدة الفعلي على القروض 

  .طويلة األجل يف سوق املال، أو سعر الفائدة الذي يدفعه املقترض
ني عدة مشاريع بديلة، خيتار املشروع ذو األعلى معدل للعائد على أن و عند املفاضلة ب

  .يكون هذا املعدل أكرب من املعدل املعياري
و اخلارجة عند  النقدية الداخلةالتدفقات  الك منتاإلهاملالية و  تستعبد العملياتو هنا أيضا 

  .معدل العائد الداخلي حساب
م، يتسم معيار معدل العائد الداخلي مبجموعة من و كما هو احلال بالنسبة ملعايري التقيي

املزايا، منها أنه يتضمن حتديد أقصى معدل فائدة على القروض ميكن للمشروع أن يدفعه دون 
و هو املعيار الوحيد الذي ميكن احلصول منه على مثل هذه امليزة، باإلضافة .   التعرض للمصاعب

كذا تكلفة الفرصة البديلة لرأس املال املستثمر مثل معيار  إىل أنه يأخذ عامل الزمن بعني االعتبار، و
القيمة احلالية، إال أن أكرب عيب ميكن أن يتسم به هذا املعيار هو أنه ال ميكن استخدام هذا 

                                                
  .231 -230 ، ص صإمساعيل حممد السيد، املرجع السابق:     (1)

Pv (r2-r1) 

Pv + Nv 
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األسلوب بأمان عند وجود تدفقات نقدية صافية سالبة كبرية خالل فترة التشغيل، و الناجتة عن 
الرأمسالية، حبيث تتغري إشارة القيمة احلالية الصافية للمشروع أكثر عمليات كبرية إلحالل األصول 

من مرة مما حيتم وجود أكثر من معدل عائد داخلي، و هنا يصعب اختاذ قرار فيما يتعلق باملعدل 
  .األكثر مالءمة لتقييم املشروع

  .مشاكل حساب معدل العائد الداخلي  ∗
ل مباشر ـدل العائد الداخلي بشكـمع ال توجد صيغة حمددة متكننا من احلصول على -

و دقيق، بل تعتمد على فكرة التجربة و اخلطأ للتوصل إىل هذا املعدل، و عادة تساعد برامج 
 .على حساب هذا املعدل سب اآليلااحل

 ال يأخذ معدل العائد الداخلي إمجايل املكاسب املتوقع حتققها، بل يهتم فقط مبعدل -
و ميكن أن نستنتج أن هناك عالقة موجبة بني معدل . على االستثمار حدة نقدية منفقةالعائد لكل و

العائد الداخلي و العمر االقتصادي للمشروع حبيث كلما زاد العمر االقتصادي للمشروع كلما زاد 
 ال)عشر سنوات يف الغالب(معدل العائد الداخلي، و لكن مبعدل متناقص حىت يصل إىل حد أقصى 

 .تصادي مع افتراض ثبات العوامل األخرىيتأثر بعده بالعمر االق

نه معدل اخلصم الذي جيعل صايف القيمة احلالية بأميكن تعريف معدل العائد الداخلي  -
هلا، ألنه ال للمشروع مساوية للصفر، إال أن هناك حاالت ال ميكن حتديد معدل العائد الداخلي 

 .أن تساوي صايف القيمة احلالية هلا صفرا ميكن

ة القرار يف حالة االستثمار عنها يف حالة االقتراض، ففي حالة االستثمار اختالف قاعد -
 .يقبل املشروع إذا كان معدل العائد الداخلي له يساوي أو أكرب من معدل عائد مرغوب فيه

عن  الداخلي له يساوي أو يقلأما يف حالة االقتراض فيقبل القرض إذا كان معدل العائد 
  .بة للمقترضمعدل عائد مرغوب فيه بالنس

يف حال وجود أكثر من معدل عائد داخلي، تشري القاعدة إىل أن عدد معدالت العائد  -
الداخلي يتساوى مع عدد مرات تغري إشارة التدفقات النقدية، إال أنه يف األحوال العادية جند أن 

راض ال تكون صايف القيمة احلالية يتجه إىل الصفر كلما ارتفع معدل اخلصم، و لكنها يف حالة االقت
 .تتجه حنو االرتفاع كلما ارتفع معدل اخلصم بل. كذلك
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تبىن فكرة معدل العائد الداخلي على افتراض يتم مبوجبه إعادة استثمار التدفقات  -
النقدية الداخلية بنفس معدل العائد طيلة فترة االستثمار، و هذا يصعب حتقيقه يف ظل اعتبارات 

 .عدم التأكد

 .دم التأكد اليت تتعرض هلا املشاريع االستثماريةيفترض تشابه خماطر ع -

تراوح بني يصعب حسابه إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة غري متساوية، أو ت -
 .و موجبة تدفقات سالبة

و يف الواقع فإن كال من صايف القيمة احلالية و معدل العائد الداخلي، يتفقان يف إعطاء نفس 
ما قد خيتلفان يف ترتيب املشاريع حسب أفضليتها عندما ختتلف قرار القبول أو الرفض، إال أ

و السبب . التدفقات النقدية هلا سواء من حيث حجم هذه التدفقات أو من حيث توقيت تدفقها
الرئيسي الختالف النتيجة يف حالة استخدام معيار القيمة احلالية عنها يف حالة استخدام معيار معدل 

يار معدل العائد الداخلي ال يأخذ بعني االعتبار حجم املشروع مقاسا العائد الداخلي، هو أن مع
مبقدار االستثمارات اليت يتطلبها، و ال احلجم الكلي للربح الذي ينتظر حتقيقه مما قد يقود إىل نتائج 

حيث أن أحد املشاريع " مشكل االستثمار اإلضايف"و " مبشكل احلجم"خاطئة، و هو ما يسمى 
. املقارنة، يتطلب نفقات استثمارية أعلى من تلك اليت تتطلبها املشاريع األخرى موضوع التقييم و

أن  إالّ "مار اإلضايفاالستث"هذا املشكل ميكن معاجلته من خالل حساب معدل العائد الداخلي على 
 قييمـلية التـع اخلاضعة لعماريـدد املشـهذا احلساب يتضمن قدرا من الصعوبة يزداد بازدياد ع

قارنة، لذلك يتبع يف هذه احلالة أسلوب اإلقصاء، و مبوجب هذا األسلوب ترتب املشاريع وفقا و امل
من  وع الذي يتطلب حدا أدىنللمشر) 1(حلجم االستثمار الذي يتطلبه كل منها، إذ يعطي الرقم 

  ...للمشروع الذي يليه من حيث حجم االستثمار، و هكذا) 2(حجم االستثمار، و يعطي الرقم 
سب العائد الداخلي لالستثمار اإلضايف الذي يتضمنه املشروع الثاين، فإن كان أعلى مث حي

، وحيسب مرة )3(و ) 2(مث يقارن املشروع ) 1(من سعر الفائدة السائد يف السوق يستعبد املشروع 
فإن كان جمزيا يستبعد املشروع ) 3(للمشروع  اإلضايفأخرى معدل العائد الداخلي على االستثمار 

غري ) 3(، وهكذا بنفس الطريقة، و أما إذا كان املشروع )4(باملشروع ) 3(ويقارن املشروع ) 2(
، وهكذا حىت تنتهي قائمة املشاريع موضوع )4(مع ) 2(ويقارن ) 3(جمزي يستبعد املشروع 

  .وطبعا تتأتى الصعوبة من كرب عدد املشاريع. املقارنة
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خلي تقل يف التعبري عن قيمة وفاعلية املشروع إالّ أنه يالحظ أن أمهية معدل العائد الدا
االستثماري، بعكس صايف القيمة احلالية، ألن صايف القيمة احلالية يعترب متغريا تابعا لشكل و منط 
التدفق النقدي الداخل و اخلارج و توافقهما زمنيا، أما معدل العائد الداخلي فيعترب متغريا مستقال 

اخلة و اخلارجة، على اعتبار أنه يعرب عن نسبة مئوية للعائد املتوقع بالنسبة للتدفقات النقدية الد
  .حتقيقه، و على ذلك يعترب هذان األسلوبان مكمالن لبعضهما البعض

و بالنتيجة، جند أن متخذ قرار االستثمار قد يعتمد على أكثر من أسلوب، حبيث تستخدم 
 ات السيولة على الرحبية،إعطاء أولوية العتبار فترة االسترداد يف األجل القصري إذا كان املستثمر يود

يف  إذا كان هناك تتابع أما بالنسبة ملعيار صايف القيمة احلالية فيستخدم. مع جتنب خماطر االستثمار
االستثمار كلية، أما فيما يتعلق مبعدل العائد  جتنب خماطر القدرة علىالعمليات االستثمارية مع عدم 

املتوقع  تعظيم العائديف  الذي يساعديتم االعتماد عليه يف اختبار املشروع الداخلي على االستثمار ف
  .من املشروع و خاصة إذا تعذر حساب معدل مناسب للخصم

وعموما إذا كان هناك متاثل يف أغلب عناصر االستثمار للمشاريع املتنافسة فيستخدم أي من 
عائد الداخلي ودليل الرحبية، حيث يتم معايري االستثمار، وخاصة صايف القيمة احلالية ومعدل ال

اختيار املشروع الذي حيقق التعادل بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، وغالبا ما 
  .خيتار املشروع ذو أعلى صايف قيمة حالية موجبة و أعلى عائد داخلي و دليل رحبية خمصوم

املشاريع املتنافسة غري متماثلة من حيث أما إذا تعذر حساب معدل خصم مناسب أو كانت 
عناصر اإلنتاج، ففي هذه احلالة يفضل استخدام معيار معدل العائد الداخلي، أما إذا كانت 
التدفقات النقدية الداخلة غري متماثلة، أو تتراوح بني قيم سالبة وموجبة، فيفضل استخدام أسلوب 

  .صايف القيمة احلالية
رحبية املخصوم عند ترتيب املشاريع، نظرا الختالف األسس كما يفضل استخدام دليل ال

  .الفنية املستخدمة يف حساب صايف القيمة احلالية، و معدل العائد الداخلي على االستثمار
  :االستثماراتمالحظات تتعلق ببعض احلاالت اخلاصة بتقييم    ∗

مار، إال أن هناك حاالت تعرضنا حلد اآلن للمبادئ و األساليب العامة يف تقيم بدائل االستث
التدفقات و قبل الشروع يف خصمها، باإلضافة إىل حاالت أخرى  عند حتديد هلاينبغي االنتباه 

  :مايليتتطلب تعديل األساليب السابقة بشكل أو بآخر، و من هذه احلاالت 
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 :االستثماريةأثر التضخم على تقييم املشروعات  .1

ينبغي أن يؤخذ التضخم بعني اإلعتبار، نظرا لتأثريه  عندما تكون الفترة الزمنية طويلة نسبيا
حبيث إذا كان معدل اخلصم املستخدم يف خصم التدفقات النقدية . على جدوى مشاريع االستثمار

يأخذ التضخم يف احلسبان، فيجب تعديل التدفقات النقدية لتأخذ التضخم يف احلسبان قبل 
يف حال التضخم ) ائدة السائد يف السوق الذي هو سعر الف( و يسمى معدل اخلصم . خصمها

  .سعر الفائدة احلقيقي، ومعدل التضخم: باملعدل االمسي، و يتألف من جزئني مها 

 :و حيسب املعدل احلقيقي وفقا للمعادلة التالية 
  

  )21(…1 -                             =  )1(معدل اخلصم احلقيقي

       
صم أو تكاليف الفرصة البديلة أو تكاليف رأس املال، فإن لكن عندما نتحدث عن معدل اخل

املقصود يكون هو املعدل االمسي ال احلقيقي، لذلك ميكن إجراء حتوير يف املعادلة السابقة للحصول 
  )2( :على معدل اخلصم االمسي كما يلي 

  )22...(معدل التضخم+ املعدل احلقيقي = املعدل االمسي 

                                                
  .246 ص، 1998 ، دار وائل للنشر، عمان،)احلقيقي و املايل(زياد رمضان، مبادئ االستثمار :     (1)

  :كما يلي ) 1(من املعادلة ) 2(ميكن تبيان كيفية استخراج املعادلة :     (2)
  املعدل االمسي+  1                                       

  1ـ ــــــــــ  = قيقي للخصم املعدل احل        
  معدل التضخم+  1                                      
  املعدل االمسي+  1                                      

  :و بضرب الطرفني بالوسطني جند . ــــــــــ=    1+ املعدل احلقيقي         
  دل التضخممع+  1                                      

  ).معدل التضخم+  1) (1+ املعدل احلقيقي = ( املعدل االمسي +  1       
  .معدل التضخم+  1+ معدل التضخم × املعدل احلقيقي + املعدل احلقيقي = املعدل االمسي +  1        
  :صغرها، و تصبح املعادلة بشكلها النهائي ل) معدل التضخم× املعدل احلقيقي ( و إذا كان معدل التضخم بسيطا فيمكن حذف الكمية        
  .معدل التضخم+ املعدل احلقيقي = املعدل االمسي        

  معدل التضخم+ 1

  املعدل االمسي+ 1
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لية أن معدل اخلصم هو املعدل االمسي، إال أن التدفقات النقدية عادة و الشائع يف احلياة العم
و القاعدة هي أن ختصـم التـدفقات   ) أي ال تأخذ التضخم بعني االعتبار(تكون تدفقات حقيقية 

  : و هنا نطبق إحدى طريقتني.، و التدفقات االمسية مبعدل خصم امسيياحلقيقية مبعدل خصم حقيق
ـ أ    معامـل  +  1(منـها بــ   كل فقات احلقيقية لتصبح امسية بضرب إما أن تعدل التد ـ

  .، مث يستخدم معدل اخلصم االمسي خلصمها و هي األفضل)التضخم
  .أو أن يعدل معدل اخلصم االمسي إىل حقيقي وفقا للمعادلة املذكورة آنفا ـب 

كـان   و احلقيقة أن الطريقة الثانية أسرع و تستخدم يف حال عدم وجود اهتالك، أمـا إذا 
أن أقسـاط   االنتباه إىلهناك اهتالك فينبغي تعديل التدفقات النقدية باستخدام الطريقة األوىل، مع 

  االهتالك ال تعدل 
ألا ال تتأثر بالتضخم ألن التكاليف التارخيية لآلالت هي اليت تلـك، و هـذه تكـون    

  .التضخم ألنه مت دفعها خـارج نطـاق
رورة التأكيد على أمهية العناية بإدخال أثر التضخم يف عمليـة  و احلقيقة أنه باإلضافة إىل ض

التقييم املايل للمشروعات، فإن هناك من العناصر اليت تتأثر بالتضخم لكن بشكل خمتلف فبعضـها  
يتأثر سلبا بفعل عامل التضخم، و بعضها تتأثر إجيابا بفعل التضخم، و البعض اآلخر ال يبـدي أي  

  .تأثر ذا العامل
  :العناصر اليت تتأثر سلبا بفعل التضخم  .1.1

علـى  م رأس املال العامـل،  تتمثل هذه العناصر يف اإليرادات و التكاليف املتوقعة، و حج
اعتبار أن التضخم يؤثر بشكل مباشر على عائد االستثمارات طويلة األجل، سواء كان هذا العائـد  

دات املشروع للغري، و ميكن أالّ حيـدث  نامجا عن بيع منتجات أو كان ناجتا عن تأجري آالت و مع
تأثريا للتضخم إذا كان املشروع قادرا على رفع سعر اإلنتاج أو رفع تكلفة التـأجري كـرد فعـل    

مت التعاقد على تأجري معدات للغـري بعقـد    البيع أوأسعار  قيود علىإذا كانت هناك أما للتضخم، 
  .اد أثر التضخمو بتكلفة ثابتة، ففي هذه احلالة يزد. األجل طويـل

، و خاصـة األجـور و   أما فيما يتعلق بالتكاليف، فإن معظم عناصرها تتأثر سلبا بالتضخم
  .و تكاليف الصيانة، حيث تزيد تكلفة هذه العناصر كانعكاس الرتفاع تكاليف املعيشة املواد اخلام
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الثابتة كرد أما فيما يتعلق برأس املال، فإن زيادة حجم رأس املال الالزم لتشغيل األصول 
  .فعل للتضخم ينجم عنه مزيدا من تكاليف التمويل

  :بالتضخمالعناصر اليت تتأثر إجيابا . 2  .1

إن ارتفاع قيمة األصول يف آخر عمرها اإلنتاجي يف حالة التضخم عنها يف حالة اسـتقرار  
ـ  ـاألسعار، ميثل ميزة تتحقق للمشروع، و على ذلك قد تتحول نتائج التقييم املايل  ال أخـذ  يف ح

ـ التضخم بعني االعتبار  من إجيابية إىل سلبية، إذ أن معدالت تضخم عادية أو منخفضة قد حتـول   ـ
صايف القيمة احلالية من املوجب إىل السالب، مما حيتم االنتباه إىل معاجلة أثر التضخم عنـد تقيـيم   

  . املشروعات االستثمارية اجلديدة
   :التضخمالعناصر اليت ال تتأثر بفعل . 3  .1

العناصـر   رو تتمثل هذه العناصر يف تكاليف التمويل ذات املعدالت الثابتة، حبيث ال تتـأث 
الثابتة و املمولة بفوائد ثابتة طويلة األجل، باإلضافة إىل و فورات الضرائب مـن اإلهـالك، إذ أن   

 ئب الناجتـة إن وفورات الضرابارتفاع األسعار، و بالنتيجة ف معدالت إهالك األصول الثابتة ال تتغري
  .بالتضخم رعن اإلهالك ال تتأث

 :عمرهاحالة وجود قيمة خردة لآلالت يف اية  .3

احلالية أو دليـل  يف هذه احلالة تدخل قيمة اخلردة يف حساب قسط اإلهالك أو صايف القيمة 
مـة  أو العائد على االستثمار باعتبارها تدفقا نقديا داخال بعد الضريبة، و ذلك بضرا بالقي الرحبية

، وهو معدل الضريبة على األرباح الرأمسالية على اعتبار أن قيمة اخلردة تعتـرب  )معدل الضريبة  ـ1(
 N)معدل التضخم + 1(فتعدل هذه القيمة بضرا باملعامل  هناك تضخمأرباحا رأمسالية و إذا كان 

  .تعرب عن عمر اآللة، وذلك قبل تعديلها مبعدل الضريبة) N(أن  على اعتبـار
  :م استخراج قيمة التدفق النقدي بعد الضرائب الناتج عن بيع اخلردة وفقا للصيغة التالية ويت

القيمـة  + ( لألصـل القيمة الدفترية = قيمة التدفق النقدي بعد الضرائب نتيجة بيع اخلردة 
  )∗) (معدل الضريبة-1)(السوقية لألصل 

                                                
للقيمة السوقية لألصل حتسب سواء بوجود تضخم أم ال، أما معدل الضريبة هنا فهو الضريبة الرأمسالية، و إذا مل توجد ضرائب رأمسالية،  بالنسبة )∗( ∗

  .فتستعمل ضريبة الدخل
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 :للمشاريعحالة عدم تساوي العمر الزمين  .4

د تفاوت يف أعمار املشاريع االستثمارية، ينبغي توحيد أسـاس املقارنـة   يف حالة عدم وجو
  .حبيث يؤخذ هذا االختالف بعني االعتبار، و هناك طريقتان متبعتان هلذا التوحيد

ـ أ  تقوم الطريقة األوىل يف التوحيد على أساس، استخدام املضاعف املشترك البسيط ألعمار  ـ
  ا لعدد من املرات تساوي هذا املضاعـف الستثمارتكرار اهذه املشاريع،  حبيث يفترض 

أو ، سواء معيار القيمة احلالية املشترك مث تقارن و خيتار أفضلها وفقا للمعايري املذكورة سابقا
تكون إال أن هذه الطريقة .دليل الرحبية أو غريه مع االنتباه أال تكون هذه املشاريع متمانعة فيما بينها

ف املشترك البسيط كبريا، و على ذلك يعتمد على الطريقة الثانية عاملضا مرهقة عندما يكون حجم
  .اخلاصة بالتدفقات النقدية املكافئة

  .طريقة التدفقات النقدية املكافئة، أو ما يسمى بالتدفقات السنوية املوحدة ـب 
  :اخلطوات كما يلي تتلخص هذه الطريقة باختاذ جمموعة من 

 .الية لكل مشروع و اختيار املشروعات املرحبةيتم استخراج صايف القيمة احل -

تسـاوي مـدا فتـرة حيـاة      )∗(يتم تقسيم صايف القيمة احلالية على معامل حولية -
 .املشروع

ويتم اختيار . تكون النتيجة هي التدفقات النقدية املكافئة، أو التدفقات السنوية املوجبة -
 .أكرباملشروع الذي تكون فيه التدفقات النقدية املكافئة 

فس الطريقة السابقة على أما إذا متت املقارنة بني املشاريع على أساس التكاليف، فيتم إتباع ن
أن تكون قاعدة القرار هي اختيار املشروع الذي تكون تدفقاته النقدية املكافئة أقل على اعتبار أنـه  

فئة، إذ تصـبح هـذه   كمن يقوم باستئجار هذا املشروع مببلغ سنوي يوازي التدفقات النقدية املكا
  .التدفقات عبارة عن األجرة السنوية املكافئة

 :اخلطرحتليل عدم التأكد و :  رابعا

                                                
، و احلولية إمـا أن  )Annuité(توصف الدفعات بأا منتظمة عندما تتم مببالغ متساوية، و يف اية فترات زمنية متساوية، و عندها تسمى حولية   (∗)

ئـدة للقيمـة   تكون عادية و هي اليت تتم يف اية املدة، و إما أن تكون حولية مقدما، و هي اليت تتم يف بداية املدة، و ميكن استخراج معامل الفا
  :املستقبلية للحولية العادية و مجلتها يف اية الفترات كما يلي 

  .الدفعة× فترة ) N(و ملدة ) a(معامل الفائدة للقيمة املستقبلية لدينار واحد وضع بسعر فائدة مركبة = مجلة احلولية العادية 
  .410 ـ 409زياد رمضان، املرجع السابق، ص ص . أنظر يف ذلك، د
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تنبع أمهية هذا التحليل من أن املستقبل تكتنفه عوامل عدم التأكد، سواء فيما يتعلق 
 .اتاملخرجبالتطورات السياسية أو االجتماعية أو التكنولوجية، أو اجتاهات أسعار املدخالت و 

إضافة إىل عدم معرفة الظروف االقتصادية أو التنبؤ ا، مما يزيد من عنصر عدم التأكد الذي يكتف 
  .العديد من العوامل اليت تؤثر على املشاريع االستثمارية

وترتبط خماطر االستثمار حبالة عدم التأكد املصاحبة للتدفقات النقدية الداخلة كعوائد متتابعة 
ذه املخاطر ال ميكن  جتنبها فينبغي تقييمها للحد من آثارهـا علـى العائـد    احلدوث،وملا كانت ه

  املتوقـع
ذلك يعترب قياس و تقييم هذه املخاطر من أهم املـتغريات  و على . من املشروع االستثماري

املؤثرة يف قرار االستثمار، حبيث يترتب عليه قبول أو تعديل أو رفض املشروع االستثماري، وذلك 
و معامـل   جمموعة من األساليب اإلحصائية كالقيمة املتوقعـة و االحنـراف املعيـاري   باستخدام 
إذا تعذر تقدير  ـأو األساليب اليت تستخدم التوقع الرياضي و املرتبطة ببحوث العمليات  االختالف،

دم يف النقدية الداخلة،أو نظرا لعدم توفر املعلومات الكافية اليت تستخ املقابلة للتدفقاتاالحتماالت 
  .مثل نظرية املباريات و أسلوب شجرة القرارات حتليل احلساسية وغريها ـعملية التقدير 

لذلك تتطلب املفاضلة السليمة بني املشروعات األخذ بعني االعتبار مدى املخـاطرة الـيت   
  .تربزها احلسابات اخلاصة مبعايري التقييم بالنسبة للمشروعات البديلة

اليت حتد من دقة التنبؤ يف جمال حتليل املشروعات منها التضـخم   وهناك العديد من األسباب
الذي يؤثر على أسعار غالبية املدخالت و املخرجات و التغريات التكنولوجيـة، وتأثرياـا علـى    

باإلضافة إىل احتمال . تقديرات نوعية وكمية املدخالت واملخرجات املستخدمة يف تقييم مشروع ما
علقة برأس املال الثابت و العامل بأقل مما هو مطلوب، وكـذا طـول فتـرة    تقدير االستثمارات املت

اإلنشاء وجتارب التشغيل عما هو خمطط مما  يؤثر على  اإليرادات والعوائد املتوقعة للمشروع زيادة 
  .على أن توقيت هذه املراحل قد يشكل عنصرا حامسا بالنسبة لعملية التقييم

املؤدية لعدم التأكد فيما يتعلق باملشروع نفسه، وتلك املتعلقة  وهنا ينبغي التمييز بني العوامل
  .املشروعبالبيئة اليت يعمل فيها 

إذ تعود حالة عدم التأكد يف املشروع إىل أن بعض التدفقات النقديـة ال ميكـن تقـديرها    
خلطـر  ، أمـا ا ...)كأسعار املواد األولية وأجور اليد العاملة، وأسعار بيع املنتجات (بشكل دقيق 
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فيقصد به حاالت عدم التأكد اليت ميكن أن تقود إىل اختاذ قرار بقبول مشروع ما يتضح يف املستقبل 
  .أن قرار خاطئ مبجمله

  :التأكدمصادر عدم -1
  :مايليمن أهم مصادر عدم التأكد يف جمال تقييم املشروعات  

أن كل دقيق، مما يعين ا بشيعترب التضخم ظاهرة ال ميكن التنبؤ :املتوقعالتضخم غري .1-1
حدوث التضخم بشكل غري متوقع من شأنه أن يرفع أسعار املخرجات و املدخالت فوق املستوى 

 .املتوقع، مما يؤدي إىل احلصول على نتائج غري دقيقة عند دراسة جدوى املشروع

 جمال يصعب كثريا التنبؤ بالتغري الذي ميكن أن حيصل مستقبال يف:التكنولوجيالتغري .1-2

 تغيريات كمية ونوعية يف كل من املدخالت واملخرجات التكنولوجيا، واليت تسهم يف أحداث
 .املستخدمة من قبل املشروع مما يؤثر على دقة احلسابات اراة عند تقييم املشروع

حيث تؤدي التغريات غري املتوقعة يف الطلب إىل عدم :الطلبالتغريات غري املتوقعة يف .1-3
و بالتايل على  ع،املشروع عند الطاقة املتوقعة، مما يؤثر على املبيعات املتوقعة للمشرو إمكانية تشغيل

 .دقة اإليرادات و التكاليف

عن درجة االحنرافات يف التدفقات النقدية الداخلة عن القيمـة " خماطر االستثمارتعرب و

و ميكن تصنيف . )1("مارو لذلك كلما زادت درجة االحنراف ارتفعت خماطر االستث املتوقعـة هلا،
إىل نوعني، خماطر األعمال، وهي تلك املخاطر اليت ترتبط بالنشاط اإلنتاجي حسب  هذه املخاطر

واملخاطر . حالة العرض والطلب على منتجات املشروع، وكذلك أثر املنافسة السائدة يف السوق
غرض جعل تكلفة تنفيذ املشروع أقل املالية، اليت ترتبط بقدرة املستثمر على توفري األموال املطلوبة، ب

 .من معدل العائد على األموال املستثمرة

و من أنواع املخاطرة األكثر اعتيادا يف قرارات االستثمار العامة، إذا كانت التكلفة يف أي 
باإلضافة إىل نقص األسواق، حبيث تفشل املنافع يف التحقق باحلجم . مشروع أعلى من املتوقع

نبغي أن منيز بني املخاطرة و عدم التيقن، حيث أن منط املخاطرة هو ذلك الذي املتوقع، و هنا ي
يف . يكون فيه لدى الشخص الذي يقوم بتقييم املشروع، فكرة ما عن احتماالت النتائج املختلفة

                                                
  .184 مد عثمان إمساعيل محيد، املرجع السابق، صحم  (1)
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حني أن عدم التيقن يرتبط بنمط ال ميكن فيه ختصيص مثل تلك االحتماالت، إال أن صانع القرار 
دس ـمنط عدم التيقن إىل منط املخاطرة بتخصيص احتماالت شخصية قائمة على احل يستطيع حتويل

  :كالتايلو يتطلب تقييم و قياس درجة خماطر االستثمار حتديد العديد من اخلطوات  .و البديهة
 .تقدير التدفق النقدي اخلارج و معدل اخلصم كتكلفة مرجحة لألموال -

ت العمر االقتصادي للمشروع االستثماري، تقدير التدفق النقدي الداخل خالل سنوا -
 :التايلمع حتويل هذا التدفق املتوقع إىل ثالث تقديرات لكل منها احتمال مناظر، على النحو 

  .التدفق النقدي الداخل التفاؤيل و االحتمال املناظر حلدوثه ـأ 
  .التدفق الداخل األكثر حدوثا و االحتمال املناظر حلدوثه ـب 

  .لداخل التشاؤمي، و االحتمال املناظر حلدوثهالتدفق ا ـجـ 
  .مع العلم أن جمموع االحتماالت يكون مساويا للواحد الصحيح

متكن من التنبؤ  و يالحظ أنه ملعاجلة حالة عدم التأكد و اخلطر هذه تستخدم عدة طرق
خدم مثال مث نست. من قيمة لكل املتغريات األساسية اليت حتدد التدفقات النقدية للمشروع بأكثر

معيار القيمة احلالية للحصول على مجلة من القيم تنحصر بني حد أعلى و حد أدىن، و باملقارنة بينها 
و بني قيم املتغريات ميكن اكتشاف املتغريات اليت يؤثر تغري قيمتها تأثريا كبريا على القيمة احلالية 

مما ميكن من تقدير ما . هذه املتغرياتالصافية للمشروع، و هو ما يبني حساسية املشروع العالية جتاه 
إذا كان املشروع يف حالة عدم تأكد أو يف حالة خطر، و ما إذا كان هذا اخلطر يربر رفض 
املشروع، أم أنه يتطلب دراسة إضافية للمتغريات اليت يتميز املشروع حبساسية عالية جتاهها بغرض 

  .اختاذ القرار النهائي بقبول أو رفض املشروعالتنبؤ بقيم هذه املتغريات بشكل أكثر دقة، كي ميكن 
  :قياس و تقييم خماطر االستثمار-2
هناك العديد من األساليب اليت تسهم يف قياس و تقييم خماطر االستثمار املرتبطة بعدم  
  :منهاو هي أساليب مكملة لبعضها البعض التأكد 

  :حتليل التعادل .2-1
توى إنتاجي ميكن املشروع من حتقيق مستوى يستخدم حتليل التعادل يف حتديد أقل مس

املبيعات املناسب دون تعرض موقفه املايل للخطر، إذ كلما كان حجم املبيعات الذي يتحقق 
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القصوى للمشروع كلما كانت فرصة النجاح للمشـروع  الطاقة اإلنتاجيةعنـده التعادل أقل من 
  .ألقل حساسية للتقلبات يف السوقفاملشروع ذو نقطة التعادل األكثر اخنفاضا هو ا أكـرب،

و تستخدم فكرة حتليل نقطة التعادل لتحديد مستوى تشغيل ميكن املشروع من حتقيق 
التوازن، أي دون حتقيق أرباح أو خسائر سواء كان ذلك يف صورة نسبة مئوية للطاقة اإلنتاجية 

طة التعادل باحلد األدىن لسعر املستخدمة أو يف صورة قيمة لعوائد املبيعات، كما ميكن التعبري عن نق
بيع املخرجات، أو احلد األقصى لسعر شراء املدخالت أو احلد األقصى لتكلفة التشغيل لكل وحدة 

  . من املخرجات
و يالحظ أنه كلما اخنفضت نقطة التعادل، كلما ارتفعت فرصة املشروع يف حتقيق أرباح، 

بني حد االستخدام املتوقع للطاقة اإلنتاجية حيث أن الفرق . و بالتايل اخنفضت فرص حتقيق خسائر
للمشروع و بني نقطة التعادل ميثل منطقة األمان، حبيث كلما اتسعت كلما كان ذلك أفضل 

  .للمشروع
و هناك بعض املزايا لتحليل التعادل منها أنه يعد أداة هامة يف جمال حتليل العالقات بني 

ات، ـخرجــملار اــاليف التشغيل و أسعـكو ت) معربا عنها بالوحدات الكمية(املخرجات 
فهـي  هذا التحليـلمن استخدام  اليت حتدو أرباح العملية اإلنتاجية، أما املآخذ و املدخـالت 

  :االفتراضات اليت يقوم عليها و هي  ترجـع لطبيعـة
 .ثبات سعر بيع الوحدة و أسعار املدخالت -

 .ف املتغريةسهولة التمييز بني التكاليف الثابتة و التكالي -

سلعة، فإن التحليل  من إنتاج املشروع لسلعة واحدة، و إذا كان املشروع ينتج أكثر -
 .يفترض إمكانية حتويل السلع املنتجة إىل سلعة رئيسية واحدة

  .و احلقيقة أن هذه االفتراضات بعيدة عن الواقع، مما حيد من استخدام حتليل التعادل
  :املتوقعةالقيمة .2-2

املتوسط املرجح باالحتماالت للتدفقات النقدية الداخلة احملتملة "املتوقعة عن  تعرب القيمة

  :و يتم حساا وفقا للمعادلة التالية .)1("احلدوث مستقبال

                                                
  .199. املرجع السابق، ص   (1)
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التقدير األكثر احتماال ( +) االحتمال املناظر له ×التقدير التفاؤيل للتدفق النقدي الداخل (
 ×التقدير التشاؤمي للتدفق النقدي الداخل + () ظر لهاالحتمال املنا ×للتدفق النقدي الداخل 

  ).االحتمال املناظر له
و تستخدم القيمة املتوقعة للتدفق النقدي الداخل بغرض اختبار مدى فاعلية املشروع 
االستثماري، باستخدام صايف القيمة احلالية، و معدل العائد الداخلي على االستثمار، لتحديد العائد 

وقع حتقيقه، و استنادا إىل ذلك يتم اختيار املشروع ذو أعلى قيمة متوقعة، أما إذا االقتصادي املت
كانت القيمة املتوقعة متماثلة بالنسبة للمشاريع اليت جتري املفاضلة بينها فينبغي تطبيق أسلوب آخر 

  .غري أسلوب القيمة املتوقعة
فيما بعض العيوب نذكرها تنفه و احلقيقة أن أسلوب القيمة املتوقعة له بعض املزايا، كما تك

  :يلي 
  :املتوقعةمزايا القيمة  ـأ 
 .سهلة احلساب باإلضافة إىل أا تعترب أساس تقييم و قياس خماطر االستثمار للمشاريع -

 .تعترب مقياسا مناسبا لغرض املقارنة بني املشاريع االستثمارية و اختاذ قرار االستثمار -

ليت تقلل من اخلسائر احملتملة احلدوث إذا كانت ا حتديد الوسائلمتكن املستثمر من  -
 .القيمة املتوقعة للمشروعات البديلة متركزة عند االحتمال التشاؤمي

تبني مدى إمكانية تعظيم التدفقات النقدية الداخلية إذا كانت قيمتها املتوقعة تتركز  -
 .عند االحتمال التفاؤيل، و ذلك إذا كانت ظروف الطلب يف صاحل املشروع

 عترب املشروع االستثماري هو األفضل إذا تركزت القيمة املتوقعة عند االحتمالي -
ل القيمة األكثر حدوثا على أن تأخذ التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة شكل توزيع معتدل حو

عة إىل عدم احنراف التقديرات املختلفة للتدفقات النقدية الداخلة عن قيمتها املتوق املتوقعة هلا باإلضافة
 .احنراف معياري واحد) ±(بأكثر من 

  :املتوقعةعيوب القيمة  ـب 
من العيوب اليت تكتنف هذا األسلوب صعوبة حتديد درجة املخاطر املصاحبة للمشروع 
االستثماري، لذلك ينبغي معرفة درجة تشتت التدفقات النقدية الداخلة املقدرة حول القيمة املتوقعة 

  .حتمايل هلاهلا طبقا لنموذج التوزيع اال
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  :املعيارياالحنراف  .2-3
عن الوسط التربيعي الحنرافات القيم االحتمالية املقدرة للتدفق "يعرب االحنراف املعياري 

، و يعترب االحنراف املعياري أحد مقاييس التشتت املطلقة، "النقدي الداخل عن القيمة املتوقعة هلا
د للمشروعات االستثمارية من خالل حتديد حبيث يتم عن طريقه تقييم درجة خماطر عدم التأك

مة املتوقعة هلا، ـها عن القيـدرجة تشتت القيم االحتمالية املقدرة للتدفق النقدي الداخل،و احنراف

  .)1(و ذلك طبقا لشكل التوزيع االحتمايل لكل مشروع استثماري
الستثماري وفقا و اخلطوات التالية تبني كيفية قياس و تقييم املخاطر املصاحبة للمشروع ا

  .ألسلوب االحنراف املعياري
حتدد درجة احنراف قيم التدفقات النقدية الداخلة عن القيمة املتوقعة هلا من خالل  -

 .حساب االحنراف املعياري، ورسم منحىن التوزيع االحتمايل، مث حتسب املساحة حتت املنحىن

للمساحة ) Fفيشر(بار أو اخت) Tستيودنت (ختترب درجة االحنراف، باستخدام اختبار  -
 :اآليتحتت منحىن التوزيع االحتمايل الطبيعي، مع مراعاة 

  .أن يكون التوزيع االحتمايل للمشروع االستثماري معتدال   ـأ 
أن تكون املشروعات االستثمارية مستقلة عن بعضها البعض، حبيث أن اختيار أحد ـ ب 

  .املشروعات ال مينع احتمال اختيار مشروع آخر

  . )2(أن يكون للمشروعات االستثمارية، اليت يتم املفاضلة بينها نفس التباين ـجـ 

                                                
نوفمرب جالل شافعي، دراسة جدوى املشروعات يف ظل املخاطرة و عدم التأكد، جملة االقتصاد و اإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز، العدد العاشر،   (1)

  .202د، املرجع السابق، ص عن حممد عثمان إمساعيل محي. 81 – 78،ص ص 1980

  :يتم حساب االحنراف املعياري للقيم االحتمالية للتدفق النقدي الداخل كما يلي    (2)
  .مث إجياد مربع االحنراف. حساب احنراف قيم التدفق النقدي الداخل عن القيمة املتوقعة هلا )∗(
  ).ر لهاالحتمال املناظ× مربع االحنراف ( :مجحساب التباين كما يلي  )∗(
  :يتم حساب االحنراف املعياري وفقا ألحد أسلوبني ) ∗(

  التباين= أ ـ االحنراف املعياري      
  

  :ب ـ أو باستخدام املعادلة التالية     
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 .حساب نسبة أو درجة املخاطرة لكل مشروع حبساب معامل االختالف -

حساب معامل التأكد لتعديل التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة بناء على نسبة  -

 .)1(املخاطرة

 .بة املخاطرة األقلاختيار مشروع ذو االحنراف املعياري و نس -

خصم التدفقات النقدية الداخلة املعدلة بنسبة املخاطرة، مستخدمني يف ذلك أسلوب  -
 .صايف القيمة احلالية أو معدل العائد الداخلي على االستثمار

 :مزايا أسلوب االحنراف املعياري   •

  :يتميز االحنراف املعياري باخلصائص التالية 
ملطلقة، لتأثره باحنراف القيم االحتمالية املقدرة للتدفق يعترب من أهم مقاييس التشتت ا -

  .النقدي الداخل عن القيمة املتوقعة هلا، خاصة بالنسبة للقيم املتطرفة منها

سهل احلساب، باإلضافة إىل أنه يساعد يف حتديد التقدير األكثر احتماال للتدفقات  -
 .عة، حتت منحين التوزيع االحتمايلالنقدية الداخلة، طبقا لدرجة احنرافها عن القيمة املتوق

نسبة املخاطرة  اعتمادا علىيستخدم عند املقارنة بني املشروعات االستثمارية،  -
 املصاحبة لكـل

 .مشروع، خاصة إذا كانت القيمة املتوقعة هلذه املشروعات متماثلة  

 يساعد يف اختاذ قرار االستثمار يف حال عدم التأكد من خالل قبول املشاريع اليت -
 .احنراف معياري واحد) ±(تنحرف قيم تدفقاا النقدية الداخلة احملتملة عن القيمة املتوقعة هلا مبقدار 

إالّ أنه جبانب هذه املزايا اليت يتمتع ا أسلوب االحنراف املعياري هناك بعض العيوب اليت 
  :منهاالتأكد تكتنفه، منها أن االحنراف املعياري كقيمة مطلقة ال يقيس بدقة خماطر عدم 

                                                                                                                                                       
 و أن احتمال حدوث أي تقدير من تقديرات التدفق النقدي الداخل يتراوح بني صفر و واحد. صحيح 1= علما بأن جمموع االحتماالت ) ∗(

  .207 ـ 206. أنظر يف ذلك املرجع السابق، ص. صحيح

  :يتم حساب نسبة املخاطرة أو معامل االختالف باملعادلة التالية ) ∗(=     (1)
  االحنراف املعياري                

  100× ــــــــ               
  القيمة املتوقعة                 

  .عن أقصى درجات املخاطرة % 100نسبة املخاطرة حبيث تعرب نسبة  ـ % 100: ملعادلة التالية يتم حساب معامل التأكد با) ∗(          
  ).معامل التأكد× القيمة املتوقعة : (يتم حساب التدفق النقدي الداخل املتوقع و املعدل بنسبة املخاطرة كما يلي ) ∗(          
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أنه يفترض متاثل املشروعات االستثمارية فيما يتعلق بقيمة االحنراف املعياري أو العمر  -
 .االقتصادي املقدر لكل منها

تقل فاعلية هذا األسلوب يف اختاذ قرار االستثمار عندما يواجه متخذ القرار حبالة  -
املتوقعة من مشروع آلخر،  اختالف العمر االقتصادي املقدر لكل مشروع أو باختالف القيمة

 .بالرغم من متاثل قيم التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة هلذه املشروعات

و على ذلك ينبغي استخدام أساليب إحصائية أخرى إىل جانب االحنراف املعياري الختاذ 
  .قرار االستثمار

  :معامل االختالف   2-4
ت قيم التدفقات النقدية الداخلة املرجحة عن النسبة املئوية لتشت"يعبر معامل االختالف 

 )1("باالحتماالت إىل القيمة املتوقعة هلا
و يعترب هذا املعامل أو نسبة املخاطرة ؛ أحد مقاييس التشتت النسبية اليت متكن متخذ القرار 
من املفاضلة بني املشاريع االستثمارية اليت ختتلف من حيث قيمتها املتوقعة و عمرها االقتصادي 

  .ملقدر، حبيث خيتار املشروع ذو أقل معامل اختالف أو نسبة خماطرةا
يف إالّ أنه ينبغي االعتماد  و بالرغم من أمهية هذا األسلوب يف قياس وتقييم خماطر االستثمار

حساب القيمة املتوقعة على القيم املطلقة للتدفقات النقدية الداخلة بدال من معدل العائد الداخلي 
من  ملشروعني مثال، بالرغم قرار استثمار خاطئ ينجم عن تساوي معامل االختالفتفاديا الختاذ 

  . اختالف القيم املتوقعة واالحنراف املعياري لكل منهما، مما يثري مشكلة املفاضلة بني املشروعات
وبشكل عام يعترب هذا األسلوب مكمل ألسلويب االحنراف املعياري والقيمة املتوقعة نظرا 

  .ديد نسبة املخاطرة ومعامل التأكدإلمكانية حت

  :االحتمايلأسلوب التوزيع  .2-5
 املشروعات االستثمارية يف عند املفاضلة بني) املعتدل(يستخدم مفهوم التوزيع االحتمايل

حالة متاثل القيمة املتوقعة للمشروعات االستثمارية، أو إذا كان املستثمر متخذ القرار يرغب يف 
  .قق أفضل عائد اقتصادي مع حتمل أقل درجة من املخاطراختيار املشروع الذي حي

                                                
  .208 .املرجع السابق، ص   (1)
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ويالحظ أن من أهم خصائص التوزيع االحتمايل هو اخنفاض درجة املخاطرة املصاحبة 
للمشروع االستثماري كلما كانت قيم التدفقات النقدية الداخلة املقدرة متيل إىل التركز حول 

يساعد يف حتديد أي املشروعات أكثر خماطرة،  باإلضافة إىل أنه. القيمة املتوقعة والعكس صحيح
حبيث تتم املوافقة على املشروع الذي تنحرف قيم تدفقاته النقدية الداخلة االحتمالية عن القيمة 

  .املتوقعة هلا مبقدار احنراف معياري واحد
وبشكل عام ميكن االعتماد على شكل التوزيع االحتمايل يف تقييم درجة خماطر عدم التأكد 

صاحبة للمشروع االستثماري، طبقا لدرجة تشتت التدفقات النقدية الداخلة حول القيمة املتوقعة، امل
ولذلك كلما كان التوزيع االحتمايل يف شكله العام معتدال، فإنه يشري إىل اخنفاض درجة املخاطر 

  .املصاحبة للمشروع االستثماري
  :املشتركمعامل االرتباط و التباين و االحنراف   .2-6

يعترب معامل االرتباط من املقاييس اإلحصائية املكملة اليت تستخدم يف تقييم و قياس خماطر 
االستثمار، سواء يف حالة املشاريع املستقلة أو غري املستقلة، ففي حال املشاريع املستقلة اليت ال يوجد 

ترات الزمنية اليت تتحقق بينها ارتباط تام، إال أنه يوجد ارتباط بني التدفقات النقدية الداخلة و الف
فيها هذه التدفقات، تعترب هذه املشروعات بدائل استثمارية مانعة، أما يف حال املشروعات 
االستثمارية غري املستقلة، فيوجد بينها ارتباط تام، و لذلك فهي مشروعات تعتمد على بعضها 

  .البعض
الستثمار ينبغي القيام و لذلك عند استخدام معامل االرتباط يف تقييم و قياس خماطر ا

بتحديد درجة االرتباط بني التدفقات النقدية الداخلة و الفترة الزمنية اليت حتدث فيها مع مراعاة ما 
  :يلي

 .إن اختيار أحد املشاريع ينجم عنه بالضرورة رفض باقي املشروعات املنافسة -

و هحساب معامل االرتباط لكل مشروع استثماري على حدة حيث يعترب الزمن  -
 .يف حني يعرب اخلطر املصاحب للتدفقات النقدية الداخلة، عن املتغري التابع املتغري املستقل،

  :باآليتو يتطلب حساب معامل االرتباط للمشروعات املستقلة القيام 
حساب القيمة املتوقعة و االحنراف املعياري للتدفقات النقدية الداخلة لكل سنة من  .1

 .وعسنوات العمر االقتصادي للمشر



 - 138 - 

حساب معدل اخلصم باستخدام تكلفة األموال املرجحة للمشروع االستثماري، و إذا  .2
من  رب عن معدل اخلصم اخلايلتعذر ذلك يستخدم معدل الفائدة على السندات احلكومية ألنه يع

 .املخاطر

حساب صايف القيمة احلالية للقيم املتوقعة؛ على مدى سنوات العمر االقتصادي  .3
 .للمشروع

 .)1(الحنراف املعياري لصايف القيمة احلالية للقيم املتوقعةحساب ا .4

لكل فترة زمنية على اعتبار حساب االحنراف املعياري لالرتباط غري التام للقيم املتوقعة  .5

 .)2(أن التغريات الزمنية تعرب عن دالة اخلطر

 .)3(حساب العائد االقتصادي املتوقع من املشروع االستثماري .6

عامل االرتباط، يتم اختاذ قرار االستثمار من خالل مقارنة االحنراف و على أساس حساب م
املعياري لصايف القيمة احلالية للقيمة املتوقعة، باالحنراف املعياري لالرتباط غري التام للمشروعات 

و تكون قاعدة القرار أن يفضل املشروع الذي حيقق معامل ارتباط أقل من قيمة االحنراف . املستقلة
  .ي، مع رفض بقية املشروعات املستقلة األخرىاملعيار

 :املستقلةاستخدام معامل االرتباط لتقييم خماطر االستثمار للمشروعات غري   •

                                                
  :ملعياري لصايف القيمة احلالية كما يلي حيسب االحنراف ا   (1)

  
  .2يعين أن الفترة الزمنية مضروبة يف نفسها، أو أن ترتيب السنة مضروب يف  2)معدل اخلصم+  1(علما بأن         

  :يتم حساب االحنراف املعياري لالرتباط غري التام كما يلي    (2)
  و هكذا+... االحنراف املعياري للسنة الثانية + االحنراف املعياري للسنة األوىل                                                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            
  . و هكذا+ ...  2)معدل اخلصم+  1) + (معدل اخلصم+  1(                                                                      

  :يتم حساب العائد االقتصادي املتوقع حتقيقه كما يلي    (3)
  العائد املرغوب حتقيقه ـصايف القيمة احلالية للقيم املتوقعة                                                                    

  100× ــــــــــــــــــــــــ                                                                   
  .االحنراف املعياري لصايف القيمة احلالية                                                                                                 

  .220. أنظر يف ذلك املرجع السابق، ص         
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باإلضافة إىل املشروعات االستثمارية املستقلة، قد يتوفر ملتخذ القرار مشروعات غري 
  :يليمستقلة، و تتمثل الفروق بني نوعي املشروعات فيما 

ستقل عن اآلخر عات املستقلة مشروعات قائمة بذاا، و كل منها متعترب املشرو -
 .من حيث التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة و االعتبارات الفنية و اإلنتاجية و البشرية اقتصاديا،

دون أن يكون لذلك عند اختيار أحد املشروعات املستقلة يتم رفض باقي املشروعات  -
 .و التدفقات النقدية الداخلةعلى تكلفة االستثمار أ تأثري

، لذلك فكل واحد تعترب املشروعات غري املستقلة مشروعات بديلة لبعضها البعض -
 .هو فرصة استثمارية احتياطية لآلخر منها

عات ألا تعترب ال يترتب على اختيار أحد املشاريع غري املستقلة رفض باقي املشرو -
إال أا تعترب خمتلفة من . يل تدفقاا النقدية الداخلةمن حيث أعمارها االقتصادية، و إمجا متماثلة

 .حيث االحتماالت املناظرة هلذه التدفقات النقدية الداخلة، مما جيعلها متباينة املخاطر

  :و حلساب معامل االرتباط يف حال املشروعات غري املستقلة ينبغي القيام مبا يلي 
لداخلة لكل مشروع استثماري ما القيام بوضع ثالث تقديرات للتدفقات النقدية ا .1

 .أمكن

حساب التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة من املشروعني االستثماريني بضرب التدفق  .2
النقدي الداخل من املشروع األول يف التدفق النقدي الداخل من املشروع الثاين عند كل احتمال 

 .مناظر

 .حدة حساب القيمة املتوقعة و التباين اخلاص بكل مشروع على .3

  :التاليةحساب التباين املشترك للمشروعني معا وفقا للمعادلة  .4
  
  
  
حيسب معامل االرتباط للمشروعني بقسمة االحنراف املشترك للمشروعني على درجة  .5

الترابط االحتمايل،حيث أن درجة الترابط االحتمايل تساوي االحنراف املعياري للمشروع األول 
 .مشروع الثاينمضروبا يف االحنراف املعياري لل

 القيمة املتوقعة ×القيمة املتوقعة للمشروع األول ( =القيمة املتوقعة املشتركة للمشروعني 
  )للمشروع الثاين
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حساب االحنراف املعياري للمشروع األول و الثاين و االثنني معا بغرض حساب درجة  .6
 .اخلطر

إعداد جدول العائد املتوقع و املخاطر املشتركة، لتحديد النسبة املمكن استثمارها يف  .7
 .كل مشروع مبا حيقق أفضل عائد متوقع يصاحبه أقل درجة من املخاطر

 :املستقلةاختاذ قرار االستثمار للمشروعات غري معامل االرتباط و   •

يساعد معامل االرتباط يف اختاذ قرار االستثمار للمشروعات غري املستقلة، ألنه إذا كان 
معامل االرتباط موجبا و يساوي واحد صحيح، فهذا يعين أن املشروعات االستثمارية ذات عائد 

أو عي رفض عملية االستثمار شديدة، مما يستداقتصادي كبري، إال أا مصحوبة مبخاطر استثمار 
أما إذا كان معامل االرتباط يساوي صفر، . اختيار أحد املشاريع مع حتمل املخاطر اليت تصاحبه

مع  بني املشروعات املتاحة، فهذا يعين أن املشروعات مستقلة، مما يتطلب اختيار مشروع واحد من
  .و قياس خماطر االستثمار ضرورة استخدام أساليب إحصائية أخرى لتقييم

أما إذا كان معامل االرتباط سالبا، فإن هذا يدل على أن املشروعات االستثمارية غري 
و هنا يترتب اختيار مزيج استثماري متكامل من  .مستقلة مع اخنفاض خماطر عدم التأكد بالنسبة هلا

مالية تتضمن خليطا من عدة مشروعات، أو عدة عمليات استثمار دف إىل تكوين حمفظة أوراق 
  .األسهم و السندات املتاحة يف سوق األوراق املالية

أو  تيار املشروعو من املالحظ أنه عندما يواجه متخذ قرار االستثمار، مشكلة اخ
املشروعات االستثمارية املناسبة خلطة و أهداف عملية االستثمار، خاصة إذا كانت خماطر عدم 

الكمية اإلحصائية السابق اإلشارة إليها، فإن حبوث  باسها باألساليقي من الصعبالتأكد شديدة، و 
العمليات تقدم عددا من األساليب الكمية اليت ميكن االعتماد عليها لتقييم خماطر االستثمار الشديدة 

  .)1(من بينها أسلوب شجرة القرارات و حتليل احلساسية
  :القراراتأسلوب شجرة   .2-7

طر عدم التأكد؛ وجود مستوى احتمايل واحد يناظر التدفق تفترض أساليب تقييم خما
النقدي الداخل من كل مشروع استثماري، و بقرار استثماري واحد، و لكن يف بعض احلاالت 

                                                
  .و ما بعدها 235ملزيد من التفاصيل، أنظر املرجع السابق ص    (1)
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االستثمارية قد يناظر التقدير الواحد من التدفقات النقدية الداخلة، أكثر من مستوى احتمايل، كل 
عنه ضرورة اختاذ أكثر من قرار استثماري فرعي، قبل مما ينجم . مستوى جمموعه واحد صحيح

الوصول إىل القرار االستثماري النهائي، وعلى ذلك يعترب أسلوب شجرة القرارات من أهم 
األساليب اليت متكن من اختاذ أكثر من قرار استثماري بالنسبة للمشروع الواحد، على أن تتوفر 

  .شكل املناسب إلعداد اخلريطة البيانية لشجرة القراراتللمستثمر البيانات بالدقة واملوضوعية، وبال
  :احلساسيةحتليل   .2-8

من األساليب التحليلية اليت ميكن ) أو البارامتري(يعترب حتليل احلساسية، أو التحليل احلدي
املشروع االستثماري، وكذا تقييم وقياس املخاطر املصاحبة  ةاستخدامها يف تقييم مدى فاعلي

يف بالتغريات غري املواتية يهدف حتليل احلساسية إىل حتديد درجة تأثر رحبية املشروع إذ . للمشروع
بعض املتغريات األساسية كمعدل اخلصم، أو أسعار املخرجات، أو أسعار املدخالت، أو فترة إنشاء 

  .املشروع
وكلما كانت درجة حساسية الرحبية للتغري يف أي من املتغريات األساسية منخفضة، كلما 
. كانت درجة تأكد التوقعات مرتفعة، وبالتايل يكون احتمال جناح املشروع أكرب، والعكس صحيح

  :التاليةوهنا ينبغي التمييز بني احلاالت 
  :حساسية الرحبية ملعدل اخلصم ـ   أ

يف معدل اخلصم، والذي يتمثل من املتغريات األساسية اليت تؤثر على جدوى املشروع هو 

فإذا أخذنا صايف القيمة احلالية كمؤشر لقياس الرحبية، فإن ارتفاع معدل . )∗(معدل تكلفة األموال
اخلصم سيؤثر سلبا على هذا املقياس، و هلذا ينبغي إجراء حتليل احلساسية الختبار درجة تأثر صايف 

  .القيمة احلالية بارتفاع معدل اخلصم
   :التكاليفحساسية الرحبية للتغريات يف اإليرادات و ـ بـ 
و  داتبني التغريات األساسية اليت تؤثر على رحبية املشروع، التغريات يف كل من اإليرا من

يف دات الكلية، أو االرتفاع مما يتطلب اختبار درجة حساسية الرحبية لالخنفاض يف اإليرا. التكاليف

  .)1(التكاليف الكلية بنسبة معينة أو لكليهما معا
                                                

  .  فيتمثل يف معدل اخلصم االجتماعي ةهذا يصح يف حالة اجلدوى التجارية، أما يف حالة اجلدوى االقتصادية و االجتماعي  (∗)

  .510 – 501 ملزيد من التفاصيل، أنظر عبد القادر حممد عبد القادر عطية، املرجع السابق، ص ص   (1)
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  :نفيذالتحساسية الرحبية للتأخري يف ـ جـ  
و هنا ميكن حساب درجة حساسية رحبية املشروع للتأخري يف التنفيذ من خالل افتراض 
تأخر تولد املنافع لفترة معينة، ولتكن سنة مثال، مث حتسب صايف القيمة احلالية، ومقارنتها بصايف 

  .القيمة احلالية يف حالة عدم حدوث تأخر
  :منهامن املزايا ويالحظ أن أسلوب حتليل احلساسية يتسم مبجموعة 

أنه يساعد على تصنيف املتغريات املستقلة إىل متغريات ا تأثري إجيايب مباشر، وأخرى  -
 .ا تأثري سليب على التدفقات النقدية الداخلة

قياس درجة االحنراف يف التدفقات النقدية الداخلة بالنسبة لكل متغري مستقل مما ميكن  -
 .، وبالتايل العائد االقتصادي املتوقع من املشروعمن تعظيم التدفقات النقدية الداخلة

إرشاد املستثمر إىل أفضل املشاريع املتاحة بدرجة عالية من التأكد على اعتبار أن حتليل  -
 .احلساسية ميثل أحد الوسائل اهلامة ملعاجلة عدم التأكد

  :منهاإال أنه جبانب هذه املزايا هناك بعض التحفظات على هذا األسلوب 
الوصول إىل معيار حمدد، ميكن على أساسه املوافقة على املشروع أو رفضه، صعوبة  -

 .ألن هذا يعتمد على درجة املخاطرة والعائد املتوقع من املشروع

تعدد العمليات احلسابية لكل مشروع وتعقدها بتعدد املشروعات اليت تتم املفاضلة  -
ئد الداخلي نظرا للتغريات يف العناصر بينها، وحىت بالنسبة للمشروع الواحد عند حساب معدل العا

 .اهلامة

 .عدم معرفة القيم االحتمالية املتفائلة واملتشائمة من تقديرات التدفق النقدي الداخل -

يؤدي حتليل احلساسية للوصول إىل نتائج متباينة إذا حتركت بعض املتغريات املستقلة  -
يؤدي إىل صعوبة اختاذ قرار استثماري يف آن واحد، سواء يف اجتاه واحد أو يف اجتاه مضاد، مما 

 .سليم

يصعب إجراء حتليل احلساسية يف حاالت عدم التأكد إذا مت وضع أكثر من تقدير   -
احتمايل للتدفق النقدي الداخل، يف كل سنة من سنوات العمر االقتصادي للمشروع، و يفضل يف 

 .اريهذه احلالة االعتماد على أكثر من أسلوب الختاذ القرار االستثم
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و على ذلك يعترب حتليل احلساسية وسيلة مكملة لوسائل أخرى لتقييم و قياس خماطر 
  . راالستثمار بغرض اختاذ القرار املناسب لالستثما

  :اخلصمأسلوب تعديل سعر  .2-9
يعتمد هذا األسلوب على تعديل سعر اخلصم بغرض تبيان خماطر االقتراح االستثماري 

عدم التأكد يتم تعديل القيمة  ةالل استخدام سعر خصم معدل مبخاطرواملشروع املدروس، إذ من خ
إىل دي، وكل ذلك بغرض التوصل احلالية للمشروع يف حال التأكد، وذلك بدال من سعر خصم عا

 : )1(القيمة احلالية للمشروع املعدلة مبخاطر عدم التأكد وفقا للصيغة التالية
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 متثل القيمة احلالية الصافية للمشروع معدلة مبخاطر عدم التأكد PVNm: حيث 
.           Ri   متثل إيرادات املشروع يف السنة   i  )أي التدفقات الداخلة.( 
              Ci متثل تكاليف املشروع يف السنة   i  )يليةالتدفقات اخلارجة التشغ.( 

                  rm متثل سعر اخلصم املعدل مبخاطر عدم التأكد.                

                    I   التكلفة االستثمارية للمشروع متثل.  
و هذا يعين أن سعر اخلصم اجلديد ) n(تزداد بازدياد الزمن ) n )rm +1و نالحظ أن قيمة

  .عربا عن ارتباط إجيايب بني الزمن و درجة عدم التأكديزداد كلما توغل املشروع يف الزمن م
و يتميز أسلوب سعر اخلصم املعدل باملخاطر بسهولته، و ميكن حساب سعر اخلصم املعدل 

حبيث ميثل درجة املخاطرة ) r(مبخاطر عدم التأكد، من خالل إضافة هامش إىل سعر اخلصم العادي 
   m +r = rm :يلياملتوقعة للمشروع كما 

  .سعر اخلصم املعدل مبخاطر عدم التأكد rm :متثل  حيث
              r  أي أن التأكد تام(سعر اخلصم العادي غري املعدل مبخاطر عدم التأكد.(  
             m   نسبة سعر خصم إضافية(هامش املخاطر املتوقع للمشروع.(   
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سب موقع املشروع، أو إما حبسب الصناعة اليت ينتمي إليها املشروع، أو حب mحيث يقدر 
مقيم املشروع حبيث تعرب هذه النسبة اإلضافية لسعر اخلصم عن درجة  اوفقا العتبارات أخرى يراه

  املخاطرة اليت تقدر حسب كل حالة 
 .نتائج دراسة اجلدوى التجارية للمشروع  •

املطلوب االستثماري غري قادر على حتقيق احلد األدىن من معدل العائد  املشروعإذا تبني أن 
ومعدل التضخم،  ةعلى االستثمار، والذي يعكس تكلفة التمويل املرجحة باإلضافة إىل بدل املخاطر

حبيث تثبت عدم جدوى املشروع ماليا، فإن ذلك ال يؤدي بالضرورة إىل رفض املشروع، بل هناك 

  : )1(ه البدائل مايليومن هذ. عدة بدائل من شأا أن حتول النتائج السلبية للتقييم إىل نتائج إجيابية
رفع سعر بيع الوحدة من املنتج النهائي للمشروع عن السعر الذي متت على أساسه  .1

مما يؤدي إىل زيادة قيمة اإليرادات بالشكل الذي يرفع قيمة األرباح، ويزيد . دراسة اجلدوى
 .بالنتيجة من قيمة صايف التدفقات النقدية الداخلة

مليا بشكل جيعل منه البديل الذي يتم اعتماده بالدراسة مع ويكون هذا احلل قابل للتنفيذ ع
بقاء املتغريات األخرى على حاهلا، إال أن هذا احلل ال يكون مناسبا إذا كانت منتجات املشروع 

  .ختضع لسياسة التسعري اجلربي أو كانت املنافسة شديدة حبيث ال تسمح برفع السعر عما هو عليه
حبيث تتم مراجعة عناصر التكاليف اخلاصة بالتشغيل ختفيض بعض عناصر التكاليف،  .2

، حبيث حتدد العناصر اليت ميكن ختفيض تكلفتها دون )وطبيعي أن تكون من عناصر التشغيل الثابتة(
 .تأثري على حجم اإلنتاج وكمية املبيعات، مع بقاء املتغريات األخرى على حاهلا

رد بالدراسة، مما يؤدي إىل زيادة العمل على زيادة اإليرادات مبعدل أعلى عما هو وا .3
من بداية التشغيل، و ذلك  دية الداخلة خالل السنوات األوىلصايف األرباح، و صايف التدفقات النق

من خالل دراسة مدى إمكانية العمل بالطاقة اإلنتاجية الكاملة للمشروع مع بداية فترة التشغيل، مع 
مد على عوامل عديدة أمهها استقرار السوق و مدى مالحظة أن إمكانية تنفيذ هذا احلل عمليا تعت

  .من اإلنتاج لكميات أكرب تقبلهإمكانية 
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من دد بدراسة اجلدوى، و ذلك العمل على ختفيض حجم اإلنفاق الرأمسايل عما هو حم .4
خالل استئجار األصول بدال من شرائها، و ذلك خالل السنوات األوىل من بداية التشغيل على أن 

 .دما يستقر السوق بالنسبة للمشروعيتم متلكها عن

تغيري املزيج التمويلي للمشروع بغرض ختفيض تكلفة التمويل املرجحة املتعلقة حبجم  .5
 .اإلنفاق الرأمسايل على أن تكون املخاطرة املالية عند درجات مقبولة

  :يليو هكذا نستطيع أن نتوصل إىل نتيجتني أساسيتني كما 
عملية قياس مسبق للمشروع من وجهة نظر املستثمر أو  يعرب التحليل املايل عن :أوال

  .أصحاب رأس املال بغرض اختاذ قرار فيما خيص إنشاء املشروع أو العدول عنه
ختتلف وجهة نظر الدولة إىل املشروع االستثماري عن وجهة نظر الفرد من حيث أا  :ثانيا

رات الرحبية التجارية، مما يستدعي يف املقام األول قبل اعتبا وطنيةدف إىل حتقيق اعتبارات 
استخدام وسائل خمتلفة عن تلك اليت يستخدمها املستثمر يف قياس رحبيته، و اخلالف هنا هو خالف 

  :معامنهجي وفين يف آن 
فهو خالف منهجي من حيث أن منطق الدولة يف االختيار خيتلف عن منطق الفرد،  -

الدولة إىل ، أي العائد النقدي املتوقع، يف حني تنظر فالفرد يضع يف املقام األول الرحبية التجارية
حيث تتعامل مع املشروع من جانب تأثرياته املنتظرة على األهداف  جتماعيةرحبية املشروع اال
 .الوطيناألساسية لالقتصاد 

األدوات و األساليب املستخدمة فيه بغرض قياس مدى  نو هو خالف فين من حيث أ -
ك املستخدمة يف التحليل اتمع ختتلف يف أهدافها و مضموا عن تلاستجابة املشروع ألهداف 

 ىلمع اإلشارة إ. و اليت دف بشكل أساسي إىل تقدير العائد على االستثمار اخلاص باملستثمر املايل
النهائية و هي اليت متثل  هأن التحليل االقتصادي يتأسس على نتائج التحليل املايل و مؤشرا ت

 .م من وجهة نظر اتمعمدخالت للتقيي

كمرحلة أوىل من مراحل دراسة تقييم املشروع ) أو التجاري(لذلك يهدف التحليل املايل 
إىل قياس آفاق الرحبية التجارية من وجهة نظر املستثمر الفرد، تليها مرحلة أخرى و هي مرحلة 

  .التقييم االقتصادي
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لتحليل االقتصادي على خطوات التحليل و هناك عالقة اعتمادية بني املرحلتني حبيث يعتمد ا
  :كالتايلاملايل، و على ذلك تكون خطوات الدراسة االقتصادية 

حتويل القيم املالية إىل قيم اقتصادية حسب قواعد علمية متعارف عليها، يأيت بعدها  :أوال
جلدوى و هو موضوع دراسة ا. إعداد القوائم املالية، و هو ما يعرف بإجراءات تصويبات األسعار

  .االقتصادية
إجراء التحليل العلمي لتقدير قيمة املشروع اقتصاديا الختاذ قرار بشأن قبوله أو رفضه  :ثانيا

ضوع دراسة اجلدوى ، و هو موجتماعيةملعايري اإلضافية للرحبية االبتطبيق املعيار األساسي و ا
  .أو القومية االجتماعية

  .تباعاتعرض إىل هذين املوضوعني لذلك سن
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  دراسة اجلدوى االقتصادية:  الفصل الثالث
 ردف دراسة اجلدوى االقتصادية إىل حتليل الكفاءة اإلنتاجية للمشروع، و تستخدم األسعا

بدال من األسعار السوقية املستخدمة يف دراسة اجلدوى التجارية، و اليت  هاالقتصادية يف تقييم رحبيت
  .ة يف كثري من األحيانتنحرف عن األسعار االقتصادي

لذلك تعتمد دراسة اجلدوى االقتصادية بالدرجة األوىل على حساب األسعار االقتصادية 
و أسباب احنراف األسعار . باستخدام األسعار السوقية، مما يدفعنا إىل التعريف باألسعار االقتصادية
املشروعات، و كذلك حتديد السوقية عنها، و هلذا نتعرض ألسس التسعري و اخلصم املالئم لتقييم 

املعايري املالية و االقتصادية، باإلضافة إىل دراسة بعض املواضيع ذات األثر على دراسة اجلدوى 
االقتصادية كأثر التضخم، و تقييم زمن إنشاء املشروعات، مع التعرض لكيفية حساب األسعار 

  .على التوايللنقاط نتناول هذه ااالقتصادية للسلع و اخلدمات و عناصر اإلنتاج، و س
  .أسس التسعري و اخلصم املالئم لتقييم املشاريع :األول بحثامل

و ملشاريع من خالل النظريات إن تقدم العلوم االقتصادية و املالية أدى إىل إغناء علم تقييم ا
من  قييم، مما جعل العديدالوسائل و األسس املختلفة لعالج املشاكل النظرية و العملية للت

و االقتراحات اليت تطرح من طرف املدارس الفكرية تتسم باالختالف الشديد سواء  اضاتاالفتر
على مستوى التفاصيل أو على مستوى اإلمجاليات، و خاصة فيما يتعلق بصناعة القرار، و من بني 

و البعض  تخدام األسعار السوقية،املواضيع املختلف عليها موضوع التسعري، حيث ينادي البعض باس
ر باستخدام أسعار الفرصة البديلة، و ثالث أسعار الظل، و رابع األسعار احملاسبية، و ما هي اآلخ

األسعار األكثر مالءمة من غريها، فضال عن أسباب احنراف األسعار السوقية عن األسعار 
االقتصادية، كما تطرح أيضا مشكلة اخلصم من حيث تعددها و مالءمتها، و على أي أساس ميكن 

  .حتديدها
  :التالية طالبو سنتناول هذه النقاط وفقا للم

  .األسعار االقتصادية و أسباب احنراف األسعار السوقية عنها :األول طلبامل
 :االقتصاديةتعريف األسعار :أوال
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بأنه القيمة اليت تعكس كل من التكلفة احلقيقية اليت "يعرف السعر االقتصادي لسلعة ما 
نتاج وحدة إضافية من هذه السلعة،و املنفعة احلقيقية اليت يكتسبها يتحملها أفراد اتمع نتيجة إل

  )1("اتمع نتيجة الستهالك وحدة إضافية منها دأفرا

أي سوق (و على ذلك فالسعر االقتصادي ذا املفهوم هو سعر التوازن بالسوق احلرة 
  ).املنافسة الكاملة

رية إلنتاج وحدة إضافية من السلعة و يقصد بالتكلفة احلقيقية هنا قيمة العناصر الضرو
كما أن املنفعة احلقيقية تعين اإلشباع الذي . بالشكل الذي حيقق رحبا عاليا للمنتج و البائع و املوزع

ة حاضرة لديه مما يعين حيصل عليه املستهلك املباشر من استهالك وحدة إضافية من السلعة تلبية حلاج
  .اء السلعة بغرض التخزين أو املضاربةأي تغري يف السعر ناتج عن شر استبعاد

و احلقيقة أنه إذا توفرت شروط سوق املنافسة الكاملة للسلعة فإن األسعار السوقية يف هذه 
ن حتليل اجلدوى احلالة تعترب هي األسعار االقتصادية، و هنا ال خيتلف حتليل اجلدوى التجارية ع

 أحوال نادرة جدا، مما يعين أن األسعار السوقية أن هذا ال حيدث يف الواقع إال يف االقتصادية، إالّ
  .تنحرف عن األسعار االقتصادية ألسباب عدة 

 :االقتصاديةأسباب احنراف األسعار السوقية عن األسعار :ثانيا

هناك أساب عديدة جتعل األسعار السوقية يف كثري من األحيان ال تعكس املنفعة احلقيقية اليت 
لعة ما، أو ال تعكس التكلفة احلقيقية اليت يتحملها اتمع جراء إنتاج حيصل عليها املستهلكون لس

  :األسبابهذه السلعة، و من هذه 
  :السوقتدخل احلكومة يف .  1

هناك أساليب عديدة للتدخل احلكومي يف السوق احلرة، مما جيعل األسعار السوقية تنحرف 
  :يليعن األسعار االقتصادية، و من هذه األسباب ما 

عن ئع سواء عن طريق مقدار ثابت فرض ضرائب غري مباشرة على املبيعات يدفعها البا ـأ 
كل وحدة مباعة أو عن طريق نسبة ثابتة من السعر، و هي بذلك تعترب تكاليف إضافية يتحملها 
البائع مما يدفع به إىل حتميلها كليا أو جزئيا للمستهلك من خالل رفع السعر، و هذا من شأن أن 
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كما تتدخل احلكومة من خالل منح دعم للمنتج .ير السوق مرتفعا عن السعر االقتصادجيعل سع
سواء يف شكل مقدار ثابت عن كل وحدة منتجة أو كنسبة ثابتة من السعر، و ذلك بغرض 
تشجيعه على إنتاج السلعة و بيعها بسعر منخفض، مما يؤدي إىل خفض تكلفة اإلنتاج، و بالتايل 

  .السعر االقتصادي اخنفاض سعر السوق عن
  .فرض حد أدىن أو أقصى للسعرـ ب 

ومة بفرض حد أدىن ألسعار بعض ـحيدث يف كثري من البلدان النامية أن تقوم احلك
أجور العمال، أعلى من  أوـ هو احلال بالنسبة ألسعار املنتجات الزراعية  كماـ ع و اخلدمات ـالسل

من سعر التوازن يف  ألسعار بعض السلع أقل د أقصىسعر التوازن يف السوق احلرة، أو بفرض ح
مما يؤدي إىل احنراف سعر السوق  رورية و العمالت األجنبية،السوق احلرة، و هي حالة السلع الض

  .عن السعر االقتصادي
  :الوارداتفرض رسوم مجركية على ـ ج 

هناك شكل آخر من أشكال تدخل احلكومة يف األسعار السوقية، و ذلك من خالل فرض 
يف السوق احمللي عن  دي إىل ارتفاع أسعارهاسوم أو حصص مجركية على الواردات، مما يؤر

  .األسعار احلرة بالسوق الدويل مبقدار الرسم اجلمركي
  :االحتكاريةاملمارسات .  2 

احلدية، و ذلك  من التكلفةتقوم الشركات االحتكارية بوضع أسعار للمنتجات أعلى 
  .ا يؤدي إىل ارتفاع أسعار السوق عن األسعار االقتصاديةلتحقق هامش ربح مرتفع، و هذ

  .و جود آثار خارجية للمشروعات.  3 
ينجم عن إنشاء بعض املشاريع تلوث بالبيئة احمليطة؛ مما يشكل أضرار لآلخرين و اليت تعترب 

ن مقابال نوعا من التكاليف االجتماعية اليت ال تظهر آثارها يف أسعار السوق ألن املنتجني ال يدفعو
  .مباشرا عنها، مما جيعل أسعار السوق تبدو أقل من األسعار االقتصادية

كما أن إنشاء مشروعات أخرى قد حيقق منافع خارجية ألفراد آخرين دون أن يدفعوا 
و بالتايل ال تنعكس قيمة هذه املنافع االجتماعية . مقابال هلذه املنافع ألصحاب هذه املشاريع

  .مع أا ستكون خمتلفة عن األسعار االقتصادية. لسوقاإلضافية يف أسعار ا
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  .اثر التضخم النقدي.  4 
اليت ال  لتعترب حتركات األسعار السوقية ضمن موجات متالحقة للتضخم النقدي من العوام

و اليت تعود إىل تغري عالقات اإلنتاج أو . تعكس تغريات املنفعة احلقيقية أو التكلفة احلقيقية للمجتمع
و ينشأ هذا الوضع عندما تقوم . ري التكنولوجي، و بذلك فهي ختتلف عن األسعار االقتصاديةالتغ

احلكومة بإصدارات نقدية جديدة متتالية لتغطية العجز يف ميزانيتها دون أن يقابل ذلك زيادة يف 
الحظ و ي. الناتج احلقيقي بنفس النسبة، مما يؤدي إىل ارتفاع متواصل يف أسعار السلع و اخلدمات

أنه حىت لو ارتفعت أسعار خدمات عناصر اإلنتاج بنفس نسبة ارتفاع أسعار منتجات املشروع، 
  فإن أرباح املشروع ستزداد بنفس معدل التضخم، على اعتبار أن صافـي عائـد 

املشروع سيزداد بنفس النسبة و على ذلك، و للحصول على الربح احلقيقي ينبغي قسمة 
  .القياسي لألسعار على الرقم الربح النقدي

عن األسعار  تعربو هكذا خنلص إىل أن األسعار السوقية يف ظل موجات التضخم ال 
  .االقتصادية باملفهوم احلقيقي

  .أساس التسعري املالئم لتقييم املشاريع :الثاين طلبامل
إن تنفيذ أي مشروع استثماري يعين استقطاع جزء من املوارد االقتصادية املتاحة للمجتمع 

أو  ارد طبيعية أو نقد حملياليت تتمثل يف مدخالته من عناصر اإلنتاج، سواء كانت يف شكل مو و
أجنيب أو عمل أو تنظيم أو سلع و خدمات، حبيث حيصل اتمع مقابل ذلك على خمرجات هذا 

كون هلا آثار و اليت قد ي. املشروع املتمثلة يف ما يضاف إىل السلع أو اخلدمات أو لكليهما معا
  .أو سلبية على عملية التنمية إجيابية

و من املشاكل اليت تعترض القائم بالتقييم هي حتديد بنود االستقطاع و اإلضافة إىل موارد 
يكون ذو أثر سليب فيصنف  اتمع، و حتديد ما هو ذو أثر إجيايب فيصنف يف جانب العوائد، أو ما

أو هذه التكلفة، جيب استخدام أسعار تعكس يف جانب التكاليف، و للتعبري عن قيمة هذا العائد 
  .القيمة احلقيقية هلذه التأثريات املوجبة أو السالبة من جانب مسامهتها يف أهداف التنمية
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إن القيم و األسعار اليت تستخدم لقياس مسامهة املشروع يف أهداف التنمية و تكلفة هذه 
بغي أن تعكس الندرة أو الوفرة النسبية املسامهة ينبغي أن تراعي أولويات هذه األهداف، كما ين

  .)1(للموارد و عناصر اإلنتاج
و على ذلك نالحظ أن التسعري سوف يعتمد على األهداف اليت يراد للمشروع أن يعمل 

فقد يكون أثرا ما إجيابيا، و بالتايل يعترب كعائد يف ظل هدف معني، و قد يعترب نفس . على حتقيقها
مثال تعترب زيادة مداخيل العمال غري املهرة (لفة يف ظل هدف آخر للتنمية األثر سلبيا مبعىن أنه تك

عائدا عند تبين هدف إعادة توزيع الدخول بني طبقات اتمع، لكنه يعترب كتكلفة بالنسبة هلدف 
اريع، ما هو إال حتليل للتكلفة و هكذا، جند أن أي منهج لتقييم املش) زيادة معدل النمو االقتصادي

يتم ا حساب هذا العائد أو  يف الكيفية اليت. ني هذه املناهجد حيث ينحصر االختالف بو العائ
التكلفة، و اليت تعكس الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج، و كذلك أهداف و أولويات هذه 

 .التنمية االقتصادية
  

                                                
  .6، ص )1976القاهرة، البنك املركزي املصري، معهد الدراسات املصرية، (صادي للمشروع و هيب غربيال، مقدمة يف التحليل االقت    (1)
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إن أهم مراحل تقييم املشاريع، هي مرحلة حتديد سعر أو قيمة مدخالت و خمرجات 
و خاصة يف مرحلة التقييم التنموي حيث يلعب اختيار األساس الذي يتم  ،املشروع االستثماري

له دورا كبريا يف نتائج التقييم احملصل عليها، لذلك جند أن مشكلة التسعري من أكثر  التسعري وفقا
إثارة للجدل على مستوى املدارس الفكرية، و كذا على مستوى التطبيق بالنسبة لتقييم املشاكل 

را على ثاملشاريع حبيث تتسم بوجود اختالف كبري يف وجهات النظر، و تلعب دورا كبريا و مؤ
و هو ما ال يتوفر دائما يف أسعار السوق . ةالتخصيص األمثل للموارد، و على حتقيق أهداف التنمي

ستخدم يف التسعري عند التحليل الرحبي للمشروع و الذي يتم فيه تقييم مدخالت و خمرجات اليت ت
، بغض النظر عما يف سعر السوق من احنراف عن مفهوم هاملشروع من وجهة نظر املستثمر نفس

  .القيم احلقيقية للسلع و اخلدمات املنتجة، أو تكاليف عناصر اإلنتاج و املوارد املستخدمة
اخلطوة األوىل يف عملية تصويب األسعار هي مراجعة األسعار السائدة، و حتديد لذلك فإن 

 اختيار القيم، وصوال إىل االحنرافات الواضحة فيها، و اليت تؤثر بصورة جوهرية على حتليل املشروع
شكلة كواحدة من أكثر مشاكل التحليل أمهية عند قياس القيمة املتظهر اليت املناسبة للتسعري

أو حماسبية أو  نت هذه األسعار سوقيةعية احلقيقية ملدخالت و خمرجات املشروع، سواء كااالجتما
أسعار ظل، و ألن تقييم املشاريع يهدف إىل اختيار أفضلها بغرض حتقيق رفاهية اتمع، فإن األمر 

يف  نسبية للموارد املستخدمةيتطلب وجود أسعار تعكس تفضيل اتمع مع مراعاة الندرة ال
أسعار الظل لتعرب عن القيم اليت تسود عند حتقق حالة  فكرة استخدامشروع، و من هنا ظهرت امل

، فهي ذا املعىن تعرب عن )1(التوازن بني التكلفة احلدية االجتماعية، و العائد احلدي االجتماعي
ق التوزيع األسعار اليت ميكن أن تسود االقتصاد القومي عند توفر شرط املنافسة الكاملة اليت حتق

  .)2(األمثل للموارد
و نظرا لصعوبة حتديد أسعار الظل باإلضافة إىل عدم توفر البيانات الالزمة لتحديدها بالقدر 
و النوعية املطلوبة، اقترح تعديل أسعار السوق املستخدمة يف التحليل املايل مبا يعكس القيمة احلقيقية 

  .رف باألسعار احملاسبيةلكل املوارد املستخدمة يف املشروع، و هو ما يع

                                                
، الطبعة الثالثة، 323خلية رقم مذكرة دا القاهرة معهد التخطيط القومي،" (ختطيط و تقييم املشروعات الزراعية أسس"حسن،  رجاء عبد الرسول:  (1)

  )29، ص 1975ماي 

  .23. ، ص)1978، يونيو 617معهد التخطيط القومي، القاهرة، مذكرة داخلية رقم " (تقييم املشروعات الزراعية"عبدالقادر حممد دياب، :   (2)
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و يف هذا اال هناك العديد من اآلراء اليت طرحت من خالل مناهج التقييم العاملية، و اليت 
  .، مبينني كيفية حتديد األسعار املالئمة للتقييمطلبسنتعرض هلا خالل هذا امل

ة التقييم و السؤال الذي جيدر بنا اإلجابة عليه اآلن، هو أي من األسعار نستخدم يف مرحل
التنموي للمشروع االستثماري، هل هي أسعار السوق ؟ أم أسعار الفرصة البديلة ؟ أم أسعار الظل 

  و إذا مل يكن أحدها مالئما، فعلى أي أساس يتم التسعري ؟ . ؟ أم األسعار احملاسبية ؟
  .لذلك و قبل اإلجابة على هذه األسئلة، ينبغي أن نتعرف أوال على طبيعة هذه األسعار

  . حتديد األسعار املالئمة للتقييم: أوال 
  :أسعار السوق .1

كانت األسعار املستخدمة يف تقييم املشروعات منحصرة يف أسعار السوق،  1950قبل عام 
حيث كانت املشاريع تقيم من خالل حتديد تكاليفها و إيراداا وفقا لألسعار اجلارية يف السوق، 

ب باستخدام سعر الفائدة السائد يف السوق، سواء بالنسبة ملشاريع كما كانت القيمة احلالية هلا حتس

و احلقيقة أن سعر . )1(القطاع اخلاص أو القطاع العام، مع استبعاد بعض املدفوعات التحويلية
السوق ميكن أن يعكس القيمة احلقيقية ملدخالت و خمرجات املشروع إذا كانت عوامل اإلنتاج 

السمة املميزة لالقتصاد هي املنافسة الكاملة، و حرية حركة عناصر  موظفة توظيفا كامال، و كانت

إالّ أنه يف معظم األحوال، و خاصة . )2(اإلنتاج يف الداخل و اخلارج هي املسيطرة على االقتصاد
بالنسبة للبلدان النامية ال يعكس جهاز األسعار القيمة احلقيقية من وجهة نظر اتمع نظرا لألسباب 

  :التالية 
ال املنافسة الكاملة ظاهرة والذي جيعل من  الوطينظروف الواقع الذي حيكم االقتصاد .أ

 .تصلح إالّ للتحليل النظري، نظرا لعدم وجود هذا النظام يف الواقع العملي

التدخل احلكومي، بغرض التأثري على حرية حركة عناصر اإلنتاج وأسعارها، باإلضافة .ب 
كالضرائب و اإلعانات والتشريعات املتعلقة بتحديد  ة املختلفةاملاليإىل استخدام السياسات 

 . )3(أدىن لألجور، بغرض توجيه املوارد ملا ترغب به احلكومة حد

                                                
  .املرجع السابق، نفس الصفحة:   (1)

  .19. ، ص)1974، يوليو 394معهد التخطيط القومي، القاهرة، مذكرة داخلية رقم (، "الصناعيةالتقييم االقتصادي للمشروعات "صاحل مغيب، :   (2)

   .54 ـ 40، ص  1978الة العربية لإلدارة، القاهرة، يوليو ، " حول استخدام األسعار احملاسبية يف القياس احملاسيب"حلمي سالم، :   (3)
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التضخم، فبالرغم من كون التضخم ظاهر اقتصادية عاملية، فإن اقتصادات الدول  .جـ
اإلسراع يف عملية التنمية وما النامية تتميز بالتضخم املتزايد واملستمر، نظرا للرغبة امللحة يف 

 العرض يف بعض القطاعاتينجم عنها من زيادة الطلب على العرض، باإلضافة إىل نقص 
والذي يترتب عنه زيادة يف األسعار يؤثر ) كالقطاع الزراعي(اليت تتميز باجلمود النسيب 

 .مداها على أسعار القطاعات األخرى باالقتصاد

من عار السوق بسبب احتياجاته ة حبيث ميكنه التأثري على أسإذا كان املشروع من الضخام.د
ال  ألسواق، مما جيعل هذه األسعاراملواد اخلام، وكذلك كميات اإلنتاج اليت يطرحها با

 . )1(تعكس القيم احلقيقية للسلع واخلدمات من وجهة نظر اتمع

عن التخلص من بعض كما أن بعض التكاليف اليت حيملها املشروع للمجتمع والنامجة .هـ 
اآلثار الضارة للبيئة، من الصعب حتديد سعر هلا يف السوق، مما تنشأ عنه احلاجة الستخدام 

 .أسعار أخرى

كثريا ما تتواجد عوامل، بالدول النامية خاصة، تعمل على حدوث اختالفات يف األسعار، .و
يعاين باألساس  تصادوخاصة بسبب ما تتخذه احلكومة فيما يتعلق بتوظيف العمالة يف ظل اق

من فائض يف العمل، باإلضافة إىل وجود احتكار يتحكم بالسعر لصاحله بشكل جتعله يفوق 
التكلفة احلدية، مما يؤدي إىل إحداث خلل بأسعار املنتجات اليت قد يستخدم املشروع 

قيمتها زيادة على تقييم العمالت احمللية يف الدول النامية بأكثر من . االستثماري بعضا منها
 .والواردات تاحلقيقية، وهو ما يؤثر على أسعار الصادرا

الفعلية اليت يعرب عنها بسعر السوق، قد يقود  تإن التقييم باالعتماد على التكاليف واإليرادا
إىل سوء توجيه املوارد املتاحة للمجتمع ألن هذه األسعار ال تعكس القيم احلقيقية سواء للتكاليف 

نظر اتمع، ويالحظ أن أسعار السوق ال تزال تستخدم حىت اآلن يف تقييم  أو للعوائد من وجهة
  .املشروعات فيما يسمى بتحليل الكفاءة

يف تقييم العوائد و التكاليف  )2("فائض املستهلك"م مفهوم بعد ذلك استخد"االستعداد للدفع" أسعار ـ 2

من املنتجات بشكل يؤدي إىل  ادة العرضللمشروعات الكبرية منها على وجه اخلصوص، حيث يترتب عنها زي

                                                
  .136، ص 1978طويل األجل، القاهرة، مكتبة عني مشس، سيد حممد اهلواري، االستثمار و التمويل   )1(

  .عبد القادر دياب، املرجع السابق، نفس الصفحة   (2)
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من إن صايف العائد . )∗(ختفيض أسعار السوق، و ظهور السلعة بالسعر الذي حيقق فائض املستهلك
املشروع إذا حسب بأسعار السوق سيكون أقل من صايف العائد الذي جينيه اتمع من هذا املشروع 

االستعداد للدفع، والذي يكون املستهلك إذا حسب وفقا لفكرة فائض املستهلك باستخدام سعر 
مستعدا لدفعه مقابل احلصول على السلع واخلدمات، وللتوصل إىل القيمة احلقيقية هلذه السلع 
واخلدمات من وجهة نظر اتمع جيب أن يضاف الفائض إىل سعر السوق، مث تقييمها بالسعر 

  . )1(اجلديد
  :أسعار الظل  ـ 3

قتصادي من اختيار أفضل املشاريع اليت تعكس أقصى عائد إن حتقيق هدف التحليل اال
مع  تفضيل اتمعللمجتمع مع ضمان الكفاءة يف استخدام املوارد، يتطلب وجود أسعار تعكس 

األخذ بعني االعتبار الندرة النسبية للموارد املستخدمة يف املشروع، وهنا ظهرت فكرة استخدام 
لتكلفة احلدية االجتماعية والعائد احلدي االجتماعي، واليت أسعار تعمل على حتقيق التوازن بني ا

أو هي تلك األسعار اليت تسود االقتصاد إذا وصل إىل حالة التوازن عندما . )2(تعرف بأسعار الظل

و بشكل آخر، فإن أسعار الظل  )3(تتوفر شروط املنافسة الكاملة اليت حتقق التوزيع األمثل للموارد
اوي اإلنتاجية احلدية لعناصر اإلنتاج يف الوضع األمثل الذي يأخذ كافة هي اليت ميكنها أن تس

عمل، رأس مال، (االستخدامات املمكنة للموارد املتاحة يف اعتباره، فإذا أخذنا مدخالت املشروع 
يف اقتصاد يقوم أساسا على الندرة، فإن هذه املدخالت يكون قد مت ) اخل... مستلزمات إنتاج، 
يف وارد املشروع تكلفة بديلة ام آخر بديل، و على ذلك فإن لكل مورد من مسحبها من استخد

استعمال آخر، إن هذه التكلفة البديلة متثل اإلنتاجية احلدية للمورد يف االستخدام البديل، أو ما 

  .  )4(يعكس سعر الظل له

                                                
  .السوق هو الفرق بني أعلى سعر يكون املستهلك على استعداد لدفعه مقابل حصوله على السلعة، و بني سعرها يف   (∗)
  .2، ص 1971، أفريل 143التخطيط القومي، القاهرة، مذكرة داخلية رقم  ، معهد"تقييم املشروعات الصناعية"سعدية منتصر،    (1)

  . رجاء عبد الرسول حسن، املرجع السابق، نفس الصفحة   (2)

  .عبد القادر دياب، املرجع السابق، نفس الصفحة   (3)

  .29-28رجاء عبد الرسول حسن، املرجع السابق، ص    (4)
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حتدث يف دالة اهلدف اليت ) أو النقص(و يعرف سعر ظل مورد معني بأنه مقدار الزيادة 

  . )1(الكمية املتاحة من ذلك املورد النادر مبقدار وحدة واحدة) أو نقص(زيادة 
و هذا يعين أنه إذا زيدت الكمية املتاحة من أحد املوارد النادرة مبقدار وحدة واحدة 

، و عادة "بسعر ظل املورد"ار فسيؤدي ذلك إىل زيادة األرباح مبقدار معني حبيث يعرف ذلك املقد
مفاهيم أسعار الظل عند تقييم الصفقات االستثمارية للتعرف على العناصر ذات  ما تستخدم

، و ذلك بغرض التأكد الوطيناحلساسية األكثر عند تقييم األثر االقتصادي لالستثمار على املستوى 
، على اعتبار أن أي مورد استثماري أو إنتاجي، يف الوطنيةمن مدى مالءمة هذا األثر لألهداف 

األول هو السعر املعلن يف السوق للتعامل، و الثاين  سعرين؛الل العالقات السعرية قد حيمل حالة اخت
  .هو السعر االقتصادي هلذا املورد و الذي يعكس حقيقة تكلفة فرصته الضائعة، أو سعر ظله

و على ذلك ميكن استنتاج مفهوم آخر لسعر الظل عند تقييم الرحبية االجتماعية ملشاريع 
، و على اخلصوص تلك اليت يتطلب إنشاؤها موارد أجنبية باإلضافة إىل املوارد احمللية، االستثمار

حيث يتطلب األمر حتديد أسعار الظل لكافة أنواع املوارد االستثمارية و اإلنتاجية، و أيضا لبنود 
دي السعر االقتصا"املدخالت و املخرجات اجلارية للمشاريع االستثمارية حيث يعرب سعر الظل عن 

الذي يعرب بدوره عن تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة للمورد االستثماري أو اإلنتاجي على 

   )2("املستوى القومي
و من جهة أخرى، و يف جمال اختاذ القرارات، يساعد التعرف على أسعار ظل املوارد 

ؤدي زيادا إىل املختلفة، على اختاذ القرارات من طرف املقيم بغرض التعرف على املوارد اليت ت
زيادة الرحبية، حيث ميثل سعر الظل العائد احلدي الذي تسهم به وحدة إضافية من مورد معني يف 

و هنا يعمل املقيم على اختاذ القرارات اليت تؤدي إىل زيادة الكميات . تغطية التكاليف الثابتة و الربح
  .ملتاح منه بشكل أفضلاملتاحة من املورد الذي له سعر ظل أكرب نسبيا مع استخدام ا

ستؤدي إىل زيادة الرحبية مبقدار ضعف ) أ(فإذا كانت إضافة عامل واحد إىل خط اإلنتاج 
، فإن القائم على عملية اختاذ القرارات سيعطي أولوية )ب(إضافة عامل واحد إىل خط اإلنتاج 

ل مورد معني مساو أما إذا كان سعر ظ) ب(مقارنة خبط اإلنتاج ) أ(لزيادة إنتاجية خط اإلنتاج 

                                                
  .345،ص 1997مشس، القاهرة،  ية للمشروعات االستثمارية، مكتبة جامعة عنيقتصادحسني مصطفى هاليل، اجلدوى اال:   (1)

  . 346املرجع السابق، ص :   (2)
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لى عملية التقييم للصفر، فإن ذلك يعين أن هذا املورد غري مستغل بالكامل، و بالتايل فإن القائم ع
على اختاذ قرار يقضي باالستفادة من اجلزء غري املستخدم من ذلك املورد يف استخدامات  سيعمل

يف القضاء على  ا هاماأخرى بديلة، و هنا نالحظ أن أسعار ظل املوارد املختلفة تلعب دور
  .أو يف إحالل منتجات جديدة مل تكن مستهدفة االختناقات

 :أسعار الظل و تكلفة الفرصة البديلة  -

يعرب سعر ظل الوحدة من مورد معني عن تكلفة الفرصة البديلة الداخلية، حيث تعبر هذه 
غطية التكاليف الثابتة يف ت األخرية عما ميكن أن حيصل عليه املشروع من عائد حدي و الذي يساهم

و الربح عند زيادة الكمية املتاحة من املورد مبقدار وحدة واحدة، يف حني تعرب تكلفة الفرصة البديلة 
  .اخلارجية عن سعر الشراء اجلاري لعنصر اإلنتاج

بني البديلة من خالل التمييز و ميكن استنتاج العالقة بني أسعار الظل و تكلفة الفرصة 

  :)1(ثة التالية احلاالت الثال
إذا كان ملورد معني سعر ظل نتيجة ندرته، فإن تكلفة الفرصة البديلة الكلية لذلك  .1

 ).، مضافا إليه تكلفة الفرصة البديلة اخلارجيةتكلفة الفرصة البديلة الداخلية( املورد تعادل سعر ظله

تكون إذا كان أحد املوارد غري مستغل بشكل كامل، فإن سعر ظله يساوي الصفر، و  .2
 .رد عبارة عن تكلفة الفرصة اخلارجية فقطالفرصة البديلة الكلية لذلك املوبالتايل تكلفة 

تقتصر تكلفة الفرصة البديلة الكلية على تكلفة الفرصة البديلة الداخلية فقط، إذا  .3
ؤثر كانت تكلفة الفرصة البديلة اخلارجية صفر، و هي حالة املوارد اليت ينتج عنها تكاليف ثابتة ال ت

 .يف اختاذ القرارات

لكن نظرا لصعوبة توفر ظروف املنافسة الكاملة يف البلدان النامية، فإن حماولة استخدام 
أسعار الظل يف تقييم بعض املشاريع ال يؤدي إىل زيادة الكفاءة االقتصادية هلا، بل إىل تناقصها نظرا 

الزمة لذلك، زيادة على عدم وجود لعدم توفر البيانات املطلوبة لتحديدها بالقدر و النوعية ال

، و إذا مل يتم إجراء بعض التعديالت )2(أسلوب عملي و سهل متفق عليه حلساب تلك األسعار
  .هلذه األسعار، فإا تكون غري صاحلة للتقييم

                                                
  . 348املرجع السابق، ص :   (1)

  .28رجاء عبد الرسول حسن، املرجع السابق، ص :   (2)



- 158  - 

باإلضافة إىل أن هناك رأي يشري إىل أن أسعار الظل هي نوع من املعلمات القومية، و اليت 
ملة لالقتصاد بكل قطاعاته، حبيث يتم حتديدها من طرف هيئة قومية مع مراعاة ينبغي أن تكون شا

تغيري تلك املعلمات وفقا لظروف الدولة االقتصادية عرب مراحل التنمية املختلفة، باإلضافة إىل 
األوزان القومية اليت تتعلق بأثر املشروع على توزيع الدخل، حبيث تأخذ املشاريع اليت تؤدي إىل 

دخول الطبقة الفقرية وزنا أعلى عند التقييم، فضال عن املعلمات اهليكلية اليت تركز على وضع زيادة 

  .)1(أوزان أعلى للمشاريع اليت تتعاظم فيها درجة التشابك مع املشاريع األخرى
  :األسعار احملاسبية ـ 4

خمتلف  بغرض تقييم ـو هي عبارة عن أسعار السوق املعدلة  ـتستخدم األسعار احملاسبية 
من تمع، و جيعلها تقترب املوارد املستخدمة يف املشروع بالشكل الذي يعكس قيمتها احلقيقية يف ا

فإن هذه األسعار ال ختتلف عن أسعار الظل، فهي  "Mishan" "ميشان"أسعار ظلها، و حسب رأي 
ت أسعار يعطيها االقتصاديون للسلعة أو املورد حيث تكون مالئمة ألغـراض احلسـابا

كما يضيف أنه غالبا ما يتم تعديل . االقتـصادية، بشكل أفضل من األسعار احملددة يف السوق
أسعار السوق لبعض السلع أو العناصر الداخلة يف تكاليف املشروع عند تقييمه، أو قد يعطي املقيم 

  .)2(أسعارا لبعض العوائد و التكاليف غري املباشرة، و اليت ال يكون هلا أسعار يف السوق
فرييان أن األسعار احملاسبية تشتق من األسعار  "Mirrlees"" مريليس"و  "little"" ليتل"أما 

، حبيث يقوم مقيمو املشاريع بتعديل أسعار السوق اليت حتسب على )3(املستخدمة يف التحليل املايل
افـر نظرا  لصعوبة تو. سمى األسعار احملاسبيةيإيرادات و نفقات املشروع إىل ما أساسها 

  الظـروف 
در ـاليت تناسب اشتقاق أسعار الظل، زيادة على عدم توافر البيانات الالزمة لتحديدها بالق

  .و النوعية املطلوبة
  .مدى مالءمة األسعار املختلفة ملرحلة التقييم التنموي للمشاريع: ثانيا 

                                                
  .11 – 8ص ) 1980، 19التخطيط القومي، مذكرة رقم القاهرة، معهد " (اجلانب االجتماعي يف تقييم املشروعات"صقر أمحد صقر، :   (1)

(2)   : E. J. Mishan , cost – Benefit Analysis.   (london : George Allen &unwin, 1978). P. 81. 
(3)   : I. M. D. little and J. A. Mirrlees, Project Appraisal and planning for developing countries (London :         

Heinemann Educational Books Ltd, 1977) p. 19. 
ـ  ـــاملرجعني أوردما أفك       س، ار حممد قنديل، التكلفة االجتماعية للمشروعات االستثمارية، حبث مقدم لكلية التجارة، جامعة عـني مش

  .66. ، ص1981القاهرة، 
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  :مدى مالءمة أسعار السوق -1

وزنا املشاريع يف اخلمسينات من القرن املاضي مل تعط بعض التطبيقات األوىل يف جمال تقييم 
ملوضوع التعرف على القيم احلقيقية للمدخالت و املخرجات للمشاريع االستثمارية على  كبريا

اعتبار أن أفضل مدخل هلا هو استخدام األسعار اليت يتوقع أن تسود عندما يتم اإلنفاق، أو يتم 
مناهج التقييم  ظهور العديد من وتقييم املشاريع،  احلصول على العائد، إال أنه مع تقدم أساليب

طرحت مشكلة اختيار . مع اختالف منطلقاا، وكذا اختالف برامج التنمية وأو لوياا العاملية
األسعار املالئمة للتقييم، على اعتبار أن سعر السوق ال يؤدي إىل التخصيص األمثل للموارد، وال 

وهو ماال يتوفر للبلدان  )∗(شروع إال يف شروط املنافسة الكاملةيعكس القيم احلقيقية ملكونات امل
النامية اليت عادة ما تكون اقتصاداا خمططة بشكل أو بآخر، وال حىت يف البلدان املتقدمة، مما ينجر 

، إضافة إىل عنه احنراف أسعار السوق كمعرب عن القيم احلقيقية ملكونات املشروع عن أسعار التوازن
من التشريعات واإلجراءات اليت متنع ظهور مثل هذا النظام كالضرائب واإلعانات  وجود الكثري

وخمتلف أشكال الدعم والتدخل يف قوى العرض والطلب كتحديد حد أدىن لألجور، أو حتديد 
  .وغريها ة لبعض املنتجات، ونظام احلصص، أسعار جربي

ستثمار ال ميكن أن تعكسها زيادة على ذلك، هناك بعض التأثريات اخلارجية ملشروع اال
النامجة عن إقامة املشروع، واليت تدخل ضمن نطاق  ةمثل اآلثار السلبية أو اإلجيابي. أسعار السوق

  .اخلارجيات واليت جيب أخذها بعني االعتبار عند التحليل التنموي للمشروع
 فالشخـصومن ضمن األسباب اليت تؤثر على احنراف األسعار اآلثار التوزيعية للمشروع، 
يف  إما بزيادةالذي حيصل على زيادة يف الدخل بسبب املشروع قد يستجيب هلذه الزيادة، 

أو يف االدخار، يف حني أن الشخص الذي يتحمل تكاليف بسبب املشروع، قد تنعكس  االستهالك
 قد تترجم إىل يف االستهالك احلايل أو احلد من املدخرات بالنسبة له، وهذه التغريات ما بنقصإ

يف االستثمار بالزيادة أو بالنقص مما ينبغي األخذ يف احلسبان أثر هذه التغريات على معدالت  تغريات

                                                
مـن   وق، وحتقق أقصى درجـة ترتب على توافرها انتفاء العناصر االحتكارية من السإن منوذج املنافسة الكاملة، يهدف إىل بيان الشروط اليت ي:   (∗)

أو  املنافسة بني املنتجني، حبيث ال ميكن للمشروع الواحد أن يؤثر على مثن السلعة أو اخلدمة الذي يتحدد بتفاعل قوى خترج عـن نطـاق املنـتج   
  ... يف السوق،ام بكل الظروف السائدة ل واخلروج من وإىل السوق، العلم التاملستهلك الواحد، ومن شروطها الكثرة، التجانس، حرية الدخو

وهناء خري الدين، األسعار وختصـيص املـوارد، دار اجلامعـات املصـرية،      يملزيد من التفاصيل أنظر على سبيل املثال، حممد سلطان أبو عل
         .1972اإلسكندرية، 
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االستثمار، كما أن اآلثار التوزيعية ختتلف من مشروع آلخر خالل فترة االستغالل للمشروع حبيث 
ار لدى تتحقق دخول اقتصادية خمتلفة وذلك وفقا للميل احلدي لكل من االستهالك واالدخ

  .اموعات اليت حتصل على هذا الدخل
ويف إطار تبين هدف زيادة معدل النمو االقتصادي ينبغي إعطاء وزن أكرب للجزء املخصص 

يف اليت تعاين من عجز  قتصادات البلدانلالدخار قياسا باجلزء املوجه لالستهالك، بالنسبة ال 
اآلثار التوزيعية للمشروع االستثماري  املدخرات، إال أن أسعار السوق ال ميكن أن تعكس هذه

بالرغم من أمهيتها وتأثريها الكبري على أهداف التنمية وخاصة هدف زيادة معدل النمو االقتصادي 
أخريا ومن أسباب احنراف أسعار السوق عن التعبري عن القيم احلقيقية ملكونات املشروع، عدم 

حيث أن معظم الدول النامية تعاين من بعض . توازن أسواق رأس املال والعمل والنقد األجنيب
حاالت عدم التوازن يف أسواقها والناجتة عن عدم التناسب بني الكميات املتاحة من عناصر اإلنتاج 

 ـالرئيسية املذكورة حيث توجد ندرة شديدة يف رأس املال والنقد األجنيب ووفرة يف عنصر العمل 
ل العالقات النسبية بني األسعار السوقية هلذه العناصر ال مما جيع ـغري املاهر منه على وجه اخلصوص 

  .متثل الندرة النسبية وال الوفرة احلقيقية هلا
بالنسبة لرأس املال والنقد األجنيب توجد هلما أسعار سوقية أقل من القيمة اليت تعكس 

على لتقييم ة هلذه العناصر عند اوهذا من شأنه أن يشجع املشروعات املستخدم. ندرما النسبية
عكس املشاريع اليت تستخدم عنصر العمل الذي له سعر سوقي أكرب من السعر الذي يعكس ندرته 
النسبية، وهنا يقل عدد املشاريع اليت تقبل عند التقييم، مما يؤدي إىل زيادة ندرة العناصر النادرة 

  .كرأس املال والنقد األجنيب، ووفرة العناصر املتوفرة كالعمل غري املاهر
عن م أسعار غري أسعار السوق لتعرب ومن هنا جلأت أغلب املناهج العاملية للتقييم إىل استخدا

 الندرة والوفرة النسبية لعناصر اإلنتاج، وتعكس بالتايل كفاءة ختصيص املوارد، آخذة بعني االعتبار
  .اآلثار التوزيعية للدخل

 .نموي للمشروعمدى مالءمة أسعار الفرصة البديلة ملرحلة التحليل الت_2

تعرب أسعار الفرصة البديلة عن التكلفة اليت ميكن اعتبارها مدفوعات الزمة إلبعاد العناصر 
إىل  لندرة سينتقل العنصرعن االستخدام البديل، فإذا قلت هذه املدفوعات عن التكلفة اليت تعكس ا

لفة الفرصة لتخصيص االستخدام البديل و املعروف بتكلفة الفرصة البديلة، و على ذلك تصبح تك
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ففي ظل نظام . مورد معني يف استخدام ما، هي العائد الذي ميكن حتقيقه يف أفضل استخدام له
املنافسة، فإن هناك ميال قويا ألن متثل أسعار السوق أسعار الفرص البديلة حيث يسعى املستهلكون 

. رهاـهلم أكرب من سعلنسبة ل سلعة باـإىل شراء وحدات إضافية من السلع عندما تكون قيمة ك
و بنفس التحليل، فإن املنتجني يسعون إىل إنتاج وحدات إضافية عندما يكون سعر الوحدات 

ففي ). مل اإلنتاجعندما تكون التكلفة هي تكلفة الفرصة لعوا(اإلضافية أكرب من تكلفة إنتاجها 
مستهلك، ـافية للـو حتت تلك الظروف فإن سعر سلعة ما يقيس قيمة الوحدة اإلض حالة التوازن

  .)1(و كذلك التكلفة اإلضافية إلنتاج الوحدة، أي أن سعر السوق يكون مساو الفرصة البديلة
على يف ختصيص املوارد، تعتمد إن أغلب مناهج التقييم العاملية اليت تتبىن هدف الكفاءة 
إىل خدامها يؤدي لذلك فإن استأسعار الفرصة البديلة، على اعتبار أن التكلفة هي عائد مضحى به، 

و هذا ما يؤكده تضاؤل . اختيار املشروعات االستثمارية اليت تتسم بالكفاءة يف استخدام املوارد
تكلفة الفرصة البديلة لعنصر العمل بقدر شيوع ظاهرة البطالة، و تزايدها عند تواجد فرص العمل 

مع التكاليف املضافة  ـل املثال على سبيـ أمامهم، كما تتساوى تكلفة الفرصة البديلة للنقد األجنيب 
إلنتاج السلع املوجهة للتصدير و اليت تعمل على جلب العمالت األجنبية، أو مع النفقات املضافة 

  .إلنتاج سلع اإلحالل حمل الواردات، مما يعمل على التوفري يف النقد األجنيب
ن املاضي على هدف و برأي االقتصاديني الغربيني الذين ركزوا يف مخسينات و ستينات القر

الكفاءة مبعىن حتقيق أعلى ناتج قومي مع اعتبار مسائل التوزيع، و توازن ميزان املدفوعات، و عالج 
اإلختالالت اهليكلية؛ من اختصاص السياسيني و رجال االجتماع، فإن سياسة احلكومات يف الدول 

لذلك فإن . فاض معدالت النموالنامية هي اليت تؤدي إىل البطالة و عجز ميزان املدفوعات، و اخن
مناهج التقييم العاملية تسعى من جهة لتخصيص املوارد بالطريقة اليت كان ميكن أن تتم ا يف ظل 
ظروف املنافسة الكاملة، و من جهة أخرى توجيه متخذي القرارات إىل تغيري السياسات اليت تؤدي 

  .)2(إىل اختالل السوق
  :سعر الفرصة البديلة يف احلاالت التالية  و احلقيقة أن سعر السوق خيتلف عن

                                                
  .353ص ، 2003 الدار اجلامعية، القاهرة،) التأصيل العلمي و التطبيقي العملي(اجلدوى عاطف جابر طه عبد الرحيم، دراسات :   (1)

،  1251عثمان حممد عثمان، حنو منهجية متكاملة للتحليل االقتصادي ملشروعات االستثمار، القاهرة، معهد التخطيط القومي، مذكرة رقم :   (2)
  .36  - 35، ص 1979أغسطس 



- 162  - 

 .التسعري االحتكاري .1

 .ةاملوارد غري املستخدم .2

 .العجز يف النقد األجنيب .3

 .االدخار بدال من االستهالك .4

 .الضرائب .5

  .و سنحدد فيما يلي كيف يؤثر ذلك على سعر الفرصة البديلة
 :التسعري االحتكاري  .1

عن السوق يف هذه احلالة ختتلف  ية فإن أسعارعندما يتم إنتاج سلعة ما حتت ظروف احتكار
أسعار الفرصة البديلة على اعتبار أن املنشأة اليت تعمل يف ظل ظروف االحتكار ترى أنه ميكن زيادة 
أرباحها بوضع أسعار أعلى من التكلفة احلدية، و هنا يصبح سعر السوق ممثال للقيمة احلدية للسلعة 

كان  هنا إذاو ) تكلفة إنتاج آخر وحدة(س التكلفة احلدية بالنسبة للمستهلك، و لكنه ال يعك
املشروع االستثماري حمل التقييم يستخدم عناصر إنتاج مشتراة من منشأة حمتكرة، فإن املقياس 

من  تكلفة احلدية للسلع بدالهو إجراء تقدير لل ـمن وجهة نظر اتمع  ـاألفضل لتكلفة املشروع 
  .أسعار السوق املستخدمة

 .وارد غري املستخدمةامل .2

يف حال غياب املشروع االستثماري، وإذا كان هناك مورد يستخدم و غري قابل للتخزين، 
فإن سعر الفرصة البديلة هلذا املورد يساوي الصفر، و يف البلدان النامية غالبا ما جند موارد اقتصادية 

هرة، و هنا تكون تكلفة غري مستخدمة باإلضافة إىل البطالة و خاصة يف صفوف العمال غري امل
و بالتايل فإن . يف حال غياب املشروع مساوية للصفر) أي فرصة استعماله البديلة(العامل غري املاهر 

لفة الفرصة ـضخم كثريا تكـماري ستـيف املشروع االستث) بسعر السوق(األجور اليت تدفع له 
  .بالنسبة له

 تساوي صفرا، ألن هناك قيمة إجيابية تأخذ إن تكلفة الفرصة للعامل غري املاهر يف الواقع ال
يف االعتبار الروح املعنوية للعاطلني، باإلضافة إىل تكاليف نقل العمال إىل أماكن العمل و إقامة 

عدالت األجور السائدة و غريها، و هنا تكون م .و املرافق الصحية و االجتماعيةاملنازل و املدارس 



- 163  - 

بديلة للعمال غري املهرة يف البالد اليت تعاين من بطالة يف السوق أضخم من تكلفة الفرصة ال

  .)1(مزمنة
 .العجز يف النقد األجنيب .3

هناك حاالت يكون فيها سعر السوق يف الغالب أقل من سعر استخدام املورد، و من أهم 
  .األمثلة على ذلك هو استخدام النقد األجنيب يف استرياد املواد اخلام

أنه للنقد األجنيب، على اعتبار  ال يقيس بدقة سعر الفرصة البديلةإن سعر التحويل الرمسي قد 
إذا قامت مؤسسة عامة باسترياد مادة خام، فإن السعر الذي تدفعه عادة هو السعر العاملي حمول إىل 
عملة حملية باستخدام سعر التحويل الرمسي، و تكون تكلفة الفرصة للنقد األجنيب هي أفضل مقياس 

فإذا كانت املؤسسة تصدر البضائع، فإن قيمة النقد األجنيب اليت . يف هذا االالستخدام النقد 
 ويل الرمسي، على اعتبارحتصل عليه املؤسسة من التصدير يكون تقديره أقل عند حساب سعر التح

أن املشروع االستثماري قد ينتج سلعا ال توجه للتصدير، بل هي بدائل لسلع تستورد، إن مثل هذه 
متثل وفرا يف النقد األجنيب، حيث توفر املبالغ اليت كان من املمكن إنفاقها يف جمال  السلع قد

االسترياد، و هنا فإن الوفر يف النقد األجنيب جيب أن يقدر باستخدام تكلفة الفرصة لسعر التحويل 
  .حلساب قيمة الواردات بدال من استخدام سعر التحويل الرمسي

 .االدخار بدال من االستهالك .4

ار، ـلدخل ستذهب لإلنفاق أو لالدخن املشروع اخلاص ال يهتم مبا إذا كانت الزيادة يف اإ
لكن املشروع العام يهتم بنسب االدخار على مستوى الدولة، خاصة إذا كانت تلك النسب  و

من وجهة متطلبات  ـضعيفة، فالزيادة يف الدخل إذا مت ادخارها و من مث استثمارها تكون أكرب 
مما لو كانت هذه الزيادة توجه لإلنفاق االستهالكي، إذ قد يرغب ليس فقط بقياس  ـنمية عملية الت

و بذلك يعطى اجلزء من . الدخل املتولد عن املشروع، بل بقياس كيف سيستخدم ذلك الدخل
و هنا ينظر . الدخل املوجه لالدخار وزنا أكرب من الوزن املعطى للجزء من الدخل املوجه لالستهالك

لقيم اإلضافية املرتبطة بالزيادة يف الدخل و اليت يتم ادخارها، و بالتايل استثمارها على أا إىل ا

  . )2(تكلفة الفرصة لالدخار

                                                
  .355الرحيم، املرجع السابق، ص  عاطف جابر طه عبد:   (1)
  .356جع السابق، ص المر:   (2)
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 :الضرائب  .5

يف ة، و من وجهة نظر اتمع خيتلف تقييم مشاريع االستثمار من وجهة نظر املنشأة اخلاص
اخلاصة بالتدفقات النقدية الداخلة بعد  فمن املنطقي أن تم املنشأة. جمال معاجلة الضرائب

الضرائب، أما املنشآت العامة فالتدفقات النقدية هلا حتسب قبل الضرائب، إذا كان ميكن حتديد 
تثماري املعىن اال الذي ختصص له الضرائب، و كانت هذه الضرائب مرتبطة باملشروع االس

ار ـزء احملصل من الضرائب و املوجه لالدخو قد يكون من األنسب إعطاء أمهية لذلك اجل .بالتقييم
إذا أمكن للدولة ختصيص جزء من هذه الضرائب لالدخار بشكل فعال، دون  ـو بالتايل االستثمار 

فإن الضرائب اإلضافية اليت ميكن أن تتولد من و بذلك  ـأن تصادف عقبات سياسية أو إدارية 
الدولة عن أموال احتفظ ا املستهلكون يف  استثمار جديد تكون هلا قيمة أعلى يف حتقيق أهداف

من املفضل يف حاالت معينة وضع سعر فرصة بديلة على إيرادات احلكومة  و هذا يعين أنه. أيديهم
  .و هذا يزيد من قياس املكاسب املتوقعة من االستثمارات اليت تولد إيرادات ضريبية. من الضرائب

و هو ما يسود أغلب اقتصادات  ـ الكاملة و ملا كان سعر السوق يف حالة املنافسة غري
ال ميثل تفضيالت اتمع لألسباب اخلمسة السابقة،  ـالعامل، و النامية منها على وجه اخلصوص 

  . فينبغي استخدام أسعار جديدة غري أسعار السوق، لتعكس تفضيالت اتمع ككل
الت ـستخدام جداول املدخة على او يتم التوصل هلذه األسعار بطريقة رياضية معقدة مبني

و ملا كان من الصعب التوصل إىل أسعار الظل ملختلف عناصر . االجتماعية و املخرجات للموارد
اإليرادات و املصروفات، فإن خرباء االستثمار يوصون باستخدام أسعار حماسبية لتعكس بشكل 

على الكثريين ال يثقون ا، و ملا كانت هذه األسعار احملاسبية تقديرية، فإن . تقديري أسعار الظل
يف خر مما يفقد الثقة كلية اعتبار أن كل خبري سيقوم بتقدير هذه األسعار بشكل خيتلف عن اآل

  .دراسة جدوى املشروع
 قـد استقـر تقريبـا بـني خـرباء االستثمـار فـي العامـل فـإن الـرأيو لذلك 

يف أقل احلدود، و ذلك عندما يكون ) سبيةأو األسعار احملا(استخدام أسعار الظل  على )1(الثالث
الواجب تعديل أسعاره ...) مواد خام، أجور،(تفاوت األسعار كبريا جدا، أو إذا كان وزن العنصر 

                                                
راجع ). اليونيدو(هذا هو االجتاه السائد يف الدليل الذي مت نشره بني مركز التنمية الصناعية للدول العربية و منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية :   (1)

   .1979للدول العربية، دليل التقييم و املفاضلة بني املشروعات الصناعية: 
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إذ هناك بعض احلاالت اليت ال ميكن فيها استخدام أسعار الفرصة البديلة . مهم جدا يف هذه الدراسة
حساب تكلفة تلك اليت تؤخذ يف االعتبار عند أكثر من ألن العوائد و التكاليف قد تشمل متغريات 

الفرصة البديلة، مثل اآلثار التوزيعية للدخل، و كذلك األمهية النسبية للمنتجات، و حالة ميزان 
عاد، و ليس بعد الكفاءة فقط، تشمل كل هذه األب ىاملدفوعات، مما يتطلب البحث عن أسعار أخر

  .و هو ما يطلق عليه أسعار الظل
 .للمشروع يمدى مالءمة أسعار الظل ملرحلة التحليل التنمو_3

 على هدف الكفاءة يف ختصيص املـوارد فقـط، بل التقييم العامليةال تقتصر أغلب مناهج 
تضيف إىل عملية تقييم املشاريع دورا هاما يتعلق بتتبع آثار املشروع على توزيع الدخل بغرض دفع 

سواء عن طريق زيادة املدخرات، أو من خالل توزيع الدخل لصاحل  عجلة التنمية يف البلدان النامية،
الفئات حمدودة الدخل، أو اجلمع بني هذين اهلدفني املتعارضني بآن الوقت، حيث أن السياسات 

اليت يتم اختيارها  املالية و السعرية وحدها ال تكفل التوزيع املالئم للدخل، لذلك تستخدم املشاريع

تستخدم أسعار الكفاءة مث تتبعها بتعديل  )∗(و هذه املناهج. حقيق أهداف التنميةيف جماالت معينة لت
تسمى  عآخر يف األسعار ألخذ اآلثار التوزيعية يف احلسبان، و األسعار اليت تتضمن الكفاءة و التوزي

و قد  .هناك اختالف إالّ أن، مناهج أخرىأسعار الظل يف بعض املناهج و األسعار احملاسبية يف 
مت أسعار الظل عن اجلدل الذي دار حول ظروف عرض العمل غري احملدود يف الدول النامية اليت جن

يف  ستيعاب فائض العمالةتعاين عموما من اختالل يف عرض عوامل اإلنتاج، لذلك فإن تكلفة ا
لفة املشاريع االستثمارية تكاد تقترب من الصفر أو حىت قيمة سالبة، فهي إذن تعترب عائدا وليس تك

إن جودة، بل بالعكس، ألن تكلفتها البديلة يف شكل اخنفاض اإلنتاج يف مشروع آخر غري مو
تشغيلهم يقضي على العديد من املشاكل االجتماعية، وبالتايل يقضي على اآلثار السلبية للبطالـة، 

حساب أسعار الظل لتشمل كافـة عناصر املدخـالت  ذلك فكرةوقد اتسعت بعد 
  .شروع االستثماريللم واملخرجـات

مع العرض الكلي (وازن العامأسعار الظل ذا املفهوم هي األسعار اليت تسود يف حالة التإن 
يف سوق املنافسة الكاملة، وتكون مساوية لقيمة اإلنتاجية احلدية لعناصر اإلنتاج، ) الطلب الكلي

أن داف االجتماعية، مبعىن مع األهحبيث تؤخذ يف احلسبان كل االستخدامات البديلة لتلك العناصر 

                                                
  .منهج منظمة األمم املتحدة، و منهج منظمة التعاون األورويب، و املنهج احلديث للبنك الدويل   (∗)
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أسعار الظل هي تلك اليت تعكس القيم احلقيقية للسلع واخلدمات املنتجة وعناصر اإلنتاج املستخدمة 

  . )1(وجهة نظر اجتماعيةمن 
و قد تطور الفكر االقتصادي فيما يتعلق بتحديد أسعار الظل، على املستوى النظري، حيث 

من وجود دالة هدف و جمموعة  العام لالقتصاد الذي يتضمنتشتق هذه األسعار من حتليل التوازن 
يف استخدام عملي، الذي يترجم القيود القتصاد معني، إال أن هذا التطور مل يعرف طريقه للتطبيق ال

أو الثنائي  ظل من الربنامج املرافقمناذج الربجمة اخلطية للنظام االقتصادي ككل و اشتقاق أسعار ال

  .)∗(للربنامج األصلي
و من أوىل احملاوالت يف هذا اال أسلوب الربجمة اخلطية حلساب أسعار الظل الذي قدمه 

و الذي حيتوي على فكرة تعظيم دالة اهلدف  "تشينريي«و " تنربجن" و" فريتشي«كل من 
للمجتمع، طبقا لبعض القيود اخلطية اليت تصور واقع البيئة االقتصادية و األهداف املرغوب 

  .)2(حتقيقها
 بشكل عام عادة ما تكون دالة اهلدف يف أي برنامج للتنمية هي إما تعظيم معدل النمـو و

 متمثلة يف أال يتعدى الطلـب، عوامـل دالقومي، على أن تكون القيو تعظيم الدخلاالقتصادي أو 
لقة ، وأال تزيد السلع املنتجة عن الكمية املعروضة منها، مع إضافة قيود أخرى متعةاإلنتاج املختلف

  .اخل...بتحقيق توازن إقليمي أو قطاعي معني، أو قبول حد أدىن من التكنولوجيا
ية يعتمد على فكرة التوازن بني الطلب الكلي والعرض طوهنا نالحظ أن أسلوب الربجمة اخل

الكلي، حبيث تتحدد مستويات اإلنتاج املختلفة من خالل دراسة الطلب االستهالكي، والطلب 
خلارجي، كما يتم تقدير العرض من خمتلف عناصر اإلنتاج املتمثلة يف العمل الوسيط، والطلب ا

                                                
(1)    :  U.N " Evaluation of Projects in predominantly private Entreprise Economies", (Bulletin an Industrialization 

and Productivity N° 5) U.N. Publications, Sales N° 62, 11. B.1) p. 29. 
مرجع أورده حيي إبراهيم علي مرسي، منهج مقترح لتقييم مشروعات االنفتاح يف ظل تعدد أهداف االقتصاد املصري و تغري أولوياته، رسالة           

  .139. ، ص1990دكتوراه غري منشورة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة، 
يهدف  إن أي مشكلة يف الربجمة اخلطية ميكن اعتبارها ذات وجهني، فإن كان الربنامج األصلي يهدف إىل تعظيم الربح، يصبح الربنامج الثنائي له:    (∗)

  . و حبل الربنامج الثنائي حنصل على أسعار الظل. إىل تقليل التكلفة بالنسبة حلجم معني
  :يف  ل التفصيلي الستخدام أسلوب الربجمة اخلطيةملزيد من التفاصيل أنظر التحلي :    (2)

 ).1972، ماي 238القاهرة، معهد التخطيط القومي، مذكرة داخلية رقم " (ختطيط االستثمار و تقومي املشروعات االستثمارية"فائقة رفاعي،  •
 .72. ص) 1975لثاين، السنة الرابعة، ماي العدد ا: جملة التكاليف (حدود التخطيط و حدود الرقابة و حتليل احملاسبة، "عبداحلي مرعي،  •



- 167  - 

يف السوق تتحدد األسعار ورأس املال والنقد األجنيب واملوارد الطبيعية، وبتفاعل العرض مع الطلب 
  .اليت يتساوى عندها العائد والتكلفة لكل هذه العناصر

اليت هذه احلالة، هي الوحيدة صل عليها يف والذي ينبغي اإلشارة إليه هو أن األسعار اليت حن
تعددت  بدقة مهماأسعار الظل حسب تعريفها، حبيث تعكس أسعار التوازن  يطلق عليهاجيب أن 

أهداف وقيود برامج التنمية، فأسعار الظل هي تلك اليت حتسب من الربامج املثالية اليت متثل توازن 
  .االقتصاد القومي يف جمموعها متثيال دقيقا

لذلك جند أن أغلب االنتقادات اليت وجهت إىل أسعار الظل احملددة من هذا االشتقاق 
ركزت على عدم إمكانية تطبيقها يف الدول النامية، نظرا ملا تتطلبه من توافر بيانات كثرية عن دوال 

على تاج ملعامالت الفنية لإلناإلنتاج للسلع املختلفة، وعن الكميات املتاحة من عناصر اإلنتاج، أو ا

  .)1(مستوى االقتصاد القومي ككل
إليه االنتقاد هو االفتراضات األساسية هلذا التحليل من حيث عدم  هواحلقيقة أن ما يوج

سالمتها نظريا، قبل احلديث عن عدم قابليتها للتطبيق، حيث يفترض هذا التحليل وجود جداول 
يف اإلنتاج  بني عناصرسبة معينة وخمرجات تستخرج منها دوال اإلنتاج اليت حتدد ن ـمدخالت 

العملية اإلنتاجية واليت تعرف باملعامالت الفنية، وأن العالقة بينها هي عالقة خطية، مبعىن أن هناك 
واحلقيقة أن هذين االفتراضني ال ميكن . طريقة واحدة إلنتاج هذه السلعة بنفس النسب املشار إليه

ة لإلنتاج، بل هناك عدة طرق لإلنتاج، ولكل طريقة قبوهلما على اعتبار أنه ال توجد دالة واحد
بتعدد التوليفات نسبة حمددة من عناصر اإلنتاج، وميكن أن تتعدد طرق اإلنتاج، وبالتايل دواله 

وهذا يتطلب إعادة صياغة الربنامج لكل طريقة إنتاج مع . من عناصر اإلنتاج لنفس السلعة املمكنة
ا اال، وبالتايل يستحيل افتراض أن دوال اإلنتاج ستظل دائما أخذ االبتكارات التكنولوجية يف هذ

ذات نسب ثابتة، حيث أن هناك طرق عديدة لإلنتاج، ولكل طريقة نسب ختتلف عن األخرى، 

إن .)2( أخذ دائما خطا منكسرا ويستحيل أن يكون خطيا دائمايولذلك فإن منحىن الناتج املتكافئ 
اجلزئية، لعدم قتصر على املشاكل ذج الربجمة احلظية، جيب أن ياالستخدام الفعلي واملنطقي لنما

ال يوجد ما ذا الشكل، . القتصاد ككلإمكانية التقدير الدقيق ألسعار الظل منها على مستوى ا
                                                

   1986 القـاهرة،  زء السادس، مؤسسة امللك فيصل اخلريية، اجلاملوسوعة العلمية و العملية للبنوك اإلسالمية،: سيد حممود اهلواري، االستثمار :   (1)
 .461ص 

 .5ص  املرجع السابق صقر أمحد صقر،:   (2)



- 168  - 

يسمى بأسعار الظل مبفهومها الدقيق، باإلضافة إىل أن هناك جمموعتان من املعارضني الستخدام 
رى اموعة األوىل من املعارضني أنه يف حال وجود عوامل أسعار الظل إن وجدت، حيث ت

ال يعمل تعمل يف ظل شروط املنافسة احتكارية يف إحدى القطاعات، فإن جعل القطاعات األخرى 
على زيادة كفاءة االقتصاد القومي بالضرورة، إذ أن استخدام أسعار الظل من طرف املشروع ال 

ومي بسبب وجود عوامل االختالل السعري خارج نطاق يؤدي إىل حتسني كفاءة االقتصاد الق
من  ا اختذت احلكومة جمموعةاملشروع، لذلك فال يوجد مربر الستخدام أسعار الظل إال إذ

السياسات تعمل على إعادة توازن أسعار السوق، فهل القيام بتقييم املشاريع بأسعار الظل يدفع 
الل األسعار عن األسعار التنافسية ؟ طبعا ال نتوقع احلكومة إىل تغيري سياستها اليت تؤدي إىل اخت

ذلك مما يعين أنه جيب استخدام أسعار السوق السائدة عند التقييم، حىت نضمن أن حيقق املشروع 
  .شروط األفضلية

أن ، حيث )1(لذلك يطالب أصحاب هذا الرأي بتقييم املشاريع وفقا ملبدأ ثاين أفضل بديل
شاريع باستخدام األسعار التنافسية، وملا كانت هذه األسعار غري متوفرة البديل األفضل هو تقييم امل

فيتم اختيار ثاين أفضل بديل وهو أسعار السوق، إال أن هذا الرأي قد يترتب عليه سوء ختصيص 
للموارد، ألنه يقبل الواقع مبا ميثله من اختالل، يف حني أن اهلدف هو التوصل إىل منهج تقييم يعمل 

  .هذا االختالل ويعمل على حتقيق أهداف التنمية على معاجلة
 أما اموعة الثانية من املعارضني فترى أنه إذا كانت أسعار الظل ستعرب عن الكفاءة فقـط،

 عدالـة وال حيققهدف الكفاءة وحده ال يضمن التشغيل الكامل للموارد  ألن حتققفينبغي رفضها 
ن مناهج التقييم اليت تستخدم أسعار الظل دف التوزيع، لذلك فإن أصحاب هذا الرأي يرفضو

حتقيق الكفاءة فقط، ألا ال تعرب عن مشاكل الدول النامية، على اعتبار أن مشاريع التنمية يف هذه 
وسائل لتحقيق العديد من األهداف يف يد حكومات هذه البلدان، لذلك ال ينبغي أن  تعتربالبلدان 

ق هدف الكفاءة وحده، وخاصة أن ندرة املوارد ليست هي يقتصر نطاق هذا التحليل على حتقي

  .)2(القيد الوحيد على عملية االستثمار

                                                
  .36منهجية متكاملة للتحليل االقتصادي ملشروعات االستثمار، املرجع  السابق، ص  عثمان حممد عثمان ، حنو .:   (1)

 .461سيد حممود اهلواري، املوسوعة العلمية و العملية للبنوك اإلسالمية، املرجع السابق، ص   .       
 .37عثمان حممد عثمان، املرجع السابق، ص :    (2)
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أن نمو االقتصادي على اعتبار أن حتقيق هدف الكفاءة وحده قد يؤدي إىل ختفيض معدل ال
وضع أجر منخفض لعنصر العمل غري املاهر ليتناسب مع وفرته، يعين تفضيل املشاريع كثيفة العمل، 

ذا من شأنه أن يوجه جزءا كبريا من دخل هذه املشاريع إىل العمال ذوي امليل احلدي املرتفع وه
يعكس معدالت ادخار ضعيفة جدا،  و هذا يعين ضعف القدرة على متويل التراكم  لالستهالك مما

الرأمسايل زيادة على أن هؤالء العمال يتميزون بضعف إنتاجيتهم مما يعين أن معدالت استهالك 
  .رتفعة ومعدالت إنتاجية منخفضة تؤدي حتما إىل ختفيض معدل النمو االقتصاديم

باإلضافة إىل االنتقادات السابقة ألسعار الظل هناك االنتقاد األساسي وهو عدم إمكانية 
تطبيقها يف غالبية الدول النامية، لعدم توفر الكم اهلائل من املعلومات والقدرات العلمية باملهارة 

  .و األجهزة ذات الكفاءة املناسبة لعملية التقييم املطلوبة،
تعقد التركيب االقتصادي و االجتماعي يف هذه الدول بدرجة يصعب توصيفها  زيادة على
بنية املعلومات األساسية، باإلضافة إىل صعوبة حماكاة التفاعالت الداخلية املعقدة  فضال عن اختالل

صعوبة وضع  ووامل االجتماعية و االقتصادية بطريقة مناسبة، خمتلف الع بنيـ من الناحية التطبيقية ـ 
أسعار ظل تعكس األهداف األساسية للدولة مع وجود شروط و قيود البنية االقتصادية و ختلف بيئة 

  . )1(املعلومات
إىل القتصادات النامية، تلجأ لذلك جند أن أغلب املناهج العاملية للتقييم و املخصصة ل

الظل من خالل إجراء تعديالت على أسعار السوق، للتخلص من آثار التدخل  احلصول على أسعار
احلكومي الذي يعيق عملية املنافسة، كما حتصل عليها عن طريق تقدير تكلفة الفرصة البديلة لبعض 
املكونات، و هو ما يوصلنا إىل تقدير تقرييب لتلك األسعار احلقيقية، و هي بالتايل ليست أسعار 

عن ار احملاسبية متييزا هلا قة، و ال ينطبق عليها مفهوم أسعار الظل، لذلك تسمى باألسعتوازنية دقي

  . )2(أسعار الظل التوازنية الدقيقة
  

                                                
، 1404معهد التخطيط القومي، مذكرة خارجية رقم : القاهرة (بية و االقتصادية يف حتليل و تقييم املشروعات، ثروت حممد علي، املفاهيم احملاس:   (1)

 .24ص ). 1984
(2)   : S. Chakravarty, the use of shodow prices in programme Evaluation in capital formation and economic 

development, (London : George ALLEN, 1964) p. 51. 
  .144. نقال عن حيي إبراهيم علي مرسي، املرجع السابق، ص
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 ما هي األسعار املالءمة ملرحلة التقييم التنموي للمشاريع؟_4

 يفار اليت ينبغي استخدامها ميكن استخالص النتائج التالية من العرض السابق ملشكل األسع
  .مرحلة التحليل التنموي للمشروع

  .أن استخدام أسعار السوق سوف يؤدي إىل سوء ختصيص املوارد املتاحة ـأ 
هناك حتفظات على استخدام أسعار الفرصة البديلة ألا ال تعكس أهدافا أخرى غري  ـب 

  .هدف الكفاءة
ت اليت تبىن فتراضاهناك انتقادات عديدة توجه ألسعار الظل، سواء من حيث اال ـجـ 

  .أو من حيث إمكانية تطبيقها يف اال العمليعليها 
لذلك تعترب أسعار السوق و أسعار الفرصة البديلة و أسعار الظل كلها غري مالءمة لتقييم 

  .املشاريع يف مرحلة التحليل التنموي
مع  و أسعار الفرصة البديلة، و هنا جند أن احلل يكمن يف استخدام مزيج من أسعار السوق

وضع أوزان نسبية تعكس اآلثار التوزيعية للمشروع املقترح، و خاصة فيما يتعلق بالتوزيع النوعي 
للدخل بني االستهالك و االدخار، و التوزيع القطاعي و اإلقليمي للدخل بني خمتلف قطاعات و 

النمو  ؛ و كذلك تعبئة أكرب قدر من الفائض إلعطاء دفعة قوية ملعدلالوطينأقاليم االقتصاد 
  .االقتصادي

  :سيأيتلذلك ينبغي استخدام كل نوع من األسعار فيما يتناسب معه كما 
استخدام أسعار السوق بعد ختليصها من آثار التدخل احلكومي كالضرائب و الرسوم  .1

 .اجلمركية و اإلعانات املباشرة و غري املباشرة

حنراف كبري بني تعديل أسعار بعض بنود املدخالت و املخرجات اليت يكون ا ا .2
 أسعارهـا دورا اليت تلعبالسعر احلقيقي و سعر السوق، و خاصة تلك املدخالت و املخرجات 

 .كبريا يف نتائج عملية التقييم

فإذا كان املشروع خيصص إنتاجه للتصدير فيجب استخدام األسعار العاملية هلذه املنتجات، 
مة التجارية بني املنتج احمللي و املنتج األجنيب بعد ختفيضها بنسبة حتكمية تعكس فرق اجلودة و العال

أما إذا كان إنتاج املشروع يوجه للسوق احمللي لسلع ال تستورد من اخلارج فينبغي . املماثل له
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الضرائب سواء كانت مباشرة  استخدام أسعار السوق بعد استبعاد اإلعانات و الرسوم اجلمركية و
  .أو غري مباشرة

ن املشروع خمصص إلنتاج سلع اإلحالل حمل الواردات فيجب استخدام و يف حالة ما إذا كا
  .يف حالة عدم اإلنتاج الوطينالتكلفة البديلة لالسترياد، واليت تعكس التكلفة اليت يتحملها االقتصاد 

ويف بعض احلاالت قد تلجأ احلكومة إىل إلزام املشروع املقترح ببيع منتجاته بأسعار حتكمية 
حلقيقية، وهنا ينبغي تسعري هذه املنتجات باستخدام التكلفة احلقيقية لعناصر تقل عن قيمتها ا

  .اإلنتاج، بعد إضافة هامش ربح يساوي الرحبية احلدية للقطاع الذي ينتمي إليه هذا املشروع
 الوطينأخريا ينبغي استبعاد بعض البنود اليت ال متثل تكلفة حقيقية من وجهة نظر االقتصاد 

إال إذا كان جزء من هذا االحتياطي خمصص ملواجهة طوارئ يترتب عنها . رئكاحتياطي الطوا
مدفوعات خارجية، كما تستبعد فوائد القروض الداخلية باعتبارها مدفوعات حتويلية بعكس فوائد 
القروض اخلارجية وما يشبهها من بنود كاملدفوعات مقابل التكنولوجيا واألرباح احملولة للخارج 

  .إىل العامل اخلارجي الوطينقات نقدية خارجة من االقتصاد واليت تعترب تدف
حتديد أوزان نسبية لآلثار التوزيعية اليت تعكس أهداف التنمية على مستوى االقتصاد  .3

 : )1(ككل، و اليت متثل تسعريا هلا، و ذلك باستخدام مؤشرات قابلة للتطبيق عمليا و منها

بالتايل االستثمار يفوق  ملوجه لالدخار، وحتديد وزن نسيب لذلك اجلزء من الدخل ا ـأ 
ستوى حملي، لى مـمن الدخل املوجه لالستهالك، مبينا الفجوة بني معدل االدخار الفعلي ع اجلزء

  :و معدل االستثمار املستهدف يف برامج الدولة، كما يلي 
   

      
  
  
  

ار و معدل االدخار و يالحظ أن هذا الوزن يرتفع كلما كانت الفجوة بني معدل االستثم
كبرية، و ينخفض يف احلالة املعاكسة حىت يصل إىل واحد صحيح عندما تصل معدالت االدخار 

                                                
  .145حيي إبراهيم علي مرسي، املرجع السابق، ص :    (1)

  الوزن النسيب    
  للدخل االدخاري 

  الوطينمعدل االستثمار املستهدف كنسبة من الدخل 

  الوطينار احمللي الفعلي كنسبة من الدخل معدل االدخ
=  
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احمللي إىل حجمها األمثل، و هو أن تتساوى مع معدل االستثمار املستهدف، و هذا يعين تساوي 
  .الوزن النسيب لوحدة الدخل االدخاري مع الوزن النسيب لوحدة الدخل االستهالكي

حتديد وزن نسيب للتوزيع اإلقليمي، يبني اخللل يف توزيع الدخل بني خمتلف األقاليم  ـب 
من  ،و نصيب الفردالوطينداخل الدولة، و ذلك باختالف نصيب الفرد من الدخل على املستوى 

الدخل على مستوى األقاليم حبيث تعطى األقاليم اليت تتسم باخنفاض يف متوسط نصيب الفرد من 
  :وزنا أكرب وفقا للصيغة التالية  وطينعن املتوسط على مستوى  الدخل

   
  
  

             
على ريا يف متوسط دخل الفرد و طبعا يكون هذا الوزن كبريا كلما كان التفاوت كب

إىل يقل هذا الوزن إىل أن يصل و العكس بالعكس، حيث  الوطينمستوى اإلقليم و على املستوى 
ما يتساوى متوسط دخل الفرد يف اإلقليم املقصود مع متوسط دخل الفرد على الواحد الصحيح عند

  .و هنا فقط ينتفي مربر تفضيل توزيع الدخل لصاحل اإلقليم املعين الوطيناملستوى 
حتديد وزن نسيب للتوزيع القطاعي للدخل، يعكس الرغبة يف تنمية قطاع معني مبعدل  ـجـ 

، و ضرورة تنميته، و هذا الوزن الوطينلقطاع بالنسبة لالقتصاد يفوق باقي القطاعات وفقا ألمهية ا
كل، ــك الوطينيتحدد وفقا ملعدل النمو املستهدف على مستوى القطاع املعين و على املستوى 

  :و يصبح الوزن كما يلي 
 
  
  
  

  
ن عوها مناالقتصادية اليت نرغب يف متييز  و ميكن حساب هذا الوزن ألي عدد من القطاعات

  .باقي القطاعات
نستنتج مما سبق، أنه ميكن قياس و تقييم مسامهة املشروع االستثماري يف حتقيق أهداف 
التنمية، سواء باستخدام أسعار السوق أو بتعديل بعضها أو من خالل إعطاء أوزان نسبية تعكس 

  
  
  
  
  
  

  الوطيندخل الفرد على املستوى  متوسط

  متوسط دخل الفرد على مستوى اإلقليم املعىن

  الوزن النسيب لتوزيع
الدخل يف اإلقليم املعين 

  املعىن
=  

  
زيع الوزن النسيب للتو  )مثال(معدل النمو املستهدف للقطاع خالل فترة اخلطة 

  على القطاع املعىن

  
=  

  خالل فترة نفس اخلطة وطينل النمو املستهدف لالقتصاد المعد
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يتالءم مع  أهداف التوزيع بطريقة موضوعية حبيث تتميز هذه األوزان باملرونة و البساطة بشكل
  .جهاز التقييم، حبيث  ميكن إعادة النظر فيها، مع كل خطة أو مع حدوث تغري كبري يف التوزيع

  
  .معدل اخلصم االجتماعي: الثالث  طلبامل

  .أمهية معدل اخلصم االجتماعي و دوره يف التقييم: أوال 
ن التكاليف يتميز النشاط االستثماري مبجموعة خصائص من بينها اختالف التوقيت لكل م

و العوائد، حيث أن مفهوم االستثمار يعين التضحية بقيم حالية مؤكدة مقابل احلصول على قيم 
أكرب مستقبال، و واضح أن مجيع التكاليف باإلضافة إىل التأثريات السلبية لالستثمار، و كذا مجيع 

دث يف وقت واحد، بل على للمشاريع، ال ميكن أن حت ةإىل التأثريات اإلجيابي باإلضافةبنود العوائد 
فية التعامل مع هذه البنود مدى العمر اإلنتاجي للمشروع، أو إىل أبعد من ذلك، مما يثري مشكلة كي

  .يف توقيتها
و هناك اتفاق عام بني مجيع مناهج التقييم على ضرورة أخذ القيمة الزمنية يف احلسبان 

املوارد االقتصادية النادرة ال ينبغي أن تبقى بالنسبة لكافة هذه البنود على اعتبار أن األموال من 
مما يتطلب . جيعل قيمتها احلالية أفضل من قيمتها املستقبلة امعطلة، بل ينبغي استثمارها لتدر عائد

املتعلقة ا، و ذلك على مدى العمر  ةخصم مجيع التكاليف و العوائد و التأثريات السلبية و اإلجيابي
  .يد األساس الزمين هلاللمشروع بغرض توحاإلنتاجي 

معدل اخلصم االجتماعي بأنه السعر الذي ميكن بواسطته  "Marglin"" مارجلني"و يعرف 

  .)1(العوائد احلالية عد املستقبلة لوضعها يف خط واحد مخصم العوائ
اليت ة اليت تتناقص ا القيم كما عرفه دليل تقييم املشروعات الصناعية على أنه النسبة املئوي

  . )2(ا اتمع للعوائد و التكاليف مبرور الزمنحيدده

                                                
(1)   : Guidelines for project Evaluation, op , cit , p. 29 

دليل التقييم و املفاضلة بني املشروعات الصناعية يف الدول  الصناعیة، المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة باالشتراك مع منظمة األمم المتحدة للتنمیة:  (2)
  .181 .ص 1980القاهرة العربية، ،
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، هو التقدير الكمي )SRD) (Social Rate of Discount(و على ذلك فإن معدل اخلصم االجتماعي 
الذي يعطيه اتمع للمنافع و التكاليف املستقبلة، أو بعبارة أخرى هو املعدل الذي تتناقص به، على 

1(تمع للمنافع و التكاليف املستقبلةمر الزمن، القيمة اليت يعطيها ا(.  
و من هنا جند أن احلكم على مدى صالحية أو عدم صالحية مشروع ما من وجهة النظر 
االقتصادية، و كذلك املفاضلة بني خمتلف البدائل االستثمارية يتأثر بتحديد اتمع هلذه النسبة اليت 

على مدى عمرها اإلنتاجي، بغرض حتديد   يتم ا خصم العوائد و التكاليف السنوية للمشاريع
  .وطنيةمدى مسامهتها يف األهداف ال قيمتها احلالية و تبيان

إن ملعدل اخلصم االجتماعي دورا هاما يف ربط املشروع بعوائده، حيث أن معدل العائد 
االجتماعي على املشروع االستثماري ينبغي أال يقل عن معدل اخلصم االجتماعي، و الذي ميثل 

  .كلفة األموال املوجهة له، و من هنا يتم احلكم على مدى صالحية املشروع من وجهة نظر اتمعت
واضح أن كل عوائد املشروع االستثماري و تكاليفه ينبغي خصمها بنفس املعدل الذي يتم 

و هو أمر مقبول . )2(حتديده، على أن يظل هذا املعدل ثابتا على مدى العمر اإلنتاجي للمشروع
  .ض تقييم املشاريعلغر

. دــد يف البلد الواحـماعي واحاملفروض من حيث املبدأ أن يكون معدل اخلصم االجت
و يكمن الدور االقتصادي الرئيسي ملعدل اخلصم االجتماعي يف املساعدة على ختصيص االعتمادات 

و الطلب  احلكومية حنو أفضل استخداماا االجتماعية بشكل يؤدي إىل إحداث توازن بني العرض
على االستثمارات، فال يكون صغريا فيزيد الطلب على االستثمارات على املعروض منها، و تكون 
النتيجة بالتايل قبول مشروعات غري صاحلة للمجتمع، كما ال جيب أن يكون كبريا فيؤدي إىل رفض 

  .مشاريع كان ينبغي قبوهلا
 على االعتماداتيث يكون الطلب جتماعي حبمن حيث املبدأ ينبغي اختيار معدل اخلصم اال

  .جه التقريب للعرض املتاح منهاواالستثمارية احلكومية مساو على 

أن اخلصم اآلن يعكس االستخدام احلدي  )Daniel" )1"" دانيال"و  "Larry"" الري "و يرى 
ورية، املتناقص لالستهالك، على اعتبار أن األموال املتاحة اآلن غالبا ما تستخدم يف سد حاجات ضر

                                                
  .269. مسري حممد عبد العزيز، املرجع السابق، ص:   (1)

(2)   :  D. W. Pearce, COST- Benefit Analysis (london : Macmillan press ltd. 1973), p. 40. 
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أن تساهم هذه األموال يف إشباع حاجات حدية  ـنتيجة الرتفاع مستوى املعيشة ـ يف حني يتوقع 
و هذا ما جيعل قيمة هذه األموال  .أكثر رفاهية، و هذا من شأنه أن يقلل املنفعة احلدية هلذه األموال

  .يف احلاضر ختتلف عن قيمتها يف املستقبل
من موال و تنميتها ية حيتم ضرورة احملافظة على هذه األلذلك فإن مبدأ الرشادة االقتصاد

خالل استثمارها لتحقيق معدالت منو اقتصادي ملواجهة حاجيات السكان احلاليني، و زيادم 
  .مستقبال

و قد رأينا أنه على مستوى مرحلة التحليل الرحبي، فإن املستثمر يدفع فوائد لقاء األموال 
واال مملوكة فإن هلا تكلفة فرصة بديلة، لذلك ينبغي على هذا املستثمر اليت يقترضها، أو إذا كانت أم

أن حيصل على عائد يغطي هذه التكلفة حىت حيافظ على ثروته على األقل، سواء كان فردا أو شركة 
أو الدولة نفسها، مما يعين أن يتوفر شرط الكفاءة يف االستثمار، مما يتطلب استخدام معدل خصم 

  .األموال على األقليعكس تكلفة هذه 
أما على مستوى مرحلة التحليل التنموي الذي يستند على أهداف التنمية؛ فبالتأكيد ختتلف 

  .معدالت اخلصم باختالف األهداف و اآلفاق الزمنية للمستثمرين
لذلك فإن معدل اخلصم يف هذه املرحلة يلعب دورا خطريا يف صناعة القرار االستثماري 

اعتبار أنه حيدد حجم االستثمارات احلالية املقبولة و املرفوضة، و هو ما  على مستوى قومي، على
ينعكس على هيكل االقتصاد و منوه يف األجل الطويل، و على مدى التوازن يف املصاحل بني األجيال 

  .)2(احلاضرة و املستقبلة
ي إن تبين سعر خصم منخفض، يعين قبول عدد كبري من املشاريع، إال أن ذلك قد ينطو

الكفاءة، يف حني أن تبىن سعر خصم مرتفع سيعمل على كـون  مشاريع قليلةعلى قبول 
  املشاريـع 

 مما قد يؤدي إىل اخنفـاض لعالية، إال أن عددها سيكون قليالاملقبولة تتسم بالكفاءة ا
  .االقتصادي، و هذا يتطلب الدقة يف اختيار سعر اخلصم معـدل النمو

                                                                                                                                                       
(1)   : larry A . Sjaastad and L. Daniel wisecarver "the social cost of public Finance" (Journal of political Economy : 

university of chicaco; vol: 85, N° 3, 1977),  p. 516. 
  .املرجع السابق التكلفة االجتماعية للمشروعات االستثمارية عن أفكار حممد قنديل،         

   .434املوسوعة العلمية و العملية للبنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص : مود اهلواري، االستثمار سيد حم:   (2)
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  :حتديد معدل اخلصم االجتماعي اجلدل الفكري حول : ثانيا 
هناك مجلة من اآلراء حول حتديد معدل اخلصم االجتماعي يف مرحلة التحليل التنموي، 

أن ، حبيث حياول هذا الرأي بعضها يرى أن هذا املعدل ما هو إال معدل التفضيل الزمين االجتماعي
حلالية أكثر من العوائد يثبت أن معدل اخلصم االجتماعي يعكس التفضيل االجتماعي للعوائد ا

املستقبلة، و هناك رأي آخر يعترب معدل اخلصم االجتماعي على أنه العائد على املشروعات اخلاصة 
البديلة، مبعىن أن استعمال معدل اخلصم االجتماعي يف املشاريع العامة جيب أن يعكس معدل العائد 

يرى أن معدل اخلصم االجتماعي على املشروعات احلدية يف القطاع اخلاص، و هناك رأي ثالث 
عبارة عن وسط مرجح لكل من معدل التفضيل الزمين االجتماعي و معدل العائد على الشركات 
اخلاصة، و رأي رابع يرى بأن معدل اخلصم االجتماعي يتحدد بسعر الفائدة على القروض 

دد من واقع احلكومية طويلة األجل، يف حني يرى رأي خامس أن معدل اخلصم االجتماعي يتح
  : و غريها من اآلراء؛ و هو ما سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي ... خطة التنمية للدولة

 : معدل اخلصم االجتماعي هو معدل التفضيل الزمين االجتماعي  .1

أن اختيار معدل اخلصم يتم يف السوق على أساس أن أسعار  )1(يرى بعض االقتصاديني
، فهي بذلك ياألفراد على استعداد لدفعه مقابل االستهالك املستقبلالفائدة حتدد مقدار ما يكون 

  .تعكس تفضيالت األفراد بني العوائد احلاضرة و املستقبلة
عن تفضيل  دل اخلصم االجتماعي ينتجيف هذا اخلصوص أن مع "Pearce"" بريس"لذلك يقول 

عتبار أن األفراد يفضلون االستهالك على ا.)2(األفراد يف اتمع للعوائد العاجلة على العوائد اآلجلة
  .احلايل و احلصول على منافع عاجلة على االستهالك يف املستقبل

بأنه عبارة عن سعر عرض املدخرات، على اعتبار أا " دانيال"و " الري"كما يرى كل من 
عدل عملية تفضيل بني االستهالك احلايل و االستهالك اآلجل عن طريق االدخار، و على ذلك فإن م

 من خالل تقييم األفراد لتدفقات االستهالك، و مها يريان أن هذا املعدل ميكن الزمين يتحددالتفضيل 
اعتبـاره معـدل خصـم مناسـب للتدفقـات العائـدة مـن اإلنفـاق العـام فـي 

                                                
(1)  :  S. A. Marglin , A.C.Harberger, Eckstin Otio and M. S. feldstein.  
(2)   : pearce, loc, cit. 
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،على اعتبار أن هذا املعدل يتساوى مع التفضيل الزمين احلدي للفرد، من منطلق )1(اتمـع ككل
يف  قرض و يقترض بسعر الفائدة السائدنه إذا كان اتمع متوازنا فإن كل فرد يستطيع أن يأ

، لذلك يطلق عليه معدل السوق، و بذلك يتساوى التفضيل الزمين عند كل األفراد يف اتمع، 
  .االجتماعيالتفضيل الزمين 

ي حتيزا حنو املستقبل و بالرغم من أن هذا املفهوم ملعدل التفضيل الزمين االجتماعي يبد
  :اخلصوصة ذا يدبعيد، إال أن هناك وجهات نظر مؤالقريب قياسا باملستقبل ال

نظرة األفراد للمستقبل، أن املستقبل يكتنفه اخلطر و الاليقني، و مها عنصران حيددان  ـأ  
علهم يفضلون مما جي.من حيث عدم التأكد الذي يرافق توقعام عن العوائد اليت ميكن احلصول عليها

  .رة بدال من عوائد آجلة غري مؤكدةاحلصول على عوائد مؤكدة، حاض
يفضل األفراد عادة العوائد احلالية عن املستقبلة، و هو سلوك منطقي على اعتبار أن  ـب 

من  صول على أكرب قدر ممكنحياة األفراد حمدودة، و هم يودون أن يستمتعوا ا، و بالتايل احل
أن  "Eckstein" "اكستني"قبال، و قد بني ، إذ قد ال يكونون أحياء ليحصلوا عليها مستالعوائد احلاضرة

معدل التفضيل الزمين االجتماعي لألفراد يرتفع بتقدم العمر من خالل قيامه بتقدير معدل تفضيل 
األمريكية حيث قدر هذا  ةزمين اجتماعي باستخدام جداول األعمار و الوفيات يف الواليات املتحد

إىل  80(بني األعمار ) %7.5(سنة يف حني يصل إىل ) 44 و 40(لألعمار بني ) %0.4(ملعدل بـ ا

  .)2(سنة) 84
إن أي إضافة للدخل احلقيقي لألفراد سوف تؤدي إىل زيادة أقل يف الرفاهية  ـجـ 

. ملماثلة هلاالية اـاالقتصادية، أي أن الزيادة املتوقعة يف االستهالك مستقبال تكون أقل من الزيادة احل
حيث أن األجيال القادمة ستكون أغىن من األجيال  "Pigovian"" بيجو فيان"و هذا ما أكده 

اضرة، و على ذلك فإن العائد احلدي الناجم عن زيادة وحدة نقدية للدخل لألجيال القادمة ـاحل
رة، و من هنا سيكون اقل من العائد احلدي الناجم عن زيادة وحدة نقدية يف الدخل لألجيال احلاض

احلايل، و هذا يؤدي يكون الوزن املرتبط باملكسب املقبل أقل من الـوزن املرتبـط باملكسب 
  .باحتمال أقل من املكاسب احلالية ةه إىل خصم املكاسب املستقبلربدو

                                                
  .عن أفكار حممد قنديل، املرجع السابق

(1)  :  larry A.Sjaastad and Daniel L. Wisecarver; loc. Cit.  
(2)    : pearce, loc, cit. p. 43. 
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رصة يف وضع التوازن يتساوى معدل التفضيل الزمين لألفراد مع الفأنه "بريس "و يرى 
و االقتراض بسعر الفائدة السائد يف السوق،  اإلقراضأن األفراد يكونون أحرارا يف البديلة، مما يعين 

عتبار أن أسعار و هذا يعين ببساطة أن معدل التفضيل الزمين سيعدل بسعر الفائدة يف السوق على ا
  .هي اليت حتدد رغبات األفراد مقابل تأجيل االستهالك للمستقبل الفائدة

نظريته املتعلقة بصنع قرارات األفراد اليت نشرت عام  "Irving Fisher"" إيرفنغ"و قد وضح 

مبينا أن الفرد خيتار تقسيم دخله بني االدخار و االستهالك .)∗(" نظرية الفائدة"يف كتابه  1930
ل تفضيله الزمين بنفس الطريقة اليت يقسم ا استهالكه على خمتلف السلع، و هنا يتساوى معد

  .ة السائد يف السوقمع معدل الفائداحلدي 
و احلقيقة أن افتراض بأن السوق تعكس تفضيالت األفراد على مر الزمن يتطلب توافر 
معلومات كاملة لألفراد عن أنواع دخوهلم باإلضافة إىل توافر املعلومات الدقيقة عن األسعار 

كثرة القيود على املستقبلة ملختلف السلع، إال أن هذا التوازن ال يسود يف الواقع العملي، إذ أن 
يؤدي إىل ـ اقتصادات البلدان النامية  و هو ما يظهر بشكل واضح يف ـاحلجم الكلي للمدخرات 

ص ـم احلصضعف االستثمار، إضافة إىل عدم وجود أسواق كاملة لرؤوس األموال وخضوعها لنظا
فرض أسعار  على االئتمان، و وجود سقوف ائتمانية خمتلفة بني القطاعات، زيادة علىو القيود 

و إذا أضفنا . فائدة متييزية قطاعية، و هذا من شأنه أن يوجد تعدد يف أسعار الفائدة الدائنة و املدينة
إىل ذلك التصرف غري الرشيد لألفراد فيما يتعلق باالدخار و االقتراض، على أساس أنه ال يوجد 

هم على مدى احلياة، كما ال ختطيط لالستهالك اجلاري لكل األفراد من خالل خطة استهالك ملوارد
ميكن استنتاج تفضيالت األفراد من االدخار ألنه غالبا ما ال يعكس االستهالك املؤجل الناجم عن 

اد بني العوائد ختطيط رشيد، لذلك فإن أسعار الفائدة السوقية ال ميكن أن تعكس تفضيالت األفر
الفائدة هذه تعكس تفضيالت األفراد، فإا  و حىت لو افترضنا أن أسعار.و العوائد املستقبليةاحلالية 

ال ميكن أن تعكس تفضيالت التنمية يف األجل الطويل، ألن حياة األفراد قصرية، لذلك فإن العوائد 
اليت تتحقق يف املستقبل البعيد ال متثل أمهية كربى لألفراد، لذلك جند أن أسعار الفائدة اليت تعكس 

تعكس تفضيالت اتمع، و كنتيجة لذلك جند اليت عار الفائدة تفضيالت األفراد تكون أكرب من أس
أن استخدام تفضيالت األفراد سيقلل من حجم االدخار و االستثمار الذي يتطلبه معدل النمو 

                                                
(∗)  the theory of interest.  
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لذلك جيب أن يكون معدل اخلصم املستخدم ملرحلة التحليل التنموي للمشروع، أقل . االقتصادي
ق يف اقتصادات البلدان النامية اليت تعاين من مشكل عدم كفاية من أسعار الفائدة السائدة يف السو

  .املدخرات و اخنفاض معدل التراكم الرأمسايل
تعديل األسعار املتعددة للفائدة لتعكس التفضيل  )UNIDO" (اليونيدو"كما رأى مصممو دليل 

ألفراد املختلفة، الزمين، و ذلك من خالل أخذ متوسط األسعار اليت تقترض أو تدخر ا جمموعات ا
و تكاليف ه اموعات من عوائد مث ترجح هذه األسعار باحلصة اليت تتحملها كل واحدة من هذ

  .)1( املشروع، و الناتج يستخدم كمعدل خصم للمشروع
زيادة على ذلك فإن بعض أسعار الفائدة يف السوق تستخدم كمعدل خصم يف حتليل 

ة و هو ما قامت بتطبيقه احلكومة الربيطانية يف برنامج الطاقة التكلفة و العائد لبعض املشاريع اخلاص
  .النووية

و بالرغم من الدعم الذي القاه تفضيل العوائد احلالية على املستقبلة من خالل تأييد 
استخدام معدل التفضيل الزمين االجتماعي خلصم املشاريع من قبل مؤيديه، إال أنه القى 

  :االعتراضات التالية 
العوائد املستقبلة ناشئ اعتراض على أن تفضيالت األفراد للعوائد احلالية أكثر من  هناك ـأ 

من إحساسهم بأن حيام حمدودة على اعتبار أنه ال توجد طريقة مباشرة لتقدير معدل األفراد 
أظهر معدالت تفضيل اجتماعي منخفض جدا " أكستني"الحتماالت الوفاة، زيادة على أن مثال 

أن ال يدخلها يف و هذا من شأنه يعكس تفضيل غري منطقي للمجتمعات احلالية، بالشكل الذي 
  .نطاق اشتقاق معدل التفضيل الزمين االجتماعي

أن ضرورات التنمية تتطلب اإلسهام املستمر يف بناء اهلياكل األساسية للمجتمع، فإذا  ـب 
 ـمن أا مل تغل كل عوائدها عليها بالرغم  ـقبلت األجيال املاضية باملسامهة يف بنائها مبدخراا 

  .فمن البديهي أن تقبل بذلك أيضا األجيال احلاضرة
قد ال يكون من املناسب أن يعكس معدل اخلصم االجتماعي قصر النظر الفردي، إذ  ـجـ 

هناك فرق بني تفضيل األفراد و تفضيل احلكومة، على اعتبار أن الفرد ميكن أن يرتفع معدل تفضيله 
ي سبب من األسباب املذكورة آنفا، بينما تتصرف احلكومة مبنطق أا مستمرة، فحياة الزمين أل

                                                
(1)  :  Guidelines for project Evaluation, op , cit , p. 157  
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 ،األفراد مهما طالت قصرية قياسا بعمر اتمع، و هذا ما جيعل التفضيل الزمين للحكومة منخفضا
كما أن القول بأن الفرد يقسم دخله بني االستهالك و االدخار بنفس الشكل الذي يقسم به 

أن تعدل قراراا كومة اليت ال تستطيع خيتلف عن تصرف احل ،بني أنواع السلع املختلفة استهالكه
بشأن االستهالك و االستثمار بنفس الطريقة اليت يتبعها األشخاص، على اعتبار أن قراراا تتأثر 

وسيلة لذلك فإن أفضل . باملناخ السياسي العام، و بالتايل يكون تفضيلها خمتلفا عن تفضيل األفراد
للحصول على معدل التفضيل الزمين االجتماعي كمعدل للخصم االجتماعي، تأيت من احلكومة 
كممثل للمجتمع إذا كانت تقوم باإلعداد لألجيال املقبلة، حىت لو كان ذلك يف جماالت معينة، مما 

يت تقدم هلا و بعض املشاريع الئم املشروعات العامة فقط، يعين أن إقرار معدل التفضيل الزمين سيال
  .إعانات من غري القطاع العام

و على ذلك فإن بعض املشاريع ستعمل مبعدل التفضيل الزمين االجتماعي يف حني ال تعمل 
به مشاريع أخرى، و هذا يتطلب درجة من الدقة و املهارة يف اختيار هذه املشاريع، و هو ما ال 

ذلك فسيكون من الصعب على أي منشأة أن  يكون يف متناول املقدرة احلالية للمجتمعات، و إذا مت
تقوم بوضع ميزانية عن مقارنة األجيال املتداخلة، و بالتايل ال ميكنها حتديد معدل التفضيل الزمين 

  .االجتماعي بالدقة الكافية
 :معدل العائد على املشاريع احلدية يف القطاع اخلاص  .2

على اعي مع معدل العائد جتمينادي أصحاب هذا الرأي بأن يتساوى معدل اخلصم اال
املشاريع اخلاصة، من منطلق أن العائد الذي حتققه هذه املشاريع يعرب عن تكلفة فرصتها البديلة، 
على اعتبار أن هذه التكلفة متثل اإلنتاجية احلدية لرأس املال هلذه املشاريع من خالل معدل العائد 

من  الية للتدفقات الداخلةذي جيعل القيمة احلالداخلي هلا، و الذي ال يعدو أن يكون سعر الفائدة ال
  ).العوائد و التكاليف(االستثمار مساوية للقيمة احلالية للتدفقات اخلارجة منه 

إن استخدام هذا املعدل يف القطاع العام، يعين أنه ال ميكن قبول أي مشروع استثماري عام 
ك يعين تبديد موارد رأمسالية كان ميكن يعطي عائدا أقل من العائد احملقق يف القطاع اخلاص، ألن ذل

أن حتقق عائدا أعلى من أجل احلصول على عائد اقل، و هنا يكون معدل العائد املطلوب هو 

  .)1( التكلفة البديلة لرأس املال

                                                
(1)  :  Guidelines for project Evaluation, op , cit , p. 34  
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  كيف يتم حتديد هذا املعدل ؟

اء مثال، حبيث تكون كمية املوارد حمدودة، فإن إنشأا كان حجم االستثمار يف اتمع إذ
املشروع العام ينجم عنه سحب بعض املوارد من استعماالا البديلة، و لكي يربر قيام هذا املشروع 
العام فإنه ينبغي أن حيقق عائدا يساوي على األقل العائد الذي كانت حتققه تلك املوارد يف 

روبة يف نقدية مض و هذا مؤداه أنه إذا قامت احلكومة بسحب مليون وحدة.)1(البديل ماالستخدا
يف القطاع اخلاص، و لكي يربر سحب هذا املبلغ من القطاع اخلاص ينبغي أن  )R( معدل العائد

تكون القيمة احلالية للعوائد املتحققة من املشروع العام أكرب من مليون وحدة نقدية حىت تزيد عن 
جيب أن تكون ) N(القيمة احلالية لعوائد املشروع اخلاص الضائع، و هكذا و لعدد معني من السنني 

)NR)1نقديةالقيمة احلالية ملليون وحدة    للمشروع العام أكرب من القيمة احلالية ملليون وحدة نقدية +
 N)1+R (يف القطاع اخلاص.  

و كانت القيمة  )R(و على ذلك إذا مت خصم التدفقات العائدة من املشروع العام باملعدل  
اص ـشروع اخلمن مليون وحدة نقدية يكون املشروع العام قد برر إحالله للماحلالية لعوائده أكرب 

أن  و. معدل اخلصم املناسب على املشروعات اخلاصة البديلة هو )R(و هنا يكون معدل العائد 
و حوافز خلاص، و كذا ضريبة الشركات على أساس املعامالت الضريبية املختلفة للقطاع ا )R(تعدل 

على أن يؤخذ باالعتبار . قبل أن يستعمل كمعدل للخصم يف الشركات العامة االستثمار، و ذلك
بتمويل املشروع العام من خالل ختفيض االستهالك  قامت احلكومةو إذا  .املخاطرة و عدم التأكد

  :من السنوات تكون ) N(اخلاص فإن القيمة احلالية للمبلغ املستثمر لعدد 
   T(( N(ضيل الزمين االجتماعي معدل التف+  1(× مليون وحدة نقدية 

  )N)1+ T× مليون وحدة نقدية :                   أي 

  .)2( و الذي ميثل معدل اخلصم املناسب يف هذه احلالة
و هنا نالحظ أن األموال اليت مت سحبها من االستهالك اخلاص، ميكن أن تستثمر يف القطاع 

العام، و على ذلك فمن املتوقع أن يكون معدل اخلاص إذا مل يتم توجيهها لالستثمار يف القطاع 

                                                
(1)  Mishan, Elements of cost – Benefit Analysis, op , cit , p. 138  
(2) Op , cit , p. 137.  
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، )R(، و على هذا األساس جيب أن يعكس معدل اخلصم املناسب معدل العائد )R(العائد عليها هو 
  .و هنا يتساوى معدل التفضيل الزمين االجتماعي مع معدل العائد على املشروعات اخلاصة البديلة

كأن توجه األموال  ـيد حرية توجيه األموال أما يف حال وجود قيود سياسية أو إدارية تق
) R(فإن العائد  ـللمشروع العام األفضل من وجهة نظر اتمع، و هو املشروع االستثماري املختار 

كمعدل ) T(يف هذه احلالة لن يكون مناسبا، و يفضل استخدام معدل التفضيل الزمين االجتماعي 
أمثل يف اتمع، فإن معدل العائد على املشاريع و إذا كان حجم االستثمار غري  .خصم مناسب

و احلقيقة أن هناك بعض االنتقادات  .اخلاصة سيكون أصغر من معدل التفضيل الزمين االجتماعي
  :حول استخدام معدل العائد على املشروعات اخلاصة كمعدل اجتماعي للخصم منها 

من معدل التفضيل الزمين  اصغر) R(إذا كان معدل العائد على املشروعات اخلاصة  ـأ 
خلصم املشاريع العامة، و لن تكون ) T(، فهذا يدفع احلكومة الستخدام املعدل )T(االجتماعي 

  .كمعدل للخصم االجتماعي) R(هناك حاجة الستخدام معدل العائد على املشاريع اخلاصة 
يقيا على كون حقإن افتراض إحالل االستثمار العام حمل االستثمار اخلاص قد ال ي ـب 

على  خلاص، و هنا يكون العائدأن االستثمار العام ميكن أن يسحب قيمته من االستهالك ا اعتبار
  .املشروع العام جزءا من تفضيل األفراد الزمين

ائد الداخلي هلا أمر إن اعتبار معدل العائد على املشاريع اخلاصة يعكس معدل الع ـجـ 
اصة ال يستند إىل بيانات بعوائد و تكاليف املشاريع اخل على أساس أن التنبؤ ،إىل الوضوحيفتقر 
التجربة و هنا ال يصح اعتماد هذا املعدل خلصم كما أن حساب اخلطر فيها يستند إىل  دقيقة،

  .املشاريع العامة
أن اعتبار معدل العائد االجتماعي هو نفسه معدل العائد الداخلي للمشاريع اخلاصة  ـد 

رية يستند إليها عند املقارنة، و مقارنة معدل العائد الداخلي بأسعار يتطلب وجود معدالت معيا
الفائدة السائدة يف السوق، على أساس أا متثل الرغبة يف الدفع، يعترب أمرا غري منطقي ألنه إذا قام 
املقترضون بدفع نسبة معينة، و حصل املدخرون على نفس النسبة فمن غري املنطقي أن يكون معدل 

يف اعتبارها عوامل أخرى ألن التقديرات االجتماعية تأخذ جتماعي مساويا هلذه النسبة، اخلصم اال

عن أن سعر الفائدة غالبا ما يكون تقديرا فضال . )1( خارجية ال تدخل يف نطاق إجراءات السوق

                                                
 .55 أسس ختطيط و تقييم املشروعات الزراعية، املرجع السابق، ص"رجاء عبد الرسول،   (1)
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رائب اليت تدفع على أرباح القطاع ـال يعكس الضيلة لرأس املال حبيث منخفضا للتكلفة البد

  .)1( اخلاص
، فإن معدل اخلصم (unido) )اليونيدو(حسب رأي واضعي دليل منظمة األمم املتحدة  ـهـ 

، إال أم أضافوا وطينية لرأس املال يف االقتصاد الاالجتماعي للمشاريع العامة يساوي اإلنتاجية احلد
يف الواقع  نطبقاالفتراض قلما يإال أن هذا . وطينهو النمو األمثل لالقتصاد ال له فرضا أساسيا و

العملي، إذ يصعب تقبل فكرة أن تنسب املثالية للتنمية االقتصادية املتوقعة يف أي اقتصاد سواء كان 
  .خمططا أو غري خمطط

ية لرأس املال يف االقتصاد صعوبات تواجه مسألة التحديد العملي لإلنتاجية احلد هناك و
 تكنولوجية اليبـاستخدام أسحيان اجلديد يتطلب يف بعض األ أن االستثمار، حيث وطينال

حديثة، و على ذلك فإن استخدام معدل خصم حمسوب على استثمار سابق يكـون أقـل من 

  .)2( املعدل احلقيقي لالستثمار اجلديد
زيادة على أن رأس املال ليس سلعة متجانسة، و بالتايل يكون العائد على مكوناته املختلفة 

  .خمتلفا
ص الذي يأخذ يف حسابه العوائد و التكاليف االجتماعية ال ميكن إن معدل اخلصم اخلاـز 

من الناجتة عن قيام املشروع  توظيفه يف القطاع العام حيث أن القيم احلقيقية للعوائد و التكاليف
  .يف حساباتهيم املشروع اخلاص وجهة نظر اتمع تتضمن تأثريات خارجية ال يأخذها مق

جتماعي أن يكون معربا عن الفرصة البديلة يف املشاريع ال ميكن ملعدل اخلصم اال ـحـ 
اخلاصة، ألن هناك موانع ال تسمح للحكومة بتسوية تكاليف و عوائد املشاريع اخلاصة لتعكس 

  .)3(القيم االجتماعية
سبا للخصم االجتماعي إالّ أن احلقيقة أن تكلفة الفرصة للمشروع العام تعترب معدال منا

عائد على املشاريع اخلاصة البديلة اليت مل تنفذ بسبب إقامة املشروع العام، أن تعكس معدل الشرط 
                                                

(1)  :  Guidelines for project Evaluation, op , cit , p. 170  
 .جاء عبد الرسول حسنر          

  :ن نقال ع. 55املرجع السابق، ص    (2)

J. Timbergen, the design of devlopment,(Baltilent,John hopkins press, 1958) P.40-42 
(3)  : Blitzer R. charles, on the social Rate of Discount and price of capital in cost Benefit Analysis (Washington : 

international Bank for Reconstruction and Development, paper N° 144, 1973,  p. 18.  
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ارن مباشرة مبعدل ـن أن يقــال ميك) مثال % 10(زيادة على أن معدل عائد على مشروع عام 
على مشروع خاص بديل ما مل يتضمن املعدل البديل تقييم لكل عوائد و تكاليف ) مثال % 12(

إذ قد يكون للمشروع اخلاص البديل تكاليف خارجية إذا مت . اتمعاملشروع من وجهة نظر 
، و هنا ينبغي ) % 10(قياسها و أخذها يف احلسبان فقد ختفض معدل العائد االجتماعي ألقل من 

  .)1( تفضيل املشروع العام، إذا كان مقيم املشاريع يود اختيار أحدها
 :املعدل املركب للخصم االجتماعي  .3

) R(ذا الرأي بأن اإلنفاق العام جيب أن خيصم على أساس الفرصة البديلة يرى أصحاب ه
إضافة إىل أنه خيصم أيضا بالنسبة للمستقبل احملتمل الذي يعكسه معدل التفضيل الزمين 

و ملا كان كال من املعدلني على صلة وثيقة بقرار االستثمار العام، فإنه . T( (2)(االجتماعـي 
  .عكس تأثري كل منهماي ينبغي وضع معدل مرجح

  كيف حيدد املعدل املركب للخصم االجتماعي ؟
إذا مت سحب مليون وحدة نقدية لتمويل مشروع استثماري عام عن طريق االستثمار 

، فإن تأثري كل من معدل العائد على املشاريع اخلاصة و )x-1(و االستهالك اخلاص ) x(اخلاص 
  .لى معدل خصم هذا املشروع العاممعدل التفضيل الزمين االجتماعي سينعكس ع

يساوي  )R(أنه إذا كان معدل اخلصم يف املشاريع اخلاصة  )Mishan( )3(" ميشان"و يرى 
 لكل سنة أيضا، و كان )%5(يساوي ) T(لكل سنة، و معدل التفضيل الزمين االجتماعي  %)10(
أي عن طريق (من املليون وحدة نقدية قد مت مجعها من خالل ختفيض االستهالك ) 80%(

الباقية قد ) %20(و إذا كانت الـ  .)T(، فإا ستخصم مبعدل التفضيل الزمين االجتماعي)الضرائب
). R(مت سحبها عن طريق االستثمار اخلاص، فإنه سيتم خصمها مبعدل العائد على املشاريع اخلاصة 

ح حيسب باملعادلة سنة، فإن معدل اخلصم املرج) 2(يساوي ) N(فإذا افترضنا أن عمر املشروع 
  :التالية 

2)1.06 = (2)0.10  +1 (0.20  +2)0.05  +1 (0.80   

                                                
  .169 .املرجع السابق ص   (1)

 .B.pearce,loc.cit.p.46انظر  2
  Mishan, Elements of cost – Benefit Analysis, op , cit ,  p. 138:  أنظر   (3)



- 185  - 

من " دانيال"و " الري"و هو ما اتفق عليه أيضا كل من ).%6(أي أن هذا املعدل يساوي 
أن معدل اخلصم االجتماعي ينبغي أن يقع بني معدل التفضيل الزمين االجتماعي و معدل العائد على 

  )1( :، و ذلك من خالل املعادلة التالية املشاريع اخلاصة
)x( R + )x – 1( T =املعدل املركب للخصم االجتماعي  

موضحا أن املتوسط املرجح  )Marglin" )2"" مارجلني"كما اتفق مع هذا الرأي أيضا 
احملسوب وفقا للصيغة السابقة يعبر عن معدل اخلصم االجتماعي مع اختالف بني املعدلني و املتعلق 

 "الري"ل من ــإذ اعتربه كادلة السابقة، ـعدل التفضيل الزمين االجتماعي الذي يظهر يف املعمب
معدال " مارجلني"بأنه معدل يعكس العائد على املدخرات بعد الضريبة، يف حني اعتربه " دانيال"و 

املعدلني ال  إال أن هذا االختالف بني. يعكس التفضيل الزمين للعوائد احلالية عن العوائد املستقبلة
  .يؤثر إال على النتائج الكمية للمعدل املرجح

 :استخدام معدل اخلصم يساوي اإلنتاجية احلدية لرأس املال  .4

يف اجية احلدية لرأس املال أن معدل اخلصم جيب أن يساوي اإلنت )3( يرى بعض االقتصاديني
أن قبول هذا الرأي  العدل، إككل، حبيث ال يقبل أي استثمار حيقق أقل من هذا امل وطيناالقتصاد ال

به التايل فإن األسلوب الذي يدار يعين افتراض أن هذا املعدل هو الذي حيقق النمو األمثل، و ب
أن طبعا غري صحيح، و خاصة  االقتصاد حاليا و نتائجه هي الوضع األمثل املراد حتقيقه، و هذا

اليت إلنتاجية احلدية احلالية جلديدة باالتطور التكنولوجي احلديث، سيزيد من إنتاجية املشروعات ا

  .)4( تعترب أقل ما ميكن أن تقدمه املشروعات اجلديدة املقترحة مع التطور التكنولوجي احلاصل
 :تقدير أجهزة التخطيط ملعدل اخلصم  .5

                                                
(1  :  larry and Daniel, op , cit , pp. 514 – 518.   
(2  :  S. A. Marglin, public investment criteria, ( london : Allen and unwin, 1977),  p. 55 . 

  .النظري) Unidoاليونيدو (أصحاب منهج األمم املتحدة    (3)
 .الصفحة نفس، رجاء عبد الرسول حسن، مرجع سابق   (4)
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يف بني زيادة معدل النمو  يتم حساب هذا املعدل يف هذه احلالة من خالل دراسة العالقة
حيث يعود اخنفاض الوزن النسيب للعوائد . تناقص املنفعة احلدية هلذه الزيادة االستهالك، و معدل

  : )1( املستقبلة قياسا بالعوائد احلالية للسببني التاليني
  .ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل الكلي مع الزمن بسبب جهود التنميةـ أ

  .دخلتناقص املنفعة احلدية لالستهالك مع كل زيادة حدية يف ال ـب 
لذلك تعمد أجهزة التخطيط احلكومية إىل حتديد معدل خصم تبعا ملا تتوقعه ملعدل منو  

و الذي  (الدخل بالنسبة للفرد مستقبال، و معدل تناقص املنفعة احلدية للزيادة احلدية يف الدخل
  .)لدخلاملرونة احلدية لالستهالك يف النسبة املئوية للتغري يف نصيب الفرد من ا بيساوي حاصل ضر

إن طريقة احلساب هذه تبني أن معدل اخلصم يرتفع كلما زاد نصيب الفرد من الدخل 
كنتيجة لزيادة معدل النمو االقتصادي؛ إال أن تقدير معدل اخلصم ذا الشكل ال يكون مقبوال ألنه 

يادة على يستند إىل خطة التنمية اليت يفترض فيها أا مثالية، وهذا غري صحيح يف اال العملي، ز
ضرورة توافر بيانات عن أمناط االستهالك للفئات املختلفة بالنسبة للخطط البديلة، وهو ما مت رفضه 

  .نتيجة قبول اخلطة احلالية
 :معدل الفائدة على القروض طويلة األجل كمعدل للخصم  .6

يعترب بعض االقتصاديني أن نقطة البداية يف حتديد معدل اخلصم هي استخدام معدل مساو 

،حبيث توكل مهمة اختيار )2( لسعر الفائدة على القروض طويلة األجل يف سوق اإلقراض العاملية
سعر الفائدة للبدء به يف حتديد معدل اخلصم إىل جهاز حكومي متخصص يف البحث قي أسعار 
الفائدة املختلفة، اليت يتم االقتراض و اإلقراض ا داخل الدولة، و اختيار ما يتناسب منها مع 
الظروف السائدة بالدولة مع إدخال التعديالت املالئمة وفقا ملا إذا كانت الدولة مقرضة أو مقترضة 

مع مالحظة أنه بالنسبة لكل قرض ميكن أن تكون هناك اختالفات تتوقف على . لرأس املال
شخصية املقرض أو املقترض، فيما إذا كان القرض من حكومة إىل حكومة أو من بنك مركزي إىل 

دة ــك مركزي، أو من بنك إىل آخر، زيادة على أسعار الفائدة بالنسبة لكل من القروض املقيبن

                                                
 .160مركز التنمية الصناعية للدول العربية، دليل تقييم املشروعات الصناعية، مرجع سابق، ص    (1)
  .15 ص1983 ،) ، أغسطس1145 معهد التخطيط القومي، مذكرة خارجية رقم: القاهرة (صاحل مغيب، تقييم و اختيار املشروعات    (2)

 .185 ـ 181. دليل التقييم و املفاضلة بني املشروعات الصناعية يف الدول العربية، املرجع السابق، ص أنظر أيضا        
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و غري املقيدة، و ميكن أن تكون أسعار الفائدة خمتلفة على القروض املقدمة إىل الدول املختلفة 
  .اخل...حسب تأخرها يف سداد أقساط الديون

 املتباينة، فإذا كانت الدولة ر الفائدةو يقترح يف هذا الباب األخذ مبتوسط مرجح ألسعا
فينبغي التمييز بني األموال ) مبعىن أن لديها فائض يف رؤوس األموال(قرضة لرؤوس األموال م

يف  ألموال املستثمرةاملستثمرة يف املشاريع الوطنية اليت ختدم التنمية على املدى الطويل، و بني ا
 اريع الوطنية،ــتماعي للمشة خفض معدل اخلصم االجاملشاريع اخلارجية، حبيث يتم يف هذه احلال

و هذا من شأنه أن يساعد على إبقاء رؤوس األموال داخل الدولة ألغراض التنمية، إضافة إىل أن 
خارج الدولة يتسم باملخاطرة و عدم اليقني، مما يتطلب وضع معدل خصم أعلى، و  راالستثما

ستطيع التحكم بشكل أفضل يف الظروف االقتصادية بشكل عام ميكن القول بأن حكومة أية دولة ت
و عادة يتم التمييز يف هذا اال بإعطاء عالوة للمشاريع الوطنية ختفض . داخلها اكثر منها خارجها

 ، حبيث تعمل هذه العالوةسعر اخلصم على عوائدها و تكاليفها السنوية قياسا بسعر الفائدة العاملي
ضمن  ـ، و قد يكون إلنشاء جتمعات إقليمية اقتصادية أثره على تشجيع و دعم هذه املشاريع

يف ختفيض حدة عدم اليقني على الصعيد العاملي، و هذا من شأنه أن يؤدي على  ـ عوامل أخرى 

  :)1(و تتحدد هذه العالوة من خالل الصيغة التالية . ختفيض معدالت العالوة
SRD = Rw – Pd. Rw                        (1) 

  .معدل اخلصم االجتماعي:  SRDمتثل  حيث
             Rw  :سعر الفائدة احلايل يف السوق العاملي لرأس املال.  
             Pd  :العالوة املعطاة للمشاريع الوطنية.  

من خالل اخلربة و النظرة التنبؤية الشاملة Pd .و ميكن تقدير العالوة املعطاة للمشاريع الوطنية
  :و العاملي مع أخذ عدة عوامل باحلسبان مثل  وطينلالقتصاد ال

 .معدل التضخم يف السوق العاملية -

مدى ثبات و استقرار األوضاع يف األسواق املالية العاملية، و مدى استقرار السياسة  -
 .العاملية

 .معدل التضخم املتوقع داخل الدولة نفسها -

                                                
 .276ـ  272 ع سابق، ص صمسري حممد عبد العزيز، مرج   (1)
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 .العوائد املتوقعة للمشاريع احمللية الطويلة املدى -

 .النمو املتوقع لالقتصاد الوطينمعدل  -

 .اخلربة و النظرة الشاملة ألوضاع االقتصاد الوطين و العاملي -

يكون أيضا مرتفعا، كما  ـفإذا كان معدل النمو املتوقع مرتفعا، فإن املعدل املتوقع للتضخم 
ه العالوة أنه إذا كانت التوقعات بعيدة املدى لألوضاع السياسية العاملية متشائمة، فإن مقدار هذ

من سعر الفائدة املعمول به يف السوق  %25سريتفع، و قد تصل يف بعض األحيان إىل حوايل 
 .الرأمسالية املختصة

SRD = Rw – 0.25 Rw 

و على ذلك يالحظ من وجهة النظر هذه أن العالوة ليست ثابتة، و إمنا تتغري وفقا 
مبعىن أن (دولة مقترضة لرأس املال ال كون الللمعلومات اليت تتحدد منها نسبة هذه العالوة أما يف ح

يف باالستثمار إالّ  ـمن باب الترشيد  ـفعلى الدولة و احلال هذه أال تسمح ) لديها عجز فيه
املشاريع اليت حتقق قيمة مضافة مرتفعة حبيث ال يقل معدل اخلصم االجتماعي عن سعر الفائدة 

  .  Rw ≥ SRD: اض هذه األموال، أي السائد باألسواق العاملية اليت سيتم ا اقتر
  :و يتحدد معدل اخلصم االجتماعي وفقا للصيغة التالية 

(SRD)B = ( 1+ Ps ) Rw                                   (2) 

  .معدل اخلصم االجتماعي للدولة املقترضة B(SRD)حيث متثل 
                   Ps   ر احمللي بغرض ترشيدهمعدل الضريبة املفروضة على االستثما.  

للدولة تزيد  ةو السبب يف ذلك راجع إىل أنه يف بعض األحيان إذا كانت القدرة االستيعابي
عن إمكانيات االقتراض من اخلارج، فإن تساوي معدل اخلصم االجتماعي مع سعر الفائدة يف 

صم أكرب من سعر السوق العاملي يسمح بإقامة مشاريع منخفضة الكفاءة، لذلك فإن حتديد معدل خ
  .الفائدة العاملي سيعمل على تدفق رؤوس األموال فقط للمشاريع ذات الكفاءة املرتفعة

من يث كوا مقرضة أو مقترضة وقد ال يتبني يف بعض االحيان وضع الدولة بوضوح من ح
على ة موضوعية كسعر الفائد وهنا ينبغي التفكري يف اختاذ نقطة بداية. السوق الرأمسالية العاملية

  .القروض طويلة األجل يف السوق الرأمسالية العاملية املختصة
هذا  نعلى حتقيق معدالت منو عالية، فإة يف جمال التنمية تعتمد الدول ةستراتيجيفإذا كانت 
مع  ـأن استهداف معدل منو مرتفع  ذ، إاالجتماعيمن خالل معدل اخلصم جيب أن ينعكس 
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وافقة على مزيد من املشاريع االستثمارية من خالل خفض يتطلب امل ـتساوي األشياء األخرى 
وهنا يستخدم هذا املعدل كأداة هامة يف عملية صنع واختاذ القرار . معدل اخلصم االجتماعي

  .االستثماري
هذا اال أن غالبية البلدان النامية هي دول مقترضة، حيث إن القدرة  ويالحظ يف

ا على قروض أجنبية، لذلك ينبغي هلا أن حتدد معدل خصم هلا تفوق إمكانات حصوهل ةاالستيعابي
أكرب من سعر الفائدة على القروض اليت حتصل عليها، بغرض إنشاء املشروعات اليت تتسم بالكفاءة 

  .العالية، حبيث تكون قادرة على حتقيق عوائد متكنها من تسديد فوائد قروضها
  .جتماعي على أساس سعر الفائدة الدويلوالشكل التايل يوضح كيفية حتديد معدل اخلصم اال

 

  
  
    
  
  
  
     
  

  االستثمارية ةاألرصد
  

  
   )∗()1(الشكل 

  .معدل اخلصم يف السوق الدوليةRW : حيث متثل 
              RB معدل اخلصم يف الدولة املقترضة.  
               RL  املقرضة الدولة يف اخلصم معدل.  
                     b a كمية رأس املال القابلة لإلقراض.  
              d c كمية رأس املال املطلوب اقتراضها.  

                                                
  .املرجع السابق، نفس الصفحات ) ∗(

سعر 
  اخلصم

RB 

RW c d 

DW Sw 

RL 

DB SB 

DL SL 

a b 

سوق رأس املال يف الدولة 
  املقرضة

السوق الدولية لرؤوس 
  طويلة األجل لاألموا

سوق رأس املال يف الدولة 
  املقترضة
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و وفقا هلذا الشكل يكون احلد األقصى للعالوة اليت متنحها الدولة املقرضـة للمشـروعات   
لدولة املقترضة على استخدام يف حني أن احلد األقصى للضريبة اليت تفرضها ا  (Pd = Rw - RL)احمللية 

  .   (Ps =  RB - Rw)راس املال يتمثل يف 
حبيث تطبـق   وطينو من املهم حتديد قيمة موحدة ملعدل اخلصم االجتماعي على املستوى ال

على كافة املشاريع داخل الدولة، و خاصة املشاريع البديلة، إال أن هناك حالتني ميكن فيهما إجراء 
ل بغرض حتقيق أهداف حمددة، تتعلق احلالة األوىل باحلاجـة إىل حتقيـق منـو    تعديل على هذا املعد

منــو   بضرورة حتقيقسريـع يف بعض الصناعات األساسية و الستراتيجية بينما تتعلق احلالة الثانية 
  .للمناطق األكثر ختلفا يف الدولة الواحدة متسـارع

ات األساسية و الستراتيجية، قد جتتـاز  فبالنسبة للمشاريع االستثمارية املتعلقة ببعض الصناع
إذا أجري اخلصم على منافعها و تكاليفها املستقبلة تبعا ملعـدل  )∗(بصعوبة اختبار الكفاءة املطلقة 

ينبغي استخدام معدالت خصم أقـل  لذلك . اخلصم االجتماعي املوحد على مستوى الدولة ككل
نبغي التمييز بني معدالت اخلصم حسب الفروع لفترة معينة من فترات التصنيع ومنو الصناعة، وهنا ي

  .الصناعية، ومثل هذا القرار يقع على عاتق املؤسسة املختصة بوضع السياسة الوطنية
املتخلفة داخل الدولة، والراجع أساسا ألسباب  مأما فيما يتعلق بالنمو السريع لبعض األقالي

وللعمالة وكذلك مراعاة أمهيـة   وطينلاجتماعية واقتصادية وسياسية كتحقيق توزيع أفضل للدخل ا
بعض املناطق ذات احلساسية السياسية داخل الدولة، فإن تطبيق سياسة صارمة تتمثـل يف معـدل   
خصم موحد قد ال تسمح للمشاريع املقامة يف هذه املناطق باجتياز اختبار الكفاءة املطلقة، مما يعيق 

لة تقدير آثار املشروع ستخدم بدال من حماولذلك يفضل خفض معدل اخلصم امل. حركة التنمية فيها

  . )1(أو املنافع اإلضافية املتوقعة مستقبال /على أهداف سياسة التوزيع و
و حيدد معدل اخلصم االجتماعي املخفض ختفيضا خاصا بالنسبة لصناعة أو منطقة معينـة  

  :) 2(وفقا للصيغة التالية
                                     Ri = (SRD)B (1 – Pi)                   (3) 

                                                
 .سنتعرض لھذا الموضوع بالتفصیل عند الحدیث عن تطبیق معیار صافي القیمة المضافة في تقییم المشاریع الجدیدة في الفصل الرابع ∗

 .274 املرجع السابق ، ص   (1)
 .276 – 275املرجع السابق، ص    (2)
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  .قيمة خاصة مبعدل اخلصم االجتماعي لتشجيع صناعة أو إقليم معني:  Riحيث متثل 
Pi  :يالعالوة اخلاصة بصناعة أو منطقة معينة، و تؤدي إىل خفض معدل اخلصم االجتماع  

افية بغرض إبطاء أما إذا رأى القائمون بالتقييم استخدام معدل اخلصم االجتماعي كأداة إض
 ضـريبة التنمية املتسارعة يف منطقة معينة فإنه ميكن رفع معدل اخلصم االجتماعي عن طريق إضافة 

  :إىل املعدل العادي كما يلي 
                                    Rj = (SRD)B (1 + Pj)        )4                    (  

  .ريع يف املناطق املتقدمةسعر اخلصم لتقييم املشا:  Rjحيث متثل 
                                 Pj   :معدل الضريبة على هذه املشاريع.  

و ميكن القول يف هذا اال أن هناك أساليب عديدة أخرى لتشجيع أو إبطاء عملية التنمية 
ال قـد   وتة واحد منها، ويف إحدى الصناعات أو األقاليم، حبيث يعترب تطبيق معدالت خصم متفا

يكون أكثرها فعالية، و على املؤسسة املختصة بسياسة الدولة أن تقرر أي من هذه األساليب أكثر 
مع ضرورة ،يف البلد ةمالءمة من غريه مع األخذ باحلسبان الظروف االجتماعية و االقتصادية السائد
إىل ذلك ليتماشى مع مراجعة املعدل احملدد ذا الشكل بطريقة دورية، و تعديله كلما دعت احلاجة 

الظروف االقتصادية املستجدة على املستوى احمللي و العاملي، مثل معدالت النمو، و أسعار الفائدة، 
  ...و معدالت التضخم، و أولويات التنمية االقتصادية

كما ينبغي أن تتناغم هذه املراجعات مع عملية اإلعداد خلطط التنمية على املدى املتوسـط،  
  .غيريات األساسية يف سياسة الدولة يف جمال التنمية االقتصادية و االجتماعيةو كذلك مع الت

و احلقيقة أن هناك العديد من اآلراء األخرى يف جمال حتديد معدل اخلصم، سواء فيما يتعلق 
باستخدام الرحبية احلدية للقطاع الذي ينتمي إليه املشروع، أو استخدام معدل منو الدخل املستهدف 

ة معدل الزيادة يف السكان، أو سعر االقتراض احلكومي من أسواق رأس املال احملليـة، و  مع مراعا
هذا يدل على أن هناك العديد من اآلراء و االقتراحات حول حتديد معدل اخلصـم، إال أن هنـاك   

  :عاملني أساسيني يعمالن على حتديد هذا املعدل و مها 
أو أجنبية أو مشتركة، و إذا كانت مشـتركة  مصادر متويل املشروع، سواء كانت حملية  ـأ 

  فمن هو الشريك الوطين؟ هل هو منشأة خاصة أم عامة أم احلكومة؟



- 192  - 

فإذا كان مصدر التمويل أجنيب فقط، فيجب أن حيدد معدل اخلصم علـى أسـاس    -
استخدام متوسط أسعار الفائدة على القروض اخلارجية طويلة األجل، و اليت متثل الفرصة البديلـة  

 .تثمار األجنيب املباشرلالس

إذا كان مصدر التمويل مشتركا بني مصدر متويل أجنيب و منشأة خاصـة وطنيـة،    -
فيجب استخدام سعر خصم مرجح بني متوسط أسعار الفائدة على القروض األجنبية اخلاصة طويلة 

حبيث تعكـس   األجل واإلنتاجية احلدية لألموال يف القطاع الذي تنتمي إليه املنشأة اخلاصة الوطنية،
 .هذه األوزان نسبة املشاركة لكل مصدر من مصادر التمويل

وإذا كان الشريك منشأة وطنية تابعة للقطاع العام، فينبغي استخدام سـعر خصـم    -
مرجح بني متوسط أسعار الفائدة على القروض األجنبية العامة طويلة األجـل، وبني اإلنتاجيــة  

 .ذي تنتمي إليه املنشأة العامة الوطنيةال القطاع العاميف  احلديـة لألمـوال

أما إذا كان الشريك هو احلكومة نفسها، أو إحدى مؤسساا، فينبغي استخدام سعر  -
األجـل، ومتوسـط   خصم مرجح يبني متوسط أسعار الفائدة على القروض األجنبية العامة طويلة 

 .على االقتراض احمللي احلكوميأسعار الفائدة 

ية لالقتصاد الوطين، حبيث جيب التمييز بني ما إذا كانت تتميز بـالكرب  االستيعاب الطاقةـ ب 
حبيث تستوعب املزيد من املشاريع، أو إذا كانت ضعيفة وتقترب من التشبع زيادة على إمكانية رفع 

مـن الدقـة   ها جهاز التخطيط بدرجة أكـرب  أو خفض معدل اخلصم بعالوة أو نسبة خفض حيدد
 دناسبا ومنسجما مع البيانات املتوفرة واألهداف املبتغاة من االقتصـا واملوضوعية حسب ما يراه م

  .ككل وطينال
مل االجتماعي، إالّ أا إن اآلراء السابقة بالرغم من أا بينت كيفية حتديد معدل اخلصم 

تعط طريقة مقنعة نستطيع ا تطبيق وجهة نظر الدولة يف خصم املشاريع سواء كان ذلك يف الدول 
ة أو النامية، فاعتبار معدل اخلصم االجتماعي هو معدل التفضيل الزمين يصعب حتقيقه املتقدم

س معدل العائد لالنتقاد الذي وجه إليه، كما أن اعتبار معدل اخلصم االجتماعي ينبغي أن يعك
يف مشاريع القطاع اخلاص، ال ميكن تطبيقه الختالف أسس حساب التكاليف والعوائد يف الداخلي 
  .خلاص عنها يف القطاع العامالقطاع ا
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أما فيما يتعلق بالرأي القائل بأن معدل اخلصم االجتماعي ينبغي أن يكون معدال مركبا 
حبيث يعكس التفضيل الزمين لألفراد فضال عن العائد يف املشاريع اخلاصة، فهو غري ممكن التطبيق 

  .الجتماع عيوب الرأيني السابقني فيه
ى بأن معدل اخلصم االجتماعي جيب أن يعكس سعر الفائدة أما بالنسبة للرأي الذي ير

الذي تتعامل به الدولة يف سوق املال العاملي، فهو رأي معقول وعملي إذا كانت الفرصة البديلة 
  .إلقامة هذه املشاريع هي إقراض رؤوس أمواهلا للخارج

طة التنمية وأخريا فإن الرأي الذي يهدف إىل حتديد معدل اخلصم االجتماعي من واقع خ
زيادة على ذلك، فإن عدم توفر  .هلذه اخلطةتعوقه بعض القيود املتمثلة يف افتراض املثالية والواقعية 

املعلومات وعدم توفر جهاز منظم هلا يف البلدان النامية بشكل خاص، هو الذي يعيق التوصل إىل 
لك ال جيب أن ينفي الدولة، إال أن ذ استخدامـه داخـل الذي ميكنمعدل اخلصم االجتماعي 

  .تواجد معدل للخصم للحكم على مدى جدوى املشاريع
إال أنه ميكن االستعانة يف هذا اال بطريقة تعترب مزجا بني الرأي القائل بأن معدل اخلصم 
االجتماعي جيب أن يعكس معدل العائد الداخلي ملشاريع القطاع اخلاص، وكذا الرأي القائل بأن 

ي جيب أن يعكس سعر الفائدة الذي تتعامل به الدولة يف سوق املال العاملي، معدل اخلصم االجتماع
معدل العائد الداخلي للمشروعات على أنه النسبة اليت جتعل  الرأيني حتديدحبيث يتم وفقا هلذين 

القيمة احلالية لعوائد املشروع مساوية للقيمة احلالية لتكاليفه، على أن يتم حساب العوائد والتكاليف 
ن وجهة نظر اتمع، وبذلك يعرب هذا املعدل عن نسبة تناقص العوائد والتكاليف اليت حيددها م

مث يقارن هذا املعدل الداخلي بسعر الفائدة العاملي الذي تتعامل به الدول يف السوق العاملي  .اتمع
  .لرؤوس األموال على أساس أنه ميثل تكلفة الفرصة البديلة لألموال املستثمرة

ا ميكن االعتماد على سعر الفائدة العاملي كمعدل للخصم االجتماعي إذا مل تقم املشاريع كم
خبصم تدفقاا وحتديد معدل عائدها الداخلي، حبيث يستخدم بشكل مباشر يف خصم عوائد 

  .وتكاليف املشاريع اليت مت اختيارها من وجهة نظر اتمع
  .ادية و أثر التضخم يف دراسة اجلدوىاملعايري املالية و االقتص: الثاين  بحثامل

إىل بعض اجلوانب املتعلقة بااالت اليت خيتلف فيها التقييم  بحثسنتعرض يف هذا امل
االقتصادي عن التقييم املايل للمشروع، باإلضافة إىل حتديد كيفية إجراء اجلدوى االقتصادية مع 
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شروعات على اعتبار إن عملية إنشاء عزل أثر التضخم وكذلك التقييم االقتصادي لزمن إنشاء امل
املشروع قد تستغرق فترة طويلة نسبيا مما جيعل املوارد املستثمرة تبقى معطلة يف صورة أصول غري 
مكتملة خالل مرحلة إنشاء املشروع، وهو ما يؤثر يف املفاضلة بني املشروعات عند إجراء دراسة 

  :التالية لبطاوهو ما سنتناوله بالتفصيل يف امل. اجلدوى هلا

  : )1( اجلدوىدراسة املالية و املعايري االقتصادية يف  املعايري: األولاملطلب 
  :خيتلف التقييم املايل عن التقييم االقتصادي للمشروع يف بعض اجلوانب، أمهها ما يلي 

يستخدم التقييم املايل أسعار السوق اليت يتوقع أن يدفعها أو حيصل عليها املستثمر  -
 .األسعار االقتصادية أو أسعار الظل املمثلة هلا ني يستخدم التقييم االقتصاديفعال، يف ح

اص، و لذلك فهي هناك بعض العناصر اليت تعترب تكلفة من وجهة نظر املستثمر اخل -
إىل التكاليف عند استخدام التقييم املايل، و لكنها ال تعترب كذلك من وجهة نظر اتمع تضاف 

هو  مثال عن هذه احلالة وأهم. احلسبان عند استخدام التقييم االقتصاديككل، لذلك ال تؤخذ يف 
تعترب هذه األخرية عناصر تكلفة من وجهة نظر املستثمر  الضرائب والرسوم اجلمركية، ففي حني

اخلاص، إال أا تعترب مدفوعات حتويلية من جهة إىل أخرى بالنسبة للمجتمع دون تغري يف القيمة 
يف حني تقوم هي اص يدفع ضرائب للحكومة، على اعتبار أن املستثمر اخل. وعاالقتصادية للمشر

 بإنفاقها يف جوانب أخرى تعود بالنفع على اتمع ككل، مما ال يغري رفاهية اتمع، لذلك ال تعترب
الضرائب تكاليف يف حالة التقييم االقتصادي، مع افتراض كفاءة احلكومة يف إنفاق هذه الضرائب 

 .اوي على األقل كفاءة املستثمر اخلاصبشكل يس

زيادة على ما سبق قد ختتلف املعايري املالية عن املعايري االقتصادية يف عملية التقييم،  -
يعترب معدل العائد الداخلي معيارا ماليا حيدد رحبية املشروع من . فمع افتراض ثبات العوامل األخرى

للة من وجهة النظر االقتصادية، يف حني يعترب معيار وجهة النظر اخلاصة، إال أنه قد يعطي نتائج مض
 .صايف القيمة احلالية معيارا اقتصاديا، نظرا إىل أنه حيدد رحبية املشروع من وجهة نظر االقتصاد

ويتضح هذا املفهوم عندما نعرف أن معدل العائد الداخلي على رأس املال اململوك يزداد 
مما اص باألموال املقترضة، اب املشروع، وازداد اجلزء اخلكلما اخنفض اجلزء املمول برأس مال أصح

يبني مدى حتيز هذا املعيار لوجهة نظر املستثمر اخلاص اليت تعطي وزنا أكرب لرأس املال اململوك على 
                                                

 .367 – 365بق، ص املرجع السا   (1)
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حساب رأس املال املقترض، مما يعين أن معيار معدل العائد الداخلي بعكس معيار صايف القيمة 
أن معيار صايف القيمـة  حني جندالتجارية وليس االقتصادية، يف  احلالية يعكس وجهة النظر

بصرف النظر عن مصدر  نفس النتائجحيث يعطي . املشروع يتأثر بطريقة متويلاحلاليـة ال 
راجع إىل أن هذا املعيار يستخدم نفس معدل اخلصم سواء لرأس املال اململوك أو  وذلك. التمويل

  .لرأس املال املقترض

    : )1( أثر التضخم على دراسة اجلدوى االقتصادية:  ثايناملطلب ال
إذا كان املستوى العام لألسعار يتزايد مبعدل أعلى من معدل زيادة صايف العائد للمشروع 
االستثماري مبرور الزمن، فإن هذا من شأنه أن جيعل القيم احلقيقية لتدفقات صايف العائد أقل من 

حتليل جدواه، قد ينقلب  روع الرابح الذي يستخدم القيم اجلارية يفالقيم اجلارية، و هلذا فإن املش
منا القيم احلقيقية يف التحليل، أي إذا استبعدنا أثر التضخم، حيث تعرب تخدإىل مشروع خاسر إذا اس

  .القيم احلقيقية عن رحبية املشروع من وجهة النظر االقتصادية بشكل أفضل من القيم اجلارية
ة استبعاد أثر التضخم عند تقييم املشروع االستثماري من الناحية و للتعرف على كيفي

  . النقاط التالية بالدراسة لنتناوساالقتصادية، 
  

  :دراسة اجلدوى االقتصادية إذا كان معدل التضخم ثابتا  ـأوال
إذا افترضنا أن هناك مشروعا استثماريا عمره االقتصادي سنة واحدة، و حيقق صايف عائد 

يف اية السنة ) RNRt(، فإن القيمة احلقيقية لصايف العائد NRtمبقدار) )tاية هذه السنة نقدي يف 
)t ( تكون كما يلي       :  

RNRt = NRt                                                       …(5) 
  

  .معدل التضخم الثابت عرب الزمن fحيث متثل 
 :فستكون مساوية ملا يلي  PRNRtايف العائد أما القيمة احلالية احلقيقية لص

                    (6)                  )
)1(

1(
tt i

RNRPRNRT
+

= 

  .معدل اخلصم احلقيقي iحيث متثل 
                                                

 .387 – 373املرجع السابق، ص ص    (1)

(           ) 1  
(1 + f)t 
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  :حنصل على ما يلي ) 6(يف ) 5(و بتعويض املعادلة 

  )7  ([ ] 
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) i(قيقي ـرة عن توليفة من معدل الفائدة احلاـهو عب) r(و إذا كان معدل الفائدة االمسي 

  :فإن  )f.()1(و معدل التضخم 
                              1+r = (1+i) (1+f)…               (8) 

  
و معدل  (f)، و يف احلالة اليت يكون فيها معدل التضخم r = i + f + ifو منه نستنتج أن 

لصيغة التقريبية ملعدل تقترب من الصفر، و تصبح ا (if)فإن منخفضني حلد ما،  (i) يالفائدة احلقيق
  :و معدل الفائدة احلقيقي كما يلي  اخلصم

                                 r  = i + f                                  (9) 
                                        i  = r - f                                 (10)  و  

على التوايل، عن القيمة الزمنية االمسية، و القيمة الزمنية ) 10(و ) 9(و تعبر الصيغتان 
  :جند أن ) 7(يف ) 8(و بتعويض املعادلة . احلقيقية للنقود

                                      )11                          ()
)1(

1(
ttt r

NRPRNR
+

=  

هناك طريقتني حلساب القيمة احلالية احلقيقية للمشروع يف حالة وجود معدل  و هذا يبني أن
حيث يتم حساب القيم احلقيقية لصايف العائد ) 6(تضخم ثابت، تتمثل الطريقة األوىل يف املعادلة 

يف القياسي لألسعار املتوقع خالل سنوات العمر االقتصادي للمشروع، مستخدمني يف ذلك الرقم 
، و من مث حنصل على القيمة احلالية للقيم احلقيقية لصايف )5(كما تظهره املعادلة هذه السنوات 

و يالحظ أن الرقم القياسي ). 6(كما تظهره املعادلة ) i(العائد باستخدام معدل اخلصم احلقيقي 
 و من مث فهو موجود) 5(يظهر يف مقام املعادلة ) Pt(و الذي نرمز له بالرمز ) t(لألسعار يف السنة 
  :حيث ) 6(ضمنا يف املعادلة 

Pt = (1+f)t …                      (12) 

) 1(، أما الرقم )f(و تفترض املعادلة األخرية أن معدل التضخم ثابت عرب الزمن و يساوي 
و بذلك يكون صايف  .فيشري إىل الرقم القياسي لألسعار يف سنة األساس) 12(املوجود باملعادلة 
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العمر االقتصادي للمشروع  يف حال تعـدد سنـوات) RNPV(يقية للمشروع القيمة احلالية احلق
)N (يساوي:   

                         (13)                      ∑
= +

+−=
n

t
t

t

i
RNR

CRNPV
1

0 )1(  
م اجلارية لصايف العائد حيث يتم استخدام القي) 11(أما الطريقة الثانية، فتتمثل يف املعادلة 

)NRt( ذلك معدل اخلصم االمسي  مستخدمني يف)r ( كما نستنتجه من املعادلة)حيث).8:  
r = i + f + if   

       r – f = i (1+f)    :منهو                            

                     (14)                        )1( f
fri

+
−

=  

صايف القيمة احلالية احلقيقية  و يف حال تعدد سنوات العمر االقتصادي للمشروع، فإن
  :يللمشروع يساو

                      )15(                 ∑
= +

+−=
n

t
t

t

r
NR

CRNPV
1

0 )1(  

  .)1( و ال بد أن تعطي الطريقتان نفس النتيجة
  دراسة اجلدوى االقتصادية إذا كان معدل التضخم متغريا عرب الزمن ـثانيا

فإن صايف القيمة  f1, f2, ... , fn: يأخذ القيم  ـلة يف هذه احلا ـإذا كان معدل التضخم 
  : احلالية احلقيقية يعطى باملعادلة التالية 
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∏
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  .حبيث يعترب املشروع مقبوال إذا كان صايف القيمة احلالية موجبا
  :م سالبا دوى االقتصادية إذا كان معدل التضخدراسة اجلـ ثالثا

أو  بأمواله دون استخدام، يف احلساب فإن الفرد الذي حيتفظ) 14(تخدمنا املعادلة إذا اس
يودعها يف البنك مبعدل فائدة امسي أقل من معدل التضخم، فإنه سيحقق خسارة تتمثل يف حصوله 

فائدة حقيقي سالب، غري أنه إذا استثمر أمواله يف مشروع مع وجود سعر فائدة حقيقي على معدل 
ه حيقق صايف قيمة حالية حقيقي أعلى، حيث أن التضخم يفيد املستثمر إذا كان معدله سالب، فإن
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اليت حلقيقية لتكلفة األموال أكرب من معدل فائدة البنك، ذلك ألن هذا من شأنه أن خيفض القيمة ا
  .يقترضها هذا املستثمر لتمويل مشروعه

  :حساب معدل العائد الداخلي احلقيقي  ـرابعا
بق أن هناك طريقتني حلساب صايف القيمة احلقيقية، و أما يعطيان نفس النتيجة، بينا فيما س

  :و بالتايل ميكن استخدام نفس الطريقتني يف حساب معدل العائد الداخلي احلقيقي كما يلي 
بناء على هذه الطريقة يتم حساب الرقم القياسي لألسعار باستخدام معدل : الطريقة األوىل 

على القيم احلقيقية لتدفقات املشروع، و بعدها حنصل على معدل اخلصم الذي  التضخم، مث حنصل
  .جيعل صايف القيمة احلالية احلقيقية يساوي الصفر، فيكون هذا هو معدل العائد الداخلي احلقيقي

تتمثل هذه الطريقة أوال يف احلصول على معدل اخلصم الذي جيعل صايف  :الطريقة الثانية 
لتدفقات اجلارية يساوي صفرا، و هذا ما يطلق عليه معدل العائد الداخلي االمسي القيمة احلالية ل

)d1( ، مث حنصل على معدل العائد الداخلي احلقيقي)d ( باستخدام صيغة مماثلة للصيغة)و هي ) 14:  

            (17)                              f
fdd

+
−

=
1

1  
  .العائد الداخلي احلقيقي متساوي يف احلاليتنيو جدير بالذكر أن معدل 

  :التقييم االقتصادي لزمن إنشاء املشروعات  ـ املطلب الثالث
تستغرق عملية إنشاء املشاريع يف كثري من األحيان فترة زمنية طويلة نسبيا عما هو مقرر له، 

اإلنشاء، وهذا من ل غري مكتملة طوال فترة ووبذلك تبقى املوارد املستثمرة معطلة يف صورة أص
شأنـه أن يزيد حجم العوائد املضحى ا كلما طالت هذه الفترة، لذلك تؤثر فترة اإلنشاء يف 

  .املشروعات عند إجراء دراسات اجلدوى هلا املفاضلـة بني
 لصاحب املشـروع وفـرا املقررة حيققيف حني أن تنفيذ املشروع يف فترة أقل من املدة 

ل فترة التبكري مع احملافظة على مواصفات اجلودة وتكلفة اإلنشاء، ويتمثل يساوي العائد احملقق خال
) T2 –  T1(الوفر يف مقدار العائد املباشر الذي ميكن حتقيقه من تشغيل املشروع مبكرا لفترة طوهلا 

الهلا الفترة اليت مت إنشاء املشروع خ T2متثل الفترة املقرر إنشاء املشروع خالهلا، و  T1 على اعتبار أن
  .فعال
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فإن ري أكثر من سنة، بكة التهذا إذا كانت فترة التكبري ال تزيد عن سنة، أما إذا كانت فتر
الوفر االقتصادي يف هذه احلالة حيوي باإلضافة إىل العائد املباشر، العائد غري املباشر الذي ميكن 

  .ريبكلعائد املباشر يف حدود فترة التحتقيقه من استثمار ا
أن رة مسبقا، فإن هذا من شأنه تنفيذ املشروع يف فترة زمنية أطول من املدة املقر أما يف حالة

يلحق خسائر باملشروع، حبيث تتخذ هذه اخلسارة االقتصادية كأساس لتحديد التعويض الذي جيب 
ر أن تدفعه الشركة القائمة بالتنفيذ نتيجة لتأخرها يف التسليم، و تتمثل هذه اخلسارة يف العائد املباش

أما إذا كان التأخري ألكثر من سنة، فإن . الذي مت فقده نتيجة تأخر املشروع عن موعده سنة أو أقل
اخلسارة هنا تتمثل يف عنصرين، األول هو العائد املباشر الذي يتم فقده نتيجة لتأخري املشروع خالل 

ادة استثمار العائد هذه الفترة، و الثاين هو خسارة العوائد اليت كان ميكن احلصول عليها من إع
  .املباشر خالل نفس الفترة

يضاف إىل هذه اخلسائر، اخلسارة االقتصادية النامجة عن جتميد املوارد يف صورة إنشاءات 
غري مكتملة يف فترة اإلنشاء املفترضة، و املتمثلة يف العوائد اليت كان ميكن احلصول عليها يف صورة 

  .رىما إذا وظفت هذه املوارد يف جماالت أخ
ة أن طول فترة اإلنشاء مرده إىل أن املنشآت تواجه باستمرار مشكلة اختيار أفضل و احلقيق

 باإلضافة ،املشاريع االستثمارية لتنفيذها مستقبال، مما يتطلب إعداد خطط استثمارية طويلة األجل
م يف حتقيق إىل اخلطط قصرية األجل بغرض ترشيد اإلنفاق االستثماري و اختيار املشاريع اليت تسه

إال أن من املظاهر املالحظة باستمرار قيام احلكومة بإجراء تقدير . األهداف املبتغاة من ورائها
لعدد من املشاريع االستثمارية، على أن تغطي احتياجات كل ) التكلفة املبدئية(لالحتياجات املالية 

كتمال أي من هذه مشروع على مدى فترة قد تصل إىل أكثر من مخس سنوات، مما يعين عدم ا
مما ل مشروع يف السنة املالية، املشاريع بعد مضي هذه الفترة نظرا لنفاذ االعتمادات املخصصة لك

، و هذا يعين إغراق ةيؤدي إىل توقف العمل انتظارا للحصول على االعتمادات املالية للسنة الالحق
إال أن هناك اقتراح ميكن . يلةأموال ضخمة يف مشروعات ال يظهر أي منها للوجود إال بعد فترة طو

أن تقوم به احلكومة يعمل على ترشيد اإلنفاق االستثماري هلا، و ميكنها من تنفيذ املشاريع ذات 
األمهية الكربى يف آجاهلا، إذ بدال من توزيع املوارد املالية لكل سنة من سنوات اخلطة على عدد 

يع حبيث توزع املوارد املالية على عدد قليل كبري من املشاريع، يفضل حتديد أولويات هلذه املشار



- 200  - 

منها حسب أمهيتها بشكل يضمن تنفيذها أو تنفيذ أغلبها يف نفس السنة املالية، مث ختصص املوارد 
املشاريع ذات األولوية  املالية للسنة التالية إلاء ما تبقى من مشاريع السنة األوىل، مع إضافة بعض

  ..تنفيذها أو تنفيذ أغلبها يف تلك السنة، و هكذا من املشاريع املتبقية مبا يضمن
إن إتباع هذا األسلوب ميكن من إنشاء بعض املشاريع يف السنوات األوىل للخطة بشكل 
ميكن احلكومة من االستفادة من التدفقات النقدية اليت حتققها تلك املشاريع يف متويل مشاريع 

ها مبكرا للوجود يعين إتاحة الفرصة للجمهور أخرى، و إذا كانت تلك املشاريع خدمية فإن ظهور

  . )1( لالنتفاع ا
  .حساب األسعار االقتصادية للسلع و اخلدمات و عناصر اإلنتاج : الثالث  بحثامل

نظرا ألن األسعار السوقية ال تعكس املنفعة احلقيقية أو التكلفة احلقيقية للسلع و اخلدمات 
الت، اختذت أسعار الظل أو األسعار احملاسبية على أساس أا من وجهة نظر اتمع يف كثري من احلا

دمات، أو كبديل للمنافع ــمتثل أحد الوسائل الرئيسية للوصول إىل األسعار احلقيقية للسلع و اخل
و التكاليف احلقيقة بشكل عام مع مالحظة أن املنتجات أو العناصر اليت هلا سوق فإن سعر الظل هلا 

كيفية  بحثو سنتناول يف هذا امل. ن سعر السوق بعد إدخال تعديالت عليهميكن احلصول عليه م
  .كيفية حساب األسعار االقتصادية لعناصر اإلنتاج ،مثتصحيح األسعار السوقية

  .كيفية تصحيح األسعار السوقية: األول  طلبامل
قتصادية ر االتعترب أسعار الظل أو األسعار احملاسبية هي البديل الذي يؤخذ كمؤشر لألسعا

لزيادة امقدار "التكاليف احلقيقية، و بذلك يعرف سعر الظل بشكل عام بأنه  واليت تعكس املنافع 
النامجة عن إنتاج وحدة إضافية من ) وطينمقاسة بأي معيار كالناتج ال( الصافية يف رفاهية اتمع

ر اليت هلا سوق بإجراء ، و طبعا حنصل على سعر الظل بالنسبة للمنتجات أو العناص)2( "هذا املنتج
  :ةالتاليتعديل على أسعار السوق و ذا الصدد سنتناول النقاط 
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  :حتديد سعر الظل للصرف األجنيب - أوال

قيمة الوحدة من العملة األجنبية بداللة وحدات "ميكن تعريف سعر الصرف األجنيب بأنه 

الواردات حبيث يكون ميزان ،و عندما تتساوى قيمة الصادرات مع قيمة )1( "العملة احمللية
توفر ظروف التوظف الكامل،  واحلكومة يف التجارة اخلارجية،  املدفوعات متوازنا، مع عدم تدخل

فإن سعر الصرف السائد يف السوق يعترب هو سعر التوازن، و بالتايل ميثل السعر االقتصادي للصرف 
تقييم صادرات أو واردات ذلك يستخدم يف ب، و )ث يكون سعر الظل مؤشرا لهحي(جنيب األ

  .املشروع دون احلاجة إىل تعديل، و ذلك ألغراض إمتام دراسة اجلدوى االقتصادية
أما إذا كانت الدولة تتدخل يف حتديد سعر الصرف السائد يف السوق عن طريق فرض 
الرسوم اجلمركية على الواردات، أو عن طريق منح دعم للصادرات، أو عن طريق فرض سعر 

أدىن من سعر التوازن يف السوق احلرة، ففي هذه احلاالت ال يصبح سعر الصرف  صرف رمسي
االقتصادي للصرف األجنيب، و احلقيقة أننا نتحدث عن سعر صرف الظل  رالرمسي معربا عن السع

عندما ال يكون هناك سوق حر للصرف، و تكون السلطة الرمسية هي احملدد لسعر الصرف الرمسي 
ة احلقيقية للعملة احمللية، مما يؤدي إىل ظهور السوق السوداء للعملة، إالّ أن الذي ال يعكس القيم

ع خاصة السوق السوداء أيضا ال تعكس القيمة احلقيقية للعملة احمللية حيث ختضع لظروف و أوضا
  .و حماصرايصعب حتديدها 

من ، و أقل يو بالتايل فإن سعر الصرف احلقيقي غالبا ما يكون أكرب من سعر الصرف الرمس
، حبيث ترجع أسباب اختالف سعر صرف الظل )أي يقع بينهما(سعر الصرف يف السوق السوداء 

العجز يف ميزان املدفوعات و امليزان التجاري، باإلضافة  إىل؛عن سعر الصرف الرمسي بشكل عام 
و إدارية على  إىل اختالف األسعار احمللية للسلع عن األسعار العاملية، و وجود قيود كمية و نقدية

  .التجارة اخلارجية
و هلذا تلجأ احلكومات إىل إتباع سياسات تقييدية على التجارة اخلارجية و التعامل يف النقد 

أي تلك اليت تدخل ضمن (و من هنا تظهر مشكلة سعر صرف الظل هلذا النوع من السلع . األجنيب
صة إذا كان املشروع ينتج دف التصدير و خا). نطاق التجارة اخلارجية، أو يكون هلا أسعار عاملية

أو اإلحالل حمل الواردات، و طاملا أن سعر الصرف الرمسي ال يعكس القيمة احلقيقية للعملة، فينبغي 
                                                

 .398املصدر السابق، ص    (1)
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تعديله و استخراج سعر صرف الظل و هناك عدة أساليب حلساب سعر الظل للصرف األجنيب إالّ 
  :أننا سنركز على أمهها و هو 

يستخدم هذا األسلوب عندما تتدخل احلكومة بفرض سعر : دل سعر الصرف املع)∗(
صرف رمسي أقل من سعر التوازن يف السوق احلرة، مما يؤدي إىل عجز يف ميزان املدفوعات، و هنا 
ينبغي تعديل سعر الصرف الرمسي لنحصل على سعر الظل الذي حيقق التوازن يف ميزان املدفوعات، 

  : و ذلك وفقا للصيغة التالية 

         )18 ...(                                         0)( e
X
Me =∗  

  .سعر الصرف املعدل *eحيث ميثل  
eo                   سعر الصرف الرمسي.  
M                   قيمة الواردات بالعملة احمللية.  

            X  قيمة الصادرات بالعملة احمللية.  
  ).*e0=eحيث(فهذا يعين حصول توازن يف ميزان املدفوعات  = X Mت كانفإذا 

  ). *e0>eحيث(فهذا يعين حالة عجز يف ميزان املدفوعات  X  >Mو إذا كانت 
و هي ) *e0<eحيث(يعين حالة فائض يف ميزان املدفوعات  فهذا X < Mأما إذا كانت 

  .حالة نادرة

 .)∗( حتديد أسعار الظل للسلع و اخلدمات-ثانيا

  .لتمييز هنا بني السلع التجارية و السلع غري التجارية و السلع التجارية احملتملةايتم 
  :أسعار الظل للسلع التجارية  ـأ 

عن  يف السوق الدولية سواءتعرف السلع التجارية على أا السلع اليت ميكن املتاجرة ا 
  :طريق االسترياد أو التصدير، و من شروطها 

 تكلفة اإلنتاج احملليـةلدويل مضافا إليه تكلفة النقل للداخل أقل من أن يكون السعر ا -
 .يف حالة السلع القابلة لالسترياد

                                                
  ".مريليس"و " ليتل"الذي تبناه كل من  OECDيعتمد التحليل هنا على مدخل    (∗)
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ر الدويل، ــر من السعأن يكون السعر احمللي مضافا إليه تكاليف النقل للخارج أصغ -
 .يف حالة السلع القابلة للتصديرو ذلك 

ية دون حدوث أي أضرار تنقص من أن تسمح طبيعة السلعة بنقلها عرب احلدود الدول -
 .قيمتها النفعية

هي )∗( لالسترياد" CIF"للتصدير و سعر " FOB"املتمثلة يف سعر (و تعترب أسعار احلدود 
أساس حساب أسعار الظل، و اليت تتحدد على أساس املنافسة يف السوق الدويل، مما يعين أا 

  .تعكس الكفاءة اإلنتاجية للسلعة
ييز بني املشاريع الصغرية احلجم و املشاريع الكبرية احلجم، فبالنسبة و هنا ينبغي التم

واء من خالل بيع منتجاا، للمشاريع الصغرية احلجم و اليت ال تستطيع التأثري يف األسعار الدولية س
أو من خالل شراء عناصر اإلنتاج كمدخالت هلا مما يعين أن تقييم املدخالت و املخرجات هلا يتم 

أما إذا كانت املشاريع كبرية احلجم حبيث  ـأسعار احلدود كأسعار ظل دون تعديل  باستخدام
ها املشروع من يكون هلا قدرة على التأثري يف أسعار احلدود حيث أن زيادة الكمية اليت يطلب

ايل زيادة يف مع زيادة حجم اإلنتاج ينجم عنها زيادة يف أسعار هذه املدخالت، و بالتاملدخالت 
من  ةو يف هذه احلالة ال يترتب على الزيادة يف الكمية املستخدمة من املدخالت املستورد، التكاليف

قبل املشروع بوحدة واحدة زيادة التكاليف بقيمة تساوي مثن هذه الوحدة، و إمنا بقيمة أكرب 
، و على ذلك يكون سعر الظل للسلعة املستوردة )MCm(تساوي التكلفة احلدية للسلعة املستوردة 

)P*
m(  التاليةوفقا للصيغة:  

.                      (19)         ..)11(
m

mmm PMCP
ε

+==∗

  

  .سعر احلدود للواردات  Pm: حيث متثل 
              mε ةمرونة العرض األجنيب للسلعة املستورد.  

                                                
، على أنه السعر متضمنا كافة بنود التكلفة حىت تصل السلعة إىل ظهـر      )خالص على ظهر السفينة) (FOB) "Free On Board"يعرف سعر    (∗)

خدمات + تكاليف النقل و التسويق يف بلد التصدير + سعر السلعة عند باب املشروع : لتصدير، و يشمل ذلك السعر ما يلي السفينة يف ميناء ا
  .غريها إن وجد+ تعريفه التصدير + العمولة ) + التعقيم(التجهيز + التحميل + التخزين + ميناء التصدير متمثلة يف الضرائب 

تكلفة الشحن إىل ميناء االسترياد   + يف ميناء التصدير " FOB"فيشمل السعر  ) CIF) "Carriage, Insurance, and Freight"أما السعر 
  . تكلفة التفريغ من السفينة إىل أرض ميناء االسترياد+ التأمني على السلعة + 
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ادرات، ــجنيب للصطلب األب مرونة الاـو واضح من هذه الصيغة أن هناك حاجة حلس
و مرونة العرض األجنيب للواردات حىت ميكن حتديد سعر الظل للسلع القابلة للتجارة يف حالة 

  .)1( املشروعات الكبرية
و ينبغي أن نذكر يف هذا اال أننا حتدثنا عن أسعار الظل للسلع التجارية يف حالة وجود 

ار احلدود، مع إمهال بعض عناصر التكلفة تدخالت احتكارية يف السوق و اليت هي عبارة عن أسع
لفة النقل ـمليناء، و تكاليت ينبغي أن حتسب ضمن أسعار الظل للسلع التجارية مثل تكلفة املناولة با

  .و التخزين و تكلفة التوزيع
سلع املصدرة أو املستوردة كما أمهلت احلاالت اليت تتدخل فيها احلكومة لتؤثر على أسعار ال

  .م مجركية، أو منح إعاناترض رسوفسواء ب
و ألن سعر الظل ينبغي أن حيتوي على عناصر التكلفة احلقيقية فقط مع استبعاد كل العناصر 
اليت ال تشكل تكلفة حقيقية مثل الضرائب و الرسوم اجلمركية و اإلعانات اليت تعترب حتويالت بني 

  :عناصر التكلفة احلقيقية تتمثل يف و على ذلك، و فيما يتعلق بالواردات، فإن . احلكومة و األفراد
 أو. سعر احلدود للسلعة املستوردة يف حالة املشروع الصغري -

 :بإضافةسعر احلدود بعد استبعاد األثر االحتكاري للمشروع الكبري  -

 .تكلفة املناولة يف امليناء -

 .تكلفة النقل إىل خمازن اجلملة -

 :منو يتم ختليصه  .تكلفة التوزيع -

 .أو اإلعانات ةم اجلمركيالضرائب أو الرسو -

  .و بنفس الشكل تعاجل الصادرات مع تغيريات طفيفة وفقا لطبيعة املوقف
  :و هكذا يتم حساب سعر الظل للسلعة التجارية وفقا جلملة من اخلطوات كما يلي 

  :حيث أن  Ariحتدد النسبة احملاسبية لكل عنصر من عناصر السعر ) 1
  
  
  

                                                
 .440 – 399أنظر املرجع السابق، ص ص ، ملزيد من التفاصيل   (1)

  

  =النسبة احملاسبية للعنصر 
  سعر احلدود للعنصر   

  السعر احمللي للعنصر
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يف   فيحل حمل سعر احلدودغري، أما إذا كان املشروع كبريو ذلك بالنسبة للمشروع الص
  .النسبة السابقة، السعر بعد إزالة األثر االحتكاري

  :حيث أن ) Wi(حيدد الوزن النسيب لكل عنصر من عناصر السعر احمللي النهائي للسلعة ) 2
  
  
  
  

  
  

و ميثـل هـذا    يتم احلصول على متوسط مرجح لكل النسب احملاسبية لعناصر السـعر، ) 3
  :و ذلك وفقا للصيغة التالية ) AR(املتوسط النسبة احملاسبية للسلعة ككل 

                         (20)                             ∑
=

=
n

i
ii WARAR

1
  

  .عدد عناصر السعر احمللي nحيث متثل 
           AR  إىل السعر احمللينسبة سعر الظل للسلعة.  

  : من الصيغة التالية )  *P(حنصل على سعر الظل للسلعة) 4
                                                …(21) 

  .السعر احمللي للسلعة Pdحيث متثل 
  :أسعار الظل للسلع غري التجارية  ـب 

أن دوليا، و من أهم شروطها  تعرف السلع غري التجارية بأا تلك اليت ال ميكن االجتار فيها
يكون أكرب من السعر الدويل، و هو شرط السـلع   جسعرها احمللي مضافا إليه تكلفة النقل إىل اخلار

غري القابلة للتصدير، أما شرط السلع غري القابلة لالسترياد فيكون السعر الدويل هلا مضافا إليه تكلفة 
و سترياد و التصدير معا، افة إىل السلع غري القابلة لالباإلض. النقل إىل الداخل أكرب من السعر احمللي

  .هي السلع اليت ال تسمح طبيعتها بنقلها من دولة إىل أخرى
تم جتزئتها إىل مكوناا من السلع التجاريـة  يسعار الظل هلذا النوع من السلع، و حلساب أ

التجارية، مث حتسـب   على أن حتسب أسعار الظل هلا باألسلوب نفسه الذي حتسب به أسعار السلع
  .منها أسعار السلع غري التجارية

  
  

  قيمة الكمية املستخدمة من العنصر يف إنتاج الوحدة  

  السعر احمللي للسلعة
  =  الوزن النسيب للعنصر 

P* = AR. Pd 
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  :أسعار الظل للسلع التجارية احملتملة  ـجـ 
تعرف السلع التجارية احملتملة بأا تلك السلع اليت حيظر االجتار فيها دوليا بسبب السياسات 

نت احلالية للحكومات، و ذلك بفرض رسوم مجركية مانعة الستريادها من اخلارج، فإذا كا
عامل معاملة السلع السياسات احلكومية املتبعة متنع االجتار فيها على املستوى الدويل لفترة قصرية، فت

أما إذا كانت متنع االجتار فيها بصفة دائمة، فتعامل معاملة السلع غري التجارية عند تقدير  .التجارية
  .أسعار الظل اخلاصة ا

 .أسعار الظلواقع االختالف بني أسعار السوق و -ثالثا

لتحديد االختالف يف الواقع بني أسعار السوق و أسعار الظل، قام البنك الدويل باختيار 
 ا،ــخالص بعض النتائج منهثالث مشروعات، قام بتمويلها يف دول خمتلفة لفحص حالتها و است

اعي، و مشروع بنية أساسية، و مشروع ـانت هذه املشاريع عبارة عن مشروع صنـو ك

  .)1( امةخدمات ع
و مت حساب منافع و تكاليف هذه املشروعات وفقا ألسعار السوق و أسعار الظل، و اتضح 
من هذه الدراسة أن هناك احنرافا كبريا بني أسعار السوق و أسعار الظل يف الواقع، و أن هذا 

ري االختالف يعود بالدرجة األوىل لطبيعة املشروع، حبيث تبني أن هذا االحنراف يؤثر بشكل كب
اختاذ قرارات بشأن و بالتايل فقد تبني أن االعتماد على األسعار السوقية عند . على رحبية املشروع

يف املشروعات املختلفة قد يؤدي إىل سوء ختصيص املوارد، نظرا لعدم إعطاء األمهية االستثمار 
  . املناسبة لتقييم الرحبية االقتصادية

  . قتصادية لعناصر اإلنتاجكيفية حساب األسعار اال: الثاين  طلبامل
 ال،ـالعمل، و رأس امل :هيسنتعرض لكيفية حتديد أسعار الظل لثالثة من عناصر اإلنتاج و 

و األرض، على اعتبار أن هذه العوامل هلا أسواق تتحدد فيها أسعارها السوقية، أما فيمـا يتعلـق   
ه سواء كان رحبا أو خسارة ئد منبالعنصر الرابع من عناصر اإلنتاج، و هو التنظيم فنحصل على العا

  .يف شكل بواقي
و بشكل عام يتحدد سعر الظل ألي عنصر إنتاجي أو مورد اقتصادي وفقا ملبـدأ تكلفـة   
الفرصة البديلة اليت تعرف على أا أقصى عائد بديل ألي مورد اقتصادي تتم التضحية بـه نتيجـة   

                                                
 .و ما بعدها 436ملرجع السابق، ص أنظر ا، ملزيد من التفاصيل   (1)
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عض املالحظات على مفهوم تكلفة الفرصـة  و هنا ينبغي أن نذكر ب. حتويله إىل االستخدام احلاضر
  .البديلة

يتم حساب تكلفة الفرصة البديلة ألي مورد على أساس اإلنتاجية احلدية املضحى ا  .1
 .و ليس على أسا س السعر الفعلي للمورد املستخدم

إذا ترتب على حترك املورد من استخدام معني إىل استخدام آخر، أي تكاليف إضافية  .2
 .إىل تكلفة الفرصة البديلة فينبغي إضافتها

يف الفترة القصـرية  إذا وجدت بعض املوارد العاطلة ال يقابلها أي استخدام حايل أو  .3
و مت استخدامها من قبل املشروع، فإن تكلفة الفرصة البديلة هلا تعترب مساوية للصفر، و إذا املقبلة، 

إىل قيمة موجبة تساوي متاما اإلنتاجية ظهر هلا أي استخدام يف املستقبل فإن تكلفتها البديلة تتحول 
فمثال إذا كان لدينا عمال عاطلون حيصلون على إعانة اجتماعية . هذا االستخدام ةاملتوقعة هلا نتيج

فهي ال تعدو أن تكون مدفوعات حتويلية ال يقابلها أي إنتاج من قبل العاطلني، و هـي بـذلك ال   
 .نتيجة انضمامهم للعمل باملشروع اجلديدحتسب ضمن تكلفة الفرصة البديلة إذا فقدوها 

 عرض بشكل أساسي فيما يلي لكيفية حتديد سعر الظل لكل عنصر من عناصرتو سن
  .اإلنتاج

البديلة لعنصر العمل، ميثل سعر الظل للعمل نفقة الفرصة : حتديد سعر الظل للعمل : أوال 
امه السابق إىل املشروع، أي الناتج أي ما يفقده اتمع نتيجة انتقال عنصر العمل من مكان استخد

احلدي لعنصر العمل بدون املشروع، مع افتراض سيادة سوق املنافسة التامة، مبعىن أن أجر العامـل  
  .يتساوى مع إنتاجه احلدي

  .و لغرض حساب سعر الظل للعمل منيز بني العمل املاهر و العمل غري املاهر
 :سعر الظل للعمل املاهر  .1

يف ر، لذلك ال يوجد عادة بطالـة  لدان النامية من ندرة نسبية يف العمل املاهتعاين غالبية الب
مـن  عادة ما تكون قادرة على التحـرك   هذا النوع من العمل، زيادة على ذلك فإن العمالة املاهرة

مكان إىل آخر وفقا ملعدل األجور، و لذلك فإن أجر السوق للعمل املاهر يف القطاع اخلاص يعكس 
و يف حالة الدول الـيت  . جر الظل له، إذ يعترب أجر السوق يف هذه احلالة أجر توازينبشكل كبري أ
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تعتمد على يد عاملة أجنبية يعترب األجر الفعلي للعمالة املهاجرة هو أجر الظل، إذ يعترب مبكانه سعر 
  .احلدود للعمل املستورد إذ هو سعر تعاقدي بني طرفني بالتراضي

 :ر سعر الظل للعمل غري املاه .2

عند إجراء الدراسة املالية أو دراسة اجلدوى التجارية يستخدم األجر الفعلي يف تقييم تكلفة 
العامل، إال أنه يف إطار دراسة اجلدوى االقتصادية ينبغي استخدام تكلفة الفرصة البديلة للعمل غـري  

املاهر من استخدامه  و لذلك جيب معرفة قيمة اإلنتاجية املضحى ا نتيجة حتويل العامل غري. املاهر
مع اإلشارة إىل أن تقييم اإلنتاجية املضحى ا يتم وفقـا  . السابق إىل استخدامه احلايل يف املشروع

  .لألسعار االقتصادية ال األسعار السوقية للسلع
  :)1(و الصيغة التالية تعطي أجر الظل 

  
  
   

                   (22)                           ARm
P
PmW

i

i .==
∗

∗  

  .أجر الظل  *W حيث متثل
                m  قيمة إنتاجية العامل يف الوظيفة السابقة بالسعر احمللي.  
            Pi   السعر احمللي للسلعة السابقة.  
                  P*i سعر الظل للسلعة السابقة.  

على القطاع الذي مت سحب العمالة  فيعتمد حساب كل منهما  m،  ARأما بالنسبة لـ  
و يتم . غري املاهرة منه سواء كان القطاع زراعي أو قطاع الصناعات الصغرية التقليدية أو احلرفية

  :ذلك وفقا للصيغة التالية 
     

  
  

  :و حتدد على ذلك النسبة احملاسبية بالقطاع كما يلي 

                                                
 .445 – 443املرجع السابق، ص    (1)

  قيمة اإلنتاجية املضحى ا باألسعار احمللية  سعر الظل للسلعة نفسها×   =أجر الظل 
  السعر احمللي للسلعة اليت كان يعمل يف إنتاجها سابقا

  

  ) = m(نتاجية املتوسطة للعامل يف القطاع املعىن اإل
  القيمة املضافة يف القطاع

  عدد عمال القطاع
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                      (23)                       ∑
=

=
n

i
i

di

mi W
P
P

AR
1

.)(  

  
  .يف القطاع املعين) i(سعر احلدود للسلعة :      Pmi حيث متثل

              Pdi  : السعر احمللي للسلعة)i (يف القطاع املذكور.  
            Wi    : الوزن النسيب للسلعة)i (من القيمة املضافة للقطاع املعين.  

n ,..., 1  =i  :القطاع املذكورالسلع األساسية يف .  
و يالحظ أن استخدام األجر الفعلي يف تقييم تكلفة العمـل يف إطـار دراسـة اجلـدوى     

يف يسـاوي األجـر املـدفوع     االقتصادية يتضمن افتراض أن األجر الفعلي يف املشروع احلـايل 
  .االستخدامات األخرى، و أن األجر املدفوع يعكس اإلنتاجية املضحى ا

  :الظل لألرض  حتديد سعر: ثانيا 
تعترب األرض من العناصر األساسية إلقامة املشاريع، وكثريا ما ال يعكس السـعر السـوقي   
تكلفة الفرصة البديلة لألرض اليت تقام عليها املشاريع، حيث تتمثل هذه التكلفة يف القيمة احلاليـة  

إىل االستخدام احلايل للعوائد الصافية املضحى ا نتيجة حتويل األرض من استخدامات أخرى بديلة 
على مدى عمر املشروع، سواء يف مرحلة التأسيس، أو مرحلة التشغيل، إذ تقيم األرض يف التحليل 
املايل على أساس السعر الذي يدفع فيها فعال، سواء كانت مشتراة أو مؤجرة أو موزعة جمانـا، أو  

عائد املتحقق يف االسـتخدام  غري منتجة، أو سحبت من إنتاج معني للمشروع، فقيمتها هي صايف ال
السابق، حيث يتمثل العائد الصايف لألرض يف القيمة احلالية املضافة مطروحا منها عوائد العناصـر  

لألرض كأساس حلساب صايف العائد  ةوميكن استخدام القيمة االجياري. األخرى مقومة بأسعار الظل
يف حني ميثل سعر ظل . عرض والطلباملتوقع منها يف حالة كون سوق التأجري حرا ويعكس قوى ال

األرض مقدار ما يفقده اتمع نتيجة استخدام األرض يف املشروع، وهو ما يعبر عنه وفقا للنظريـة  
، "أي الناتج املضحى به نتيجة إقامة املشروع"االقتصادية قيمة الناتج احلدي لألرض بدون املشروع 

احلدي، حيث  املشروع وصعب تقدير قيمة الناتج أو اإلجيار السنوي إذا كانت األرض منتجة بدون
أما إذا كانت األرض غري منتجة فسعر الظل يف . دفوع سنويا هو سعر الظل لألرضيعترب اإلجيار امل

وإذا كانت األرض مملوكة ومستغلة بدون املشروع فسعر الظل هو صايف . هذه احلالة يساوي الصفر
  .العائد املتحقق من األرض بدون املشروع
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  :حتديد سعر الظل لرأس املال : ثالثا 
هناك مداخل عديدة لتحديد سعر الظل لرأس املال، على اعتبار أنه ميثل تكلفة الفرصة 

  :و سنتعرض ألهم ثالثة مداخل و هي على التوايل . البديلة الستخدام رأس املال
  : معدل اخلصم االجتماعي  ـأ 

غالبية املشـروعات باخلطـة    يتوىل تنفيذيستخدم هذا املدخل إذا كانت احلكومة هي من 
لالستثمار، حبيث يعرف معدل اخلصم االجتماعي يف هذه احلالة بأنه املعدل الذي يتسـاوى   وطنيةال

عنده عرض األرصدة االستثمارية املخصصة من قبل الدولة بغرض تنفيذ خطة االستثمار مع الطلب 
درة االقتصادية للدولـة  ثمارية يتحدد بالقمع مالحظة أن عرض األرصدة االست. على هذه األرصدة

يف حني أن الطلب عليها يتحدد مبتطلبات املشروعات املقبولة اقتصاديا و اجتماعيا من رأس املـال  
و واضح أن العالقة بني معدل اخلصم االجتماعي و الكمية املطلوبـة مـن   . عند كل سعر خصم

القيمة احلالية للقيمة املضافة كمعيار لقيـاس  األرصدة االستثمارية هي عالقة عكسية، إذ لو أخذنا 
اجلدوى االجتماعية للمشروع، فإنه كلما ارتفعت هذه القيمة كلما اخنفض سعر اخلصم، و بالتايل 

ارتفاع الكمية اليت ميكن قبوهلا من وجهة النظر االجتماعية، و يستتبع ذلك  تيزداد عدد املشروعا
  .عكس صحيحمن األرصدة االستثمارية و الاملطلوبة 

و عموما يالحظ أن حتديد سعر خصم أقل من سعر التوازن يؤدي إىل زيادة عدد املشـاريع  
املقبولة بدرجة أكرب مما ميكن تنفيذه باستخدام األرصدة االستثمارية املتاحة، مما يؤدي إىل ظهـور  

 يف األرصدة االستثمارية، كما أن استخدام سعر خصم أعلى مـن سـعر  ) أي عجز(فائض طلب 
التوازن يؤدي إىل قلة عدد املشاريع املقبولة مما ينجم عنه اخنفـاض يف الطلـب علـى األرصـدة     

مما يعين ظهور حالة فائض عرض يف األرصدة االستثمارية،و هو ما يعين وجود أرصدة  ،االستثمارية
  .عاطلة و غري مستغلة

  :سعر الفائدة الدويل طويل األجل  ـب 
ال و اليت حتكمها جمموعة البنوك الكربى يف الـدول املتقدمـة   تعترب السوق الدولية لرأس امل

. مالــحبيث تتوىل إقراض احلكومات و املؤسسات الكربى مبثابة سوق تنافسي للمتاجرة برأس ال
. و على ذلك يعترب سعر الفائدة على القروض طويلة األجل ذه السوق هو سعر احلدود لرأس املال
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م هذا السعر كنقطة انطالق حلساب سعر اخلصم االجتماعي على أن لذلك مت االتفاق على استخدا

  .)∗( خيضع لبعض التعديالت من قبل كل دولة وفقا لظروفها
  :التكلفة الفعالة لرأس املال األجنيب  ـجـ 

غالبا ما ال تكفي األرصدة االستثمارية املتاحة حمليا لتنفيذ املشاريع املقبولـة وفقـا خلطـة    
ر احلكومة أو املؤسسات لالقتراض من اخلارج، و تكون القروض يف هذه احلالة؛ الدولة، و هنا تضط

كون مرتفعا، إما خاصة يتم احلصول عليها من مؤسسات مالية خاصة بسعر فائدة جتاري غالبا ما ي
مع فترة سداد قصرية، إال أن أموال هذه القروض تكون عادة جاهزة فورا، و إما أن تكون القروض 

ا حكومات الدول األخرى بشروط ميسرة مقارنة بالقروض اخلاصة حبيـث تكـون   حكومية متنحه
مـا  ا أا غالبا أسعار الفائدة أقل، و فترة سداد أطول، إال أن هذه القروض هلا بعض العيوب، منه

مـن  بأسعار قد تكون أعلـى   تكون مقيدة كأن حتصل الدولة املقترضة عليها يف شكل سلع عينية
ثر من سنتني، ــمها إىل أك، بل قد يتأخر استالاكما أا ال تكون متاحة فور أسعار السوق احلرة،

و هنا تصبح كلفة رأس املال ال تساوي فقط سعر الفائدة االمسي، بل يضاف هلا عناصـر أخـرى   
كالزيادة يف كلفة السلع نتيجة احلصول على قروض مقيدة يف شكل سلع، باإلضـافة إىل العائـد   

ري يف تنفيذ املشاريع نتيجة التأخر يف احلصول على القـروض املمنوحـة مـن    املفقود نتيجة التأخ
  .احلكومات

  :االعتماد املتبادل بني أسعار الظل : رابعا 
ـ حلد اآلن  ـلقد مت اعتبار أسعار الظل  كما لو كانت املشاكل الفردية منفصلة، و حساب  ـ

ل، إالّ أنه غري كاف و خاصة عندما أسعار الظل يتم واحدا فواحدا، و قد يصلح ذلك يف جمال العم
مـن   يـد تستعمل أسعار الظل يف تسعري مدخالت العناصر أو السلع الوسيطة اليت تستخدم يف العد

الصناعات، إذ يؤثر ذلك على تقييم التكلفة احلدية االجتماعية لكل خمرجاا، فإذا أخذنا على سبيل 
و مـن  ا مدخالت من األخـرى،  كل منهماملثال سعر ظل العمل و سلعتني أخريني حبيث تتطلب 

  : )1( عنصر العمل يف إنتاجها، فإن أسعار الظل هلما يكونان كما يلي

                                                
  .هذا ما مت التعرض له يف املبحث اخلاص بسعر اخلصم االجتماعي، لذلك لن نعود إليه تفاديا للتكرار  (∗)
مرجع يف "االجتماعي للمشروعات،  تعريب حممد محدي السباخي، التقومي D.W.Pearce and C.A. Nash)(  ،كريستوفر ناشدافيد بريس و    (1)

  .198 –197، ص، 1994، دار املريخ، الرياض،"يل اجلدوىحتل
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)24 ...(S1 = a12 s2 + L1 w*            
)25 ...(S2 = a21 s1 + L2 w*      

  .سعر الظل للسلعتني S1  ،S2حيث متثل 
              aijsj : املخرج احلدية ـمعامالت املدخل.  

                   Li   :املدخالت احلدية للعمل.  
                 w*    :سعر أجر الظل.  

  :يكون لدينا  S1  ،S2 و حبل املعادلتني من أجل إجياد قيمة كل من 
  

                        (26)              
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ط إذا علمنا املتطلبات احلدية للمـدخل  و واضح أن سعري الظل هذين ميكن حساما فق

املخرج على مستوى االقتصـاد  ـ و بالضبط ينبغي معرفة املعامالت احلدية للمدخل . لكلتا السلعتني
 .ككل حىت حنصل على جمموعة منسقة من أسعار الظل لكل العناصر و السلع الوسيطة

ىل قيم اقتصادية من خالل مـا  وهكذا بعد أن تعرضنا للقواعد العلمية لتحويل القيم املالية إ
سنتعرض يف الفصل التايل إىل إجراء التحليل العلمـي لتقـدير قيمـة     األسعار،يعرف بتصويبات 
الختاذ قرار بشأن قبوله أو رفضه من خالل املعايري األساسية و اإلضـافية الـيت    املشروع اقتصاديا

  .حتددها دراسة اجلدوى االجتماعية
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  .)القومية أو(ى االجتماعيةدراسة اجلدو: عــــرابــل الــصــلفا
أحـد فــروع    جتماعيـة نظر الرحبيـة اال تعترب دراسة جدوى، املشروعات من وجهة 

االقتصادية احلديثة اليت شاع استخدامها يف الدول املتقدمة، وبدأ االهتمام ا حديثا يف  الدراسـات
باقتصاديات الرفاهية، حيث أن تعظيم الرفاهيـة  كبريا  االدول النامية، إذ ترتبط هذه الدراسة ارتباط

إىل  جتماعيـة ة اليت تسعى دراسة اجلـدوى اال االقتصادية ألفراد اتمع أصبح من األهداف الرئيسي
حتقيقها مما جعل االهتمام بدراسة اجلدوى القومية للمشاريع احملور األساسي لنشـاط حكومـات   

حيث متثل هذا النشاط يف تكثيـف  . ت اإلقليمية والدوليةالدول املتقدمة والنامية، فضال عن املنظما
ي والرئيسـي لدراسـة   اجلهود احمللية واإلقليمية والدولية بغرض تطوير أساليب حتقيق اهلدف النهائ

وقـد شـهد   .، أال وهو تعظيم الرفاهية االقتصادية لألجيال احلالية واملستقبلة جتماعيةاجلدوى اال
وعات من وجهة نظـر الرحبيـة   ين تنوع معايري تقييم واختيار املشرالنصف األخري من القرن العشر

تبعا لتعدد األهداف اليت تسعى الدول النامية لتحقيقها مع اختالف طبيعـة املشـاكل    جتماعيةاال
االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه تلك الدول، وقد مت االعتماد يف املراحل األوىل هلذه الدراسـات  

عايري كانت تعرب عن مشاكل جزئية متر ا تلك الدول حبيث كانت هذه املعايري على جمموعة من امل
ـ  ات ذات طبيعة جزئية، وبعد االنتقادات الشديدة اليت وجهت إليها مع رغبة املهتمني بتلك الدراس

مت صياغة جمموعة من املعايري املركبة يتضمن كـل معيـار منـها     جتماعيةبتطوير معايري الرحبية اال
  . )1( من املعايري اجلزئية ذات أوزان نسبية حمددةجمموعة 

دراسة اجلدوى االجتماعية وهو موضوع املبحث من خالل  فصلو سنتناول موضوع هذا ال
  .املبحث الثاين عاألول،واإلطار النظري لتقييم املشروعات يف الدول النامية وهو موضو

  .)القوميةأو (  االجتماعية دراسة اجلدوى: األول  بحثامل
  :املطالب التالية  سنتناول الدراسة يف هذا املبحث من خالل

  .اإلطار العام لدراسة اجلدوى القومية: األول املطلب 
  :النقطتني التاليتني  هتم يف هذا املطلب بدراسةسن

                                                
  .427سعيد عبد العزيز عثمان، املرجع السابق، ص    (1)
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  .)∗(هدف و أمهية دراسة اجلدوى القومية: أوال 
جتاها يشري إىل إمكانية حتقق أبرزت النظرية االقتصادية يف تطورها عرب الفكر االقتصادي ا

بصورة تلقائية من خالل ما يسمى باليد اخلفية؛  وطيناتيجية على مستوى االقتصاد الاألهداف الستر
من تمام منصبا حنو املزيد اليت توفق بني مصلحة املستثمر الفرد و املصلحة العامة، لذلك كان االه

ملشاريع من وجهة نظر املستثمر الفرد، و تعظيم احلرية االقتصادية، و بالتايل على معايري تقييم ا
مصلحته اخلاصة، لذلك كان هناك نوع من تفضيل التركيز على معايري الرحبية التجارية لتحقيق هذا 
الغرض، و مع ظهور النظرية الكينـزية اليت ركزت على أمهية تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، 

باليد اخلفية  ىملصلحة اخلاصة و املصلحة العامة من خالل ما يسممبينة أن تلقائية حتقق التوافق بني ا
معايري تقييم املشروعات  ليست مسألة ضرورية التحقق ذا الشكل؛ انصب االهتمام على دراسة

صبحت معايري ، بغرض حتقق األهداف االقتصادية للمجتمع، و هكذا أاجتماعيةمن وجهة نظر 
جتمع، ـادية للمــداف االقتصـلوسائل اليت تربط بني األهمن أهم ا جتماعيةدراسة اجلدوى اال

و املشروع االستثماري من خالل ما يعرف بالتخطيط التأشريي، لذلك مل تعد معايري التقييم سواء 
اليت تعرب عن الرحبية التجارية أو الرحبية االجتماعية عبارة عن بديلة لألخرى، بل كالمها ضروري 

  .أو رفض املشروع االستثماري عند اختاذ قرار بشأن قبول
 يقصد بتقييم اجلدوى القومية ملشروع االستثمار؛ تقييم اجلدوى االقتصادية له من وجهة" و 

الية ـجهة تقييم اجلدوى امل، و ذلك يف مواوطينم مدى مسامهته يف االقتصاد النظر الدولة، أي تقيي

تقييم اجلدوى االقتصادية للمشروع  ، أي أن)1( "و االقتصادية للمشروع من وجهة نظر املستثمر
ادية ــاألهداف االقتص تتعلق بدراسة املشروع من وجهة نظر اتمع من حيث مسامهته يف حتقيق

  .و االجتماعية، و حتقيق رفاهية اتمع

                                                
جتماعي للمنافع للمشروعات كالتحليل اال ةنشري ذا اخلصوص إىل تعدد املسميات و املفاهيم اليت يتم استخدامها يف نطاق دراسة اجلدوى القومي   (∗)

  .اخل... و التكاليف، التقييم االقتصادي و االجتماعي للمشروعات، تقييم املشروعات من وجهة نظر الرحبية القومية
إالّ أن مفهوم دراسة اجلدوى القومية للمشروعات أعم و أمشل من حيث أنه يتضمن مجيع خطوات دراسة اجلدوى اخلاصة السابقة على مرحلـة  

  . التقييم
  .  199ص  املرجع السابق،سعيد عبد العزيز عثمان، ،. يد من التفصيل، أنظر دملز

  .257حممد أمين عبد اللطيف عشوش، املرجع السابق، ص    (1)
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اليت تعطينا أعلى قيم  وطينيف االقتصاد الو يتطلب األمر بيان الفرص االستثمارية املتاحة 
اعية أو الفردية حبيث ميكن التوصل إىل ترتيب الفرص االستثمارية املتاحة تبعا للعوائد االجتم

ألولوياا و أمهيتها النسبية، األمر الذي يتيح أساسا مناسبا لتخصيص و توزيع املوارد اإلنتاجية مبا 
  .يضمن أفضل عائداا

يف نسبية للموارد للندرة الو معىن ذلك أن تقرير األولويات يهدف إىل حل املشكلة العامة 
، مما يترجم إىل معايري وطينك حتقيقا لغرض تعظيم الدخل المواجهة االحتياجات الالائية، و ذل

  . )1( لالستثمار و أولوياته
إىل هداف اقتصادية يسعى له أ يف أي منطقة من العامل وطينو يالحظ أن كل اقتصاد 

على مستوى عرف الفكر االقتصادي ذلك حتقيقها مع اختالف يف وضع أولويات لتلك األهداف، ل
دة، مثل حتقيق زيادة الدخل التحليل االقتصادي الكلي و السياسات االقتصادية أهدافا اقتصادية ع

و االستقرار زن يف ميزان املدفوعات، و النمو االقتصادي، و التوظف الكامل، و حتقيق التوا وطينال
و حتقيق و استقرار سعر الصرف، قيمة العملة، ظ على فاقتصادي، و استقرار األسعار و احلاال

العدالة يف توزيع الدخل، و غريها من األهداف اليت تسعى الدول إىل حتقيق التنمية املتواصلة من 
 لى عدف لتحقيق أكثر من هدف خالهلا، و من هذا املنطلق ظهرت احلاجة إىل وجود معايري

  .اجتماعية ةحيققه املشروع من رحبي قياس مدى ما مث، و من وطينمستوى االقتصاد ال
و على هذا األساس يتبني أن عملية تقييم املشاريع مبعايري الرحبية االجتماعية تعتمد على 

مع اختالف الوزن النسيب لكل  ،هذه األهداف يف حتقيقمدى مسامهة املشروع االستثماري 
و طبعا . فترة زمنية إىل أخرىالواحد من  وطينال بل لالقتصادهـدف و معيار من دولة إىل أخرى، 

  .املشروع مقبوال كلما كانت مسامهته يف حتقيق هذه األهداف إجيابية يكـون
إال أن األساليب املستخدمة يف تقييم مشاريع االستثمار من وجهة نظر اتمع تتفاوت 

اد حسب درجة صعوبتها و تعقيدها، و إن كان هذا النوع من التحليل يف الدول النامية ال يك
يتجاوز أثر مشروع االستثمار على القوى العاملة، و على ميزان املدفوعات، أو رحبية املشروع 

  .للمجتمع

                                                
رية، حممد سليمان هدى، دراسات اجلدوى و تقييم املشروعات االستثمارية لشركات املالحة و املوانئ البحرية و الترسانات، دار اجلامعات املص   (1)

  .4 ، ص1982القاهرة، 
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فالتقييم االقتصادي للمشروع يهدف إىل إبراز العائد االقتصادي له يف إطار متغريات البنية 
رار إما بالقبول أو الرفض االقتصادية املتعلقة بعملية االستثمار فنيا و ماليا، حبيث ينجم عنها اختاذ ق
ادية ـبني األهداف االقتص أو التعديل؛ يف حني جند التقييم االجتماعي للمشروع يهدف إىل التوفيق

و على ذلك فإن اجلوانب  بالشكل الذي خيدم أهداف التنمية االقتصادية و االجتماعية، وطنيةو ال

  : )1( ي التاليةللمشروع ه جتماعيم ا التقييم االقتصادي و االاليت يهت
شروع االستثماري حتديد املدى املتوقع الوصول إليه من صايف العوائد احملقق من امل ـأ 
  .اجتماعياو اقتصاديا 

مباشر، سواء يف شكل  حتديد نصيب الدولة من هذه العوائد بشكل مباشر أو غري ـب 
  .اخل... و رسوم مجركية أو يف شكل قيمة مضافةضرائب 

يلة اليت مبوجبها تصبح عوائد املشروع متاحة للذين سوف يستفيدون حتديد الوس ـجـ 
  .منها، سواء يف شكل فرص عمل أو عوائد من النقد األجنيب

للمشروع و أسلوب  )∗( و يالحظ أن اجلانبني األول و الثاين يشريان إىل الكفاءة االقتصادية
بني  لعالقة غري املباشرةطبيعة ا توزيع الدخل على املستفيدين منه، يف حني يبني اجلانب الثالث

  .ةاالحتماعيو بذلك تتحدد فاعلية املشروع االقتصادية و . املشروع و تمع
وم ـجتماعي للمشروع التعرض ملفهو جيدر بنا قبل احلديث عن خمتلف جوانب التحليل اال

تقييم االجتماعي و أهم جماالت ال.و أهداف دراسة اجلدوى القومية أو ما يعرف بالرحبية االجتماعية
  .للمشروع
 :مفهوم الرحبية االجتماعية  .1

ع روـتلفة للمشـقياس اآلثار املخ وطينتماعية على مستوى االقتصاد التعين الرحبية االج"
امهته يف حتقيق األهداف االقتصادية ـ، و مدى مسوطيناد الـماري على االقتصـاالستث

                                                
  .282. حممد عثمان إمساعيل محيد، املرجع السابق، ص    (1)
 يهدف التحليل االقتصادي بالدرجة األوىل إىل قياس كفاءة االستثمار باملشروع بغرض مقارنته مع غريه من املشروعات عن طريق معايري تنشـد      (∗)

هي الكفاءة االقتصادية اليت حتدد درجة مسامهة املشروع يف حتقيق رغبـات اتمـع و أهدافـه                القياس املسبق لنوعني من الكفاءة؛ أوال مها 
ا درجة جناح املشروع يف استغالل املتاح من املوارد سواء بإجناز أكرب كمية  كفاءة اإلنتاجية للمشروع؛ و يقصدمن التنمية، و ثانيتهما هي ال

كما يدخل يف إطار الكفاءة اإلنتاجية مـدى مسـامهة   . ملوارد، أو أقصى كمية من الناتج بأقل قدر من املواردمن الناتج من قدر معلوم من ا
  . املشروع يف استخدام اخلامات املتاحة حمليا بدال من استريادها من اخلارج
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تماعية يوضح أمهية وجود مرحلة تالية من التقييم، كما أن تطبيق معايري الرحبية االج.)1( "للمجتمع
، و اليت تم بقياس كفاءة االستثمار من وطينملشروع على مستوى االقتصاد الو هي مرحلة تقييم ا

روع ـقق من املشـخالل تعظيم الرحبية االجتماعية، و ما ميكن التوصل إليه من صايف العائد املتح
  .بالتايل حتقيق الكفاءة االقتصادية للمشروعو نصيب الدولة من هذا العائد، و 

 :جماالت تفضيل استخدام معايري تقييم املشاريع من وجهة نظر اجتماعية  .2

  : )2( لعل من أهم هذه ااالت
دراسة جدوى املشاريع العامة اململوكة ملكية كلية للدولة، أو تلك اليت تساهم فيها  ـ  أ 

  .جديدة أو توسعية الدولة بشكل جزئي، سواء كانت مشاريع
لتنمية يف جمال الطرق دراسة جدوى الربامج العامة أو املمولة من قبل الدولة، كربامج ا ـب 

  .و اإلسكان و الصحة و برامج البحوث و التطوير يف املؤسسات العامة و اخلاصةالعامة 
ك دراسة جدوى املشاريع اليت تتطلب احلصول على تراخيص ملزاولة نشاطها أو تل ـجـ 

اليت تتطلب احلصول على قروض أو إعانات أو دعم من الدولة أو إعفاءات ضريبية أو محاية 
  .مجركية

زئي، ـامل أو جــدراسة جدوى املشاريع اليت تساهم فيها أطراف أجنبية بشكل ك ـد  
  .و خاصة تلك اليت حتتاج إىل إعفاء ضرييب أو مجركي أو إىل دعم عن طريق القروض

ة مثل برامج وى املشاريع و الربامج اليت متوهلا مؤسسات أجنبيدراسة جد ـهـ   
  .و املعونات من دول أجنبية و مؤسسات دوليةاملساعدات 
  .دراسة جدوى املشاريع اليت تقدم مساعدات و معونات إىل دول أخرى ـو 

  ةالقومية و آثارها اإلجيابية على التنميـ دراسة اجلدوىو بصفة عامة ميكن أن نبني أمهية 
  :االقتصادية و االجتماعية من خالل استعراض أهم أهدافها 

ة جتماعين وجهة النظر االحتقيق الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد االقتصادية م .1
من  اليم املختلفة، و ذلكبني السلع و األنشطة االقتصادية املختلفة، أو بني املناطق و األقسواء 

مبا يسمح ملتخذي القرار و صانعي السياسة االقتصادية باالختيار  خالل ترشيد القرارات االستثمارية
                                                

  .371 ـ 370. عبد املطلب عبد احلميد، املرجع السابق، ص   (1)
  .373 ـ 372. املرجع السابق، ص   (2)
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ر العالقة بني املناسب بني خمتلف البدائل املتاحة، و ما حيقق أقصى رفاهية ألفراد اتمع، و هنا تظه
حبيث أن ختصيص املوارد يتطلب ضرورة األخذ يف .االقتصاديةية و الرفاهية جتماعدراسة اجلدوى اال

املفاضلة بني  التقييم وثار املباشرة و غري املباشرة، أي املنافع و التكاليف اخلارجية عند احلسبان اآل
اليت تعكس ظروف الوفرة ـ املشاريع، باإلضافة إىل ضرورة االعتماد على األسعار احلقيقية للموارد 

ضلة بني و ذلك عند اختاذ القرارات املتعلقة بتخصيصها أو املفا ـو الندرة لعناصر اإلنتاج 
و هذه األمور ال تؤخذ بعني االعتبار يف نطاق دراسة اجلدوى اخلاصة بل . املشروعات االستثمارية

 .يف إطار دراسة اجلدوى القومية

بني األجيال احلاضرة و املقبلة، و كذا بني  وطينيق العدالة يف توزيع الدخل الحتق .2
مباشرة يف حتقيق هدف تعظيم الرفاهية ألفراد  مما يساهم بصورة. األقاليم املختلفة داخل البلد الواحد

ال يتحقق إال   ختصيص املوارد و هذااتمع ككل، إذا ما أضيف هلدف حتقق الكفاءة االقتصادية يف
 .من خالل إجراء التقييم االقتصادي و االجتماعي للمشروعات، أي دراسة اجلدوى القومية

دراسة اجلدوى  وى اخلاصة ومواجهة التعارض بني أهداف و نتائج دراسة اجلد .3
على دوى اخلاصة اليت تعتمد إذ أن احتماالت التعارض بني نتائج اختيار كل من دراسة اجلالقومية، 

تعظيم الرحبية التجارية، و دراسة اجلدوى القومية اليت تعتمد على هدف تعظيم الرحبية االجتماعية 
روض ـر كل منهما يتطلب جمموعة من الفعلى اعتبار أن تطابق نتائج اختيا. هي احتماالت واردة

و الشروط يصعب توفرها يف الواقع سواء يف الدول املتقدمة أو يف الدول النامية، و اليت من بينها 
، عدم وجود سلع عامة، متاثل األهداف )تكاليف اجتماعية /أي منافع (عدم وجود آثار خارجية

ن مواجهة هذا التعارض تتطلب تنسيق النتائج ومن هنا فإ. وغريها... ةوطنية مع األهداف الاخلاص
بني دراسة اجلدوى اخلاصة والقومية، مما يستلزم ضرورة القيام بدراسة اجلدوى القومية واالهتمام 

اليت تعظم هذه الرفاهية ألفراد اتمع، بل فقط اختيار املشاريع العامة  ا، وهذا من شأنه ليس
اليت جتعل من القرار الناجح من وجهة النظر اخلاصة هو الئمة اسات احلكومية املاختيار وتصميم السي

دوى القومية تستهدف حتقيق وعلى ذلك فإن دراسة اجل. وطنيةقرار ناجح من وجهة النظر ال أيضا
ة االقتصادية واالجتماعية يف القرارات االستثمارية بشكل عام، والقرارات املرتبطة دالرشا

 .سياسات املالئمة بشكل خاصباملشروعات العامة، واختيار ال
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لذلك فإن مثل هذه الدراسة تقدم الفرصة الختيار الربامج والسياسات اليت يتحقق يف نطاقها 
نة لوحدات القطاع العام، أقصى مسامهة ممكنة ألفراد القطاع اخلاص، وكذلك أقصى كفاءة ممك

  .ومن مث أقصى رفاهية ألفراد اتمع
بني عامة، وأن التعارض  نسبية للموارد االقتصادية ظاهرةوعموما، طاملا كانت الندرة ال

ة هو األكثر احتماال، فإن االهتمام بدراسة اجلدوى القومية جتماعيج الرحبية اخلاصة والرحبية االنتائ
يعد من األمور احلتمية يف مجيع النظم االقتصادية طاملا رغب اتمع يف تعظيم الرفاهية ألفراده، 

يف ا ليس فقط من ندرة زايد تلك األمهية يف الدول النامية بسبب ما تعانيه اقتصادالذلك يتوقع أن تت
مواردها االقتصادية، بل من سوء استخدام املتاح منها، والذي انعكس بظهور إختناقات عديدة بني 
القطاعات واألنشطة االقتصادية املختلفة، بل حىت على مستوى خطوط اإلنتاج املختلفة داخل نفس 

  .قطاع، وعلى مستوى اخلط اإلنتاجي الواحد بني خمتلف مراحلهال
  .أوجه االتفاق و االختالف بني دراسة اجلدوى اخلاصة و دراسة اجلدوى القومية: ثانيا 

من الناحيتني النظرية و التطبيقية، توجد العديد من نقاط االختالف بني طبيعة و نتائج 
  :مية و اليت من أمهها دراسة اجلدوى اخلاصة و دراسة اجلدوى القو

اختالف طبيعة األهداف و املعايري اليت يتم االحتكام إليها يف تقييم نتائج املشاريع  .1
االستثمارية املتاحة، إذ حيتل تقييم املشاريع جانبا كبريا من الفكر املايل و االقتصادي على الصعيدين 

. عائد يف ظل أفضل استخدام للمواردالنظري و التطبيقي، حيث يتم اختيار املشاريع اليت تدر أقصى 
و نظرا للندرة اليت تتسم ا كافة املوارد االقتصادية مع تعدد أوجه استخدامها، فإن أمهية التقييم 
تظهر يف كونه أداة للمفاضلة من بني االستخدامات املختلفة للموارد املتاحة، وواضح أن اهلدف 

و يف هذا اال يظهر أسلوب . ساسية للمجتمعاف األاألساسي هلذا االستخدام هو حتقيق األهد
بني املشروعات االستثمارية، إذ من خالله يتم  التحليل االجتماعي للتكلفة و العائد كأداة للمفاضلة

 .و يتم قبوله طاملا زادت عوائده عن تكاليفهالعائد من وجهة نظر اتمع، تقييم التكلفة و 

التكلفة و العائد من األمور وثيقة الصلة باألهداف  باإلضافة إىل ذلك يعترب حتديد كل من
احملددة لالقتصاد، لذلك يتم حتديد العوائد من خالل ربطها باألهداف االقتصادية للدولة، كما يتم 
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حتديد التكاليف وفقا للفرصة البديلة اليت تتمثل يف العوائد اليت تضيع على اتمع نتيجة توجيه 

  . )1( التقييم، و عدم توجيهها إىل أفضل استخداماااملوارد إىل املشروع موضع 
و إذا كانت عملية تقييم املشروعات تنطوي على منهجية للوصول إىل قرار ائي بشأن 

 وائدــنسلم أن قيمة ع قبول أو رفض مشروع ما من خالل عوائده و تكاليفه، فمن البديهي بأن
من وجهة نظر مة العائد و التكلفة تلف عن قيو تكاليف املشروع من وجهة نظر املستثمر اخلاص خت

ففي حني يهدف التقييم التجاري للمشروع الذي يفاضل بني البدائل على أساس اإليرادات . اتمع
و التكاليف النقدية دف التوصل إىل الربح النقدي، مبعىن حتديد اآلثار النقدية املباشرة امللموسة 

من البدائل اليت يتم االختيار دف إىل اختاذ قرار لكل وعات يهفقط، فإن التقييم االجتماعي للمشر
و تقييم كل من عوائده و تكاليفه، ارد املتاحة من خالل حتديد من بينها وفقا ألفضل استخدام للمو

حبيث يتحدد صايف العائد االجتماعي الذي يتمثل ليس فقط يف العائد النقدي، و لكن باإلضافة إىل 
يف صورة استفادة أفراد اتمع من بعض املزايا اليت يقدمها ى مباشرة، تظهر د أخرذلك يتضمن عوائ

للمشروع يف إطار ما ) مباشرة و غري مباشرة(و هو ما يعرف بقياس اآلثار الكلية ، هلم املشروع
و هنا تعترب . يسمى بعالقات التشابك االقتصادي بني خمتلف األنشطة االقتصادية ملختلف املشاريع

اخلاصة مقياسا للكفاءة االقتصادية ملشروع االستثمار من وجهة نظر املستثمر، يف حني تعد الرحبية 
ر اتمع، من حيث امتداد الرحبية االجتماعية مقياسا للكفاءة االقتصادية للمشروع من وجهة نظ

ذ قياس اآلثار االقتصادية للمشروع، بل اآلثار االجتماعية كذلك، إهذا القياس ليشمل ليس فقط 
و على ذلك حتتسب . يهدف إىل قياس كفاءة استخدام املشروع ملوارد اتمع و حتقيق أهدافه

املساعدات احلكومية كعوائد يف التقييم املايل طاملا أا دخلت اخلزينة، يف حني أن التحليل 
االقتصادي يسقط من تقديره بنودا كاملة تدخل إىل أو خترج من خزينة املشروع دف التعرف 

  .)2( لى موقف املشروع احلقيقي من الناحية االقتصاديةع
اليفه ـــكما يهتم التقييم املايل بقياس اآلثار املباشرة الناجتة عن املشروع و املتمثلة يف تك

و إيراداته الفعلية بغض النظر عن اآلثار اخلارجية اليت حيدثها لغريه من املشروعات و األفراد يف 

                                                
  .5ص املرجع السابق ،وهيب غربيال،    (1)
معهد التخطيط القومي، أوراق تدريبية ضمن برنامج تقييم املشروعات : القاهرة (بركات الفرا، مبادئ و أسس التحليل االقتصادي للمشروعات    (2)

  .2ص ) 1983فيفري  ـ 1982الصناعية للبنك الدويل و املعهد، ديسمرب 
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، و هو ما ستجري ضع اهتمام يف التقييم االجتماعي للتكلفة و العائداتمع، و اليت تكون مو
  .بحثالثالث من هذا امل طلبمناقشته يف امل

اختالف بنود املنافع و التكاليف و أساليب و طرق تقديرها يف نطاق دراسة اجلدوى  .2
استخدام القومية عنها يف نطاق دراسة اجلدوى اخلاصة، حيث يعتمد القياس يف تقييم املشاريع ب

معايري الرحبية التجارية على أسعار السوق لتقدير اإليرادات و التكاليف على أساس أا تعكس 
القيمة الفعلية من وجهة نظر املستثمر الفرد، يف حني يعتمد القياس يف التقييم باستخدام معايري 

 .قيقية للمجتمعالرحبية االجتماعية على األسعار املعدلة اليت تعكس املنافع و التكاليف احل

ر مثل أث(اجلانبية يف اآلونة األخرية تزايد االهتمام بتقييم بنود اآلثار اخلارجية و  .3
ضمن بنود ) اخل... على التلوث، و الضوضاء، و تشويه مجال الطبيعة، و االمتداد العمراين عاملشرو
م و املفاضلة بني و تكاليف املشروع املقترح، و من مث إدخاهلا كعنصر أساسي عند التقيي منافع

 .املشاريع

رادات ـض بنود اإليــو نالحظ باإلضافة إىل ما سبق، أن هناك اختالفا يتعلق ببع. .4
يف تقييم  إذ يف حني تعترب إعانات الدعم احلكومي إيرادا، أي تدفقا نقديا داخالو التكاليف، 

ة، اجتماعيمن وجهة نظر  تمع عند التقييممن وجهة نظر فردية، فإنه يعد تكلفة على ااملشروعات 
و لذلك فإن املنفعة اليت حيصل عليها املشروع تلغيها التكلفة اليت يتحملها اتمع، و من مث فإن 
القيمة املضافة الصافية إلعانات الدعم تعترب صفرا، و ال ينبغي إدراجها عند تقييم املشروع 

لضرائب على أرباح الشركات اليت تعد باستخدام معايري التقييم االجتماعية، و هو ما ينطبق على ا
 .تكلفة على املشروع، بينما تعترب إيرادا للمجتمع

عند تقييم املشروع جتاريا يتم استخدام سعر الفائدة السائد يف السوق الذي يعبر عن . .5
متوسط التكلفة املرجحة للتمويل، خبصم إيرادات و تكاليف املشروع املتدفقة عرب الزمن، باعتباره 

تفضيل األفراد للمستقبل على احلاضر، و لكن هذا قد ال يتفق مع تفضيل اتمع، األمر يعكس 
الذي يدعو إىل وجود معدل آخر يتالءم و التقييم االجتماعي للمشروعات بغرض حتديد القيمة 

، و هو معدل اخلصم االجتماعي الذي وطينفع اليت تعود على االقتصاد الاحلالية للوفورات و املنا

 . )∗( يااجتماعأحد املعلمات لتقييم املشاريع دم كيستخ

                                                
  .هلذا الفصلاألول  بحثالثالث من امل بطلانظر امل   (∗)
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لى مشروعات ـر عو جتدر اإلشارة إىل أن التقييم االجتماعي للمشاريع ال يقتص
و القطاع العام دون أن ميتد لتقييم مشاريع القطاع اخلاص و املشروعات املشتركة،  دولةــال

رق الوحيد هو يف مسؤولية التقييم، فإذا فكل واحد منها يستخدم جزءا من موارد اتمع، و أن الف
كان مالك املشاريع اخلاصة ال يهتمون بإجراء مثل هذا التقييم، فإن ذلك ال بد أن يكون موضع 
اهتمام هيئات التخطيط بالدولة، ألنه يلفت االنتباه إىل كثري من العناصر اليت تؤثر على حسن 

، و إن عدم القيام ذا النوع من )كالتأثريات اخلارجية(استخدام املوارد و اليت يغفلها التقييم املايل 
التقييم ال سيما للمشروعات اخلاصة و املشتركة قد يؤدي إىل إقامة أو التوسع يف بعض املشاريع 
الذي ال ميثل أفضل استخدام للموارد، و بالتايل حرمان اتمع من مشروعات أخرى ضرورية رد 

  . )1( ملناسبأا ال تدر العائد النقدي ا
و كما يعتمد التحليل االجتماعي للتكلفة و العائد على معرفة العوائد اليت حيصل عليها 

، فهو يهتم أيضا بتحديد التكاليف اليت حيملها كل بديل )العوائد االجتماعية(اتمع من كل بديل 
الذي تتم املفاضلة  ، و مبقارنتهما يتحدد صايف العائد االجتماعي)التكاليف االجتماعية(للمجتمع 

بني البدائل على أساسه، و على ذلك تعترب التكلفة االجتماعية أحد شقي التحليل االجتماعي 
على  ةللمشروعات، و يعترب حتديدها من األمور اهلامة للمقيم الذي ال ميكنه اختاذ قرار سليم باملوافق

  .التكلفة االجتماعيةإحدى هذه املشروعات ما مل يكن لديه تعريف واضح و حمدد ملعىن 
بإجياد بيانات تعكس ما هيته و قيمة  او حتديد مفهوم التكلفة االجتماعية مرتبط أساس

املوارد اليت تستخدمها املشروعات، إذ أن إنشاء أي مشروع يترتب عليه سحب موارد معينة من 
م املشروع ألي استخدا اتمع، حبيث تتمثل قيمة كل مورد يف مقدار ما يضيفه من عوائد، إذ أن

من مصادر الثروة حيقق عوائد للمجتمع، و بالتايل ينبغي تقدير تكلفتها احلقيقية للمجتمع مبا  مصدر
 .  يضمن حسن استخدامها و عدم تبديد املشروع هلا

                                                
  .16 ـ 15ص املرجع السابق ،، "التقييم االقتصادي للمشروعات الصناعية " صاحل مغيب،    (1)
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  .اختيار املشاريع و املعايري اجلزئية و املعايري املركبة يف تقييم:الثاين  املطلب
  .جتماعيةاريع من وجهة نظر الرحبية االاملعايري اجلزئية يف تقييم و اختيار املش: أوال

يعتمد تقييم املشاريع من وجهة النظر االجتماعية على عدد من املعايري اجلزئية اليت تعكسـها  
نمية فضال عن الظروف االقتصادية و االجتماعية و السياسية باتمع، و تتحـدد هـذه   أهداف الت

املعايري من خالل األمهية النسبية هلذه األهداف و الظروف ذات الطبيعة املتغرية من جمتمع إىل آخر، 
  .بل داخل اتمع الواحد من فترة ألخرى

معينة من األهداف و القيود، مما يعـين  و يالحظ أن كل معيار من هذه املعايري يعكس جزئية 
ذا ـه. خر يف كل احلاالتأا مكملة لبعضها البعض و إن كان بعضها ال يكون بديال للبعض اآل

و اليت  يف الدول النامية،بعض املعايري اجلزئية الشائعة االستخدام  طلبو سنتناول بالتحليل يف هذا امل

  :و هي على سبيل املثال . )1( 1958م املتحدة لعام تتماشى مع التقييم الوارد يف تقرير األم
 .معيار التوظف -

 .معيار أدىن كثافة رأمسالية -

 .معيار النقد األجنيب -

و الدول الدول النامية بصفة عامة،  فبالنسبة ملعيار التوظف، تزداد أمهية استخدام هذا املعيار يف
لـة  اممن العيها فائض كبري ة يتوافر لدالنامية كثيفة العمل بصفة خاصة، على اعتبار أن هذه األخري

يـة الـيت   وطنية نسبية مرتفعة ضمن األهداف الغري املاهرة، و من مث حيتل هدف معاجلة البطالة أمه
و نظرا لألمهية النسبية املرتفعة اليت يتمتع ا هدف التوظف يف الـدول  . يسعى اتمع إىل حتقيقها

الستناد إليهـا يف  هذا اهلدف أحد املعايري اهلامة اليت يتم ا حيصبالبطالة، النامية اليت تعاين من مشكلة 
و املشروعات االستثمارية يف القطاع العام بصـفة   ،و اختيار املشاريع االستثمارية بصفة عامة تقييم

رأس املال، إالّ أنه ينبغي االنتباه إىل أثـر   /خاصة، حبيث تفضل املشاريع اليت ترتفع فيها نسبة العمل 
حيث تبني اخـتالف اآلثـار غـري املباشـرة      وطينار على فرص التوظف على مستوى ملعيهذا ا

للمشروعات املقترحة على حجم العمالة يف اتمع، و بالتايل فإن عملية املفاضلة بـني املشـاريع   
. املقترحة ينبغي أن تأخذ يف احلسبان تلك اآلثار، و إالّ سوف يفقد هذا املعيار اهلدف من استخدامه

مثل األثر على كفاءة استخدام املوارد أو (اإلضافة إىل إمهاله اآلثار األخرى املباشرة و غري املباشرة ب
                                                

  .439عثمان، املرجع السابق، ص،  زعبد العزيسعيد    (1)
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، و طبعا يعود ذلك إىل الطبيعة اجلزئية هلذا املعيار و هو ما ينسحب على مجيـع  )على النقد األجنيب
  .املعايري اجلزئية األخرى

ـ ننا نالحظ أن غالبية الدول النامية أما بالنسبة ملعيار أدىن كثافة رأمسالية، فإ باستثناء الـدول   ـ
ـ البترولية  تعاين من ندرة شديدة يف رأس املال بصفة عامة و رؤوس األموال املادية منـها بصـفة    ـ

. مما جيعل رأس املال قيدا رئيسيا عند تقييم و اختيار املشروعات االستثمارية يف تلك الدول. خاصة
ال يف احلسبان عند املفاضلة بني املشروعات االستثمارية يتم االعتماد و بغرض إدخال ندرة رأس امل

  .على معايري جزئية تعطي أولوية االختيار للمشروعات و االستثمارات اليت تقلل من استخدامه
إن تطبيق هذا املعيار يستلزم أوال حتديد معامل كثافة رأس املال يف املشاريع االستثمارية حمـل  

هـو  عامل كثافة رأس املال هل دوره حيتاج إىل ضرورة حتديد مفهوم و مضمون مالدراسة، و هذا ب
القيمـة   /العمـل أو معامـل رأس املـال     /اإلنتاج، أم هو معامل رأس املال  /معامل رأس املال 

مادي ـال الــو هل رأس املال الذي تتضمنه املفاهيم السابقة يشمل رأس امل. اخل... )∗(املضافة
ه يقتصر فقط على رأس املال املادي ؟ و واضح أن كل واحد من هـذه املفـاهيم   و البشري أم أن

ة، إالّ أن ملعامل كثافة رأس املال ممكن االستخدام بغرض املفاضلة و التقييم للمشاريع يف الدول النامي
قد حيقق نتائج خمتلفة من حيث ترتيب املشاريع قيد الدراسـة، زيـادة   ذو طبيعة خاصة  كل معامل

  :ن هناك بعض املالحظات على هذا املعيار منها على أ
أنه يعتمد يف حساباته على القيمة املضافة السنوية أو الناتج الكلي السنوي، و بـذلك   •

فهو يركز على الفترة القصرية مهمال بذلك الفترة الطويلة، حيث أن املشاريع اليت حتقق أدىن كثافة 
ك يف الفترة الطويلة، كما أن املشاريع اليت حتقق نسـبا  رأمسالية يف الفترة القصرية قد ال تكون كذل

قد حتقق نسبا ضافة يف الفترة القصرية القيمة امل /اإلنتاج أو رأس املال  /مرتفعة يف معامل رأس املال 
و قد يترتب على ذلك اختاذ قرارات استثمارية تعتمد على معيـار أدىن  . منخفضة يف الفترة الطويلة

 .كنها تتناقض معه يف نفس الوقتكثافة رأمسالية و ل

                                                
العمل فهو املعامل / عامل الذي حيقق أدىن كمية من رأس املال لكل وحدة من اإلنتاج، أما معامل رأس املال اإلنتاج هو امل/ معامل رأس املال   (∗)

مية من رأس املـال  القيمة املضافة فهو املعامل الذي حيقق أدىن ك/ الذي حيقق أدىن كمية من رأس املال لكل عامل، و أما معامل رأس املال 
  .نوية أو جمموع القيم املضافة السنوية للمشروعمن القيمة املضافة الس لكل وحدة
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يف حساباته كامل املنافع اخلارجية اليت قد تتولد  دىن كثافة رأمسالية ال يأخذمعيار أإن  •
اإلنتاج، و قيمة معامـل   /و من مث فإن قيمة معامل رأس املال . عن تنفيذ و تشغيل املشروع املقترح

املباشرة اليت حيققها املشروع، و واضح أن أخذ كل املنافع غري  القيمة املضافة ال تتضمن /رأس املال 
كل املنافع اخلارجية اإلضافية اليت تصاحب تنفيذ و تشغيل املشروعات املقترحة سيؤدي إىل زيـادة  

ـ ض قيمة معامـ، و من مث تنخفالناتج الكليالقيمة املضافة للمشروع املقترح، و كذلك  ل ـــ
القيمة املضافة، و سوف يتأثر بالتـايل قـرار ترتيـب     /رأس املال  ، أو معاملاإلنتاج/ رأس املال 

 .املشاريع االستثمارية قيد الدراسة

معامل رأس املال خيتلف اختالفا كبريا من نشاط استثماري إىل آخـر، إذ هنـاك   إن  •
ديد و الصلب و البتروكيماويات، ـات احلـمشاريع تكون بطبيعتها كثيفة رأس املال مثل مشروع

 . اخل... يف قطاع التصدير و غالبية املشاريع

كما أن هناك مشاريع تكون بطبيعتها كثيفة العمل كاملشروعات الصغرية و مشاريع الزراعـة  
و لذلك فإن االعتماد على معيار الكثافة الرأمسالية يف اختيار املشاريع بدون قيـود  . اخل... التقليدية

ات استثمارية جيدة دون االسـتناد  سوف حيرم أنشطة اقتصادية و قطاعات معينة من تنفيذ مشروع
هـي  إليها تلك املشـروعات  ألسباب موضوعية، و إمنا فقط ألن القطاعات و األنشطة اليت تنتمي 

يف ع الـيت يـتم تنفيـذها    بطبيعتها كثيفة رأس املال، إضافة إىل أن ذلك سيؤدي إىل تركيز املشاري
لذلك ينبغي استخدام هذا املعيـار  . فة رأمساليةاألنشطة االقتصادية التقليدية نظرا ألا حتقق أدىن كثا

ثار السلبية الـيت تترتـب   يف املفاضلة بني املشاريع داخل نفس القطاع بغرض التخفيف من حدة اآل
  .على استخدامه بشكل شامل

زيادة على املالحظات السابقة جند أن استخدام هذا املعيار قد يتناقض مع مبدأ حتقيـق   •
إذ ليس من الضروري أن تكون املشروعات اليت تـنخفض  . وارد االقتصاديةالكفاءة يف استخدام امل

ففـي بعـض   . وطينتاجية و كفاءة على املستوى الفيها الكثافة الرأمسالية هي املشروعات األكثر إن
و بـذلك  ) اإلنتاج يكون مرتفعا /حيث معامل رأس املال (املشاريع اليت تقل فيها إنتاجية رأس املال 

يال وفقا ملعيار أدىن كثافة رأمسالية قد ترتفع فيها إنتاجية عناصر اإلنتـاج األخـرى   تكون أقل تفض
املتممة للعملية اإلنتاجية، حبيث تصبح يف النهاية أكثر إنتاجية و كفاءة من املشروعات االستثمارية 

يـار قـد   و هذا راجع إىل أن الطبيعة اجلزئية هلذا املع. األخرى اليت تنخفض فيها كثافة رأس املال
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و هذا يعود إىل أن هذا  .خدام املوارد االقتصاديةيترتب عليها نتائج تتناقض مع مبدأ الكفاءة يف است
املعيار يعتمد على افتراض ضمين مؤداه أن تكلفة الفرصة البديلة لعناصر اإلنتاج األخرى اليت تشارك 

ذا االفتراض الضـمين غـري   و واضح أن ه .تكون مساوية للصفر رأس املال يف العمليات اإلنتاجية
و إذا كانت الدول النامية كثيفة العمل تعاين من فائض كبري يف . واقعي و ال يتسم بالصحة املطلقة

العمالة، إالّ أن فرضية أن اإلنتاجية احلدية للعمل يف هذه الدول تساوي صفر قد أصبح مشكوكا يف 
أن هذه املقولة أصبح ال وجود هلـا إالّ  صحتها، بل إن العديد من الدراسات االقتصادية قد أثبتت 

  .)1( و ال جمال لوجودها يف نطاق التطبيق العملي ملستوى النظري فقط،على ا

يتضح مما سبق أن االعتماد على معيار أدىن كثافة رأمسالية يف التقييم واملفاضلة بني املشـاريع  
وجزئي العديد من اآلثار السلبية االستثمارية يف الدول النامية قد ينجم عن استخدامه بشكل منفرد 

، وبذلك تتحقق أمهيته النسبية يف اختيار املشاريع عندما يستخدم كأحد املعـايري  هاليت تفوق إجيابيات
بـوزن نسـيب   (اجلزئية ضمن جمموعة أخرى من املعايري اجلزئية، وبذلك يعترب أحد العوامل املرجحة

  .ماريةيف قرار اختيار وترتيب املشروعات االستث) معني
أخريا بالنسبة ملعيار النقد األجنيب، نالحظ أن النقد األجنيب الالزم لتنفيذ وتشغيل املشاريع يف 

علـى  وقد ترتب . ولية بشكل خاصالدول النامية يعترب قيدا رئيسيا بالنسبة للبلدان النامية غري البتر
ية اهلامة اليت يتم االعتمـاد  ذلك أن املكاسب الصافية من النقد األجنيب أصبحت أحد املعايري اجلزئ

على اعتبار أا حتقق أثرا صـافيا  . عليها يف تقييم وترتيب املشروعات االستثمارية يف الدول النامية
وهذا من شأنه أن يقود إىل ضرورة تقدير بنود املدفوعات اإلمجاليـة  . موجبا على ميزان املدفوعات

ع سواء كانت هذه املدفوعات مباشرة أو غـري  بالنقد األجنيب اليت تصاحب تنفيذ وتشغيل املشرو
مباشرة، وكذلك تقدير بنود املكاسب اإلمجالية بالنقد األجنيب املتوقع أن حيققها املشروع املقتـرح  

وتشمل املدفوعات  .ةخالل العمر اإلنتاجي املتوقع سواء كانت تلك املكاسب مباشرة أو غري مباشر
  :اليةاملتوقعة من النقد األجنيب البنود الت

قيمة اآلالت و املعدات املستوردة و كل املدفوعات بالعمالت األجنبية فيمـا خيـص    -
مكونات التكلفة االستثمارية املقدرة، و إذا كانت الدولة تتدخل يف حتديد أسعار الصرف للعملـة  

 رف حقيقية تعكس أسعار الصـرف الوطنية فينبغي تقدير قيمة هذه املكونات استنادا إىل أسعار ص
                                                

  .450 ـ 449عثمان، املرجع السابق، ص  زعبد العزيسعيد    (1)
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 ميكن أن تسود يف ظل وجود سوق حرة للصرف األجنيب و ذلك باالعتماد على أسعار الظل أو اليت
مـن وجهـة نظـر     ملفاضلة بني املشروعاتاألسعار احملاسبية للصرف األجنيب طاملا يتم التقييم و ا

 .اتمع

غيل ـة املستوردة و اليت يتطلبها تشـالت اإلنتاجيـقيمة مستلزمات اإلنتاج و املدخ -
ات ـافة إىل األجور و املرتبـي املتوقع، باإلضـمر اإلنتاجـاستمرار املشروع املقترح خالل الع و

 .و تكاليف الصيانة، و كل املدفوعات بالعملة األجنبية الالزمة لتشغيله

ليت حصل عليها املشروع قيمة الفوائد املدفوعة بالعمالت األجنبية النامجة عن القروض ا -
 .لتشغيليف فتريت اإلنشاء وا

إن البنود السابقة تعترب من املدفوعات املباشرة، أما بنود املدفوعات غري املباشرة بالنقد األجنيب 
  :فتشمل مايلي

قيمة الزيادة يف الواردات يف املشاريع واألنشطة املرتبطة بإنشـاء وتشـغيل املشـروع     -
 .املقترح واليت تعترب منتجاا مبثابة مدخالت إنتاجية له

فوعات غري املباشرة الناجتة عن ظهور أثر املضاعف واملعجل املصاحب إلنشاء قيمة املد -
أو  يف املشـروع املقتـرح  إذ من املتوقع أن حتصل زيادة يف فرص التوظف سواء . وتشغيل املشروع

كما يتوقع أن  الوطين الدخللة والتشغيل وبالتايل املشاريع املرتبطة به، مما يعين ارتفاع مستوى العما
اخل، مما يعين ... مجيع هذه التغريات تغريات أخرى يف امليل لالدخار واالستهالك واالسترياد يصاحب

وقـد  . زيادة يف الطلب على الواردات من السلع االستهالكية والكمالية منها على وجه اخلصوص
ميكن إمهال مثل هذه اآلثار غري املباشرة عندما يتعلق األمر مبشروع واحد أو عـدد حمـدود مـن    
املشاريع، إال أنه من الصعب إمهال تقييمها عندما يتعلق األمر بسياسـة معينـة أو جمموعـة مـن     
السياسات، واحلقيقة أن الباحثني واملهتمني مبوضوع تقييم املشروعات االستثمارية يف الدول النامية 

ممـا يعـين   . وصعوبة التنبؤ اتواجههم صعوبات مجة فيما يتعلق مبدى توافر البيانات وعدم دقتها 
صعوبة قياس املدفوعات غري املباشرة بالنقد األجنيب، مما يدفع إىل تقديرها بصـورة تقريبيـة، وإذا   
كانت العوامل األخرى ثابتة، فإن هذا التقدير سيساهم يف الوصول إىل قرارات صحيحة يف جمـال  

  . نتائجهمع معيار النقد األجنيب وال تتعارض مع  املفاضلة وتقييم املشاريع تتماشى
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بالعملة األجنبية سواء  تأما فيما يتعلق باملكاسب املتوقعة بالنقد األجنيب فتتضمن مجيع اإليرادا
حصل عليها املشروع بشكل مباشر أو حتققت للمشاريع واألنشطة االقتصادية األخـرى نتيجـة   

  .إلنشاء وتشغيل املشروع املقترح
األجنيب للمشروع االستثماري ينبغي التمييز بني املتوقعة بالنقد  املباشرة وعند تقدير املكاسب

  :ثالث حاالت وهي
ـ  إذا كان إنتاج املشروع املقترح يباع بالكامل يف األسواق اخلارجية فإن قيمـة صـادرات    ـ

  .املشروع متثل مكاسب إمجالية مباشرة بالنقد األجنيب
، وكان هذا اإلنتاج يعـد  إذا كان إنتاج املشروع املقترح يباع بالكامل يف األسواق الداخلية ـ

بديال للواردات، فإن الوفر يف العمالت األجنبية الناتج عن توفري منتجات هذا املشروع يف األسواق 
  .الداخلية يعد بكامله مكاسب مباشرة بالنقد األجنيب

ـ  إذا كان من احملتمل أن يبيع املشروع املقترح جزءا من إنتاجه يف السوق اخلارجي واجلـزء   ـ
السوق الداخلي، وكان اجلزء املباع يف السوق الداخلي يعد بكامله بديال للواردات، فـإن   اآلخر يف

العمالت  يف املكاسب املباشرة بالنقد األجنيب تتكون من إمجايل قيمة الصادرات، باإلضافة إىل الوفر
ن اجلزء أما إذا كا. األجنبية الناتج عن عرض جزء من منتجات املشروع املقترح يف السوق الداخلي

من منتجات املشروع الذي يباع يف السوق الداخلي ال يعد بديال للواردات، فإن املكاسب املباشرة 
  .للمشروع تتمثل يف قيمة اإلنتاج املصدر فقط

أما عند تقدير قيمة البنود اليت تشكل مكاسب غري مباشرة بالنقد األجنيب فينبغي أوال حتديـد  
بك بني املشروع االستثماري املقتـرح واملشـاريع واألنشـطة    هذه البنود من خالل عالقات التشا

املرتبطة به على اعتبار أن املكاسب غري املباشرة بالنقد األجنيب تتولد يف العديـد مـن املشـاريع    
وتتضمن بنود هذه املكاسب الزيـادة املتوقعـة يف صـادرات املشـروعات     . واألنشطة املرتبطة به

جات املشروع مدخالت هلا، أو قيمة الوفر بالنقد األجنيب النـاجم  واألنشطة األخرى اليت تعترب منت
  .عن نقص الواردات نتيجة لزيادة إنتاج املشاريع املرتبطة باملشروع املقترح
يف العملة األجنبية للمشروع أخريا، وبعد حتديد وتقدير إمجايل املكاسب واملدفوعات املتوقعة ب

ى عدد من املعامالت للنقد األجنيب، ميكن االسترشاد ـا  فتريت اإلنشاء والتشغيل ميكن احلصول عل
املدفوعات بالنقد األجـنيب،   /نسبة املكاسب ،يف االختيار بني املشاريع االستثمارية واليت من أمهها
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وهي عبارة عن نسبة املنافع إىل التكاليف ولكن مع تغيري جزئي يف مضموا حبيث تقتصر على بنود 
مباشرة أو غري مباشرة، وألن هذه املنافع  ة تتم بالعمالت األجنبية سواء بصوراملنافع والتكاليف اليت

نت قيمة املعامل فإذا كا. والتكاليف تتحقق على مدى عدد من السنوات فينبغي إجياد قيمتها احلالية
 للمشروع املقتـرح  من الوحدة فهذا يعين أن القيمة احلالية للمكاسب املتوقعة بالنقد األجنيب أكرب

ـ  أكرب   امن القيمة احلالية للمدفوعات بالنقد األجنيب، مما يعين أن املشروع سوف حيقق أثـرا إجيابي
زاد تفضـيل  و عموما كلما زادت قيمة املعامل عن الوحدة كلمـا  . صافيا على ميزان املدفوعات

  .و العكس صحيحاملشروع املقترح 
األجنيب، و يقيس هذا املعامل كـل  و هناك معامل آخر، هو معامل إنتاجية رأس املال بالنقد 

وحدة من التكلفة االستثمارية و رأس املال بالعملة األجنبية، و هو عبارة عن جممـوع املكاسـب   
سواء كانت مباشرة أو (السنوية املتوقعة بالنقد األجنيب ) الفرق بني املكاسب و املدفوعات(الصافية 

ع منسوبة إىل ذلك اجلزء من التكلفة االستثمارية خالل العمر اإلنتاجي املتوقع للمشرو) غري مباشرة
ـ ). أي حلدي النسبة(مع إجياد القيمة احلالية هلما . املمولة بالعملة األجنبية ت أكـرب مـن   فإذا كان

 وضـع ميـزان   و موجبة، فهذا يعين أن املشروع املقترح سيساهم بشكل إجيايب يف حتسنيالوحدة 
فهذا  هذه النسبة مساوية الواحد أما إذا كانت. ا هلذا املعيارو يكون بالتايل مقبوال وفقاملدفوعات، 

أما إذا كانت أقـل مـن الوحـدة    . يعين أن تأثري املشروع على ميزان املدفوعات سيكون حياديا
ملـدفوعات  فسيكون أثر املشروع على ميزان املدفوعات سلبيا، حبيث يتوقع أن يزداد عجز ميزان ا

عد استعراض هذه اجلملة من املعايري اجلزئية اليت ميكن االستناد إليها يف و احلقيقة؛ ب. بتنفيذ املشروع
ية هناك مجلة من االنتقادات جتماعثمارية من وجهة نظر الرحبية االتقييم و اختيار املشروعات االست

  :توجه إىل هذه املعايري منها 
يف  تايل مل تأخذ، و هي باللقد وردت الصيغ املتعلقة ذه املعايري اجلزئية بشكل مبسط .1

، مبعىن أا مل تأخذ املنـافع  وطينشروع املقترح على االقتصاد الحساباا اآلثار غري املباشرة لتنفيذ امل
و لو تقريبية للمنافع  على هذه الصيغ بإدخال قيمو لكن أمكن إجراء تعديل . و التكاليف اخلارجية

بل بالعكس كـان إدخـال تلـك     ملعيار،ى جوهر او التكاليف غري املباشرة دون أن يؤثر ذلك عل
  . التعديالت أكثر اتساقا مع املفهوم العلمي هلذه املعايري
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و على ذلك فإن إمهال بعض املنافع و التكاليف غري املباشرة عند االعتماد على املعايري اجلزئية 
كميا، إالّ  ال يرجع إىل قصور يف تلك املعايري، بل بسبب ضعف تلك اآلثار أو عدم إمكانية قياسها

يف احلسبان عند التقييم  تلك اآلثار، بل ينبغي أخذها أن هذا التربير ال ينبغي أن يكون سببا يف إمهال
  .حىت و إن مل ميكن التعبري عنها كميا

و هذه يف حسابات املنافع و التكاليف، املعايري اجلزئية تعتمد على األسعار السوقية إن  .2
تكاليف مـن وجهـة نظـر الرحبيـة     لتقدير بنود املنافع و ال األسعار يف حاالت عديدة ال تصلح

إالّ أنه يف الواقع . ية بسبب وجود اختالالت كبرية يف تلك األسعار و خاصة بالدول الناميةجتماعاال
ـ احلقيقية اليت تعكـس املنـافع    ميكن تعديل تلك األسعار السوقية لتتالءم مع األسعار ليف او التك

 .االجتماعية

الرئيسي املوجه هلذه املعايري اجلزئية املستخدمة يف تقييم و اختيار املشـاريع   إن االنتقاد .3
و و أثر واحد فقط عنـد التقيـيم   االستثمارية يتمثل يف طبيعتها اجلزئية، إذ أا تركز على جانب أ

 و مل بقية اجلوانب و اآلثار األخرى، و بالتـايل فـإن  ... االختيار مثل العمالة، النقد األجنيب، 
االعتماد على جمموعة من املعايري اجلزئية لتعكس األهداف اليت يرغب اتمع يف حتقيقها مع إعطـاء  

ي رشيد يتفق مـع  أوزان نسبية لتلك املعايري عند التقييم و املفاضلة بغرض التوصل إىل قرار استثمار
ين معـايري مركبـة   و ال يتأتى ذلك إالّ من خالل تكو. ية يصبح أمرا حتمياجتماعهدف الرحبية اال

 .النقطة التالية يفما سنتناوله بالتفصيل  يتضمن كل معيار منها أكثر من معيار جزئي، و هو

  .املعايري املركبة يف تقييم و اختيار املشاريع: ثانيا
يتم االعتماد على هذه املعايري للتغلب على الطبيعة اجلزئية للمعايري السابقة، و على ذلك فـإن  

بة اليت سيعتمد عليها يف تقييم املشاريع االستثمارية من وجهة نظر اتمـع ستتضـمن   املعايري املرك
و هذه األخرية تعتمـد  . اخل... توليفة من املعايري اجلزئية مثل معيار التوظف و معيار النقد األجنيب

ري املركبة على جمموعة من األهداف اليت يسعى اتمع إىل حتقيقها، و عموما فإن االعتماد على املعاي
  :و املفاضلة بني املشروعات مير باخلطوات التالية يف التقييم 

ليت مت اشتقاقها من األهـداف  حتديد األهداف اخلاصة باملشروعات حمل الدراسة، و ا -
 .ية للمجتمعوطنال
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حتديد األوزان النسبية لكل هدف من األهداف السابق حتديدها، حبيث تعكس هـذه   -
 .اليت يتمتع ا كل هدف يف قائمة األولويات األوزان األمهية النسبية

يتم اشتقاق املعيار املالئم لتقييم املشاريع اعتمادا على األهـداف احملـددة و األوزان    -
  .النسبية

  .قاقها وفقا لنماذج معينة و سنتناول فيما يلي دراسة عدد من املعايري املركبة و اليت مت اشت
  .املشاريع يف تقييم" استانفورد"منوذج معهد :  1

يف تقييم املشاريع أسلوبا الشتقاق معيار مركب لتقييم املشاريع " استانفورد"يعد منوذج معهد 
مت افتـراض  ية حبيـث  وطنهداف الو الذي يتكون من بعض املعايري اجلزئية اليت تعكس مجلة من األ

  :ية وفقا للترتيب التايل وطنالنسبية لألهداف ال األمهية
 .وطيناملقترح يف الدخل ال ة املشروعمدى مسامه •

 .مدى مسامهة املشروع املقترح يف معاجلة عجز ميزان املدفوعات •

  .مدى مسامهة املشروع يف زيادة فرص التوظف و معاجلة مشكلة البطالة •

إن ترتيب األولويات وفقا هلذا النموذج يعين ضرورة حتديد أولوية تطبيق املعايري اليت سـيتم  
مث يليه معيار أقصى حصيلة  الوطينمهية ملعيار أقصى مسامهة يف الدخل استخدامها، حبيث تعطى األ

  .من النقد األجنيب مث يليه يف األمهية معيار أقصى كثافة عمالية أو أدىن كثافة رأمسالية
من النتائج املتحصل عليها أسلوبا هاما يف جدولة و تبويب " استانفورد"و يعترب منوذج معهد 

  .ة وفقا ألمهيتها النسبيةتطبيق املعايري اجلزئي

  : )1( و يتم اختيار املشاريع االستثمارية وفقا هلذا النموذج من خالل املراحل التالية
و تتضمن عملية اختيار و انتقاء املشروعات من خالل عدد مـن املراحـل   : املرحلة األوىل 

ا تتحدد صالحية املشاريع الفرعية تتعلق مبضمون دراسة اجلدوى التسويقية و الفنية و اهلندسية، و هن
  .و الصناعات املقترحة من هذه النواحي

                                                
  .و ما بعدها 468املرجع السابق، ص    (1)
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و تتضمن مقارنة نتائج دراسة الصناعات السابق حتديدها مع بعضها الـبعض   :املرحلة الثانية 
و تتضمن هذه . استنادا إىل عدد من املعايري اجلزئية و الربامج املستمدة من األهداف العامة للمجتمع

  .من الدراسات اإلضافية و املكملة ملا مت يف املرحلة األوىل املرحلة أيضا سلسلة
مـن  ل الدراسة لعدد بضرورة إخضاع املشروعات الصناعية حم" استانفورد"و يوصى معهد 

  :االختبارات اإلضافية و اليت منها على سبيل املثال 
  :اختبار الرحبية االجتماعية  .أ 

ية التجارية أو التدفقات النقدية وفقا ملفهوم ضرورة تعديل الرحب رو يتطلب تطبيق هذا االختبا
و هذا يستلزم ضرورة تقـدير  . الرحبية التجارية مبا يسمح باستيعاب املنافع و التكاليف االجتماعية

بنود املنافع و التكاليف املتوقعة للمشروعات االستثمارية حمل الدراسة استنادا إىل األسعار احملاسبية و 
حيـث توجـد   (افع و التكاليف اليت تكون أسعارها السوقية غري مالئمـة  ذلك بالنسبة لبنود املن

أو تلك الـيت ال يسـتطيع نظـام    ) تدخالت حكومية يف األسعار من خالل اإلعانات أو الضرائب
أما البنود اليت يستطيع نظام السوق التعبري عنها بكفاءة فيـتم االعتمـاد   . السوق التعبري عنها كميا

ـ . تعليها دون أية تعديال ايف و هكذا و بعد إجراء التعديالت املطلوبة يتم التوصل إىل العائد الص
على التكلفة االستثمارية املقدرة أو رأس املال املقدر ميكن احلصول علـى   االجتماعي الذي بقسمته

  .معدل العائد االجتماعي املقدر
  :اختبار التكامل  .ب 

و الصناعات  كامل بني املشروعاتو التيتطلب إجراء هذا االختبار ضرورة حتديد قوة الترابط 
و الصـناعات  مي إليـه املشـروعات   املقترحة و اهليكل االقتصادي القائم بصفة عامة و الذي تنت

إذ من خالل معرفة درجة و قوة التكامل و الترابط ميكن حتديد اآلثار غـري  . املقترحة بصفة خاصة
الصـناعات األخـرى املرتبطـة ــذا     مشروع مقترح على معدالت اإلنتاجية يف  املباشرة لكل

 املشروع املقترح و تنعكـس أن حيققهااملشروع، و أيضا معرفة مدى الوفورات اخلارجية اليت ميكن 
  .مباشرة على عائده الصايف و بطريقة غري مباشرة على عوائد املشاريع املرتبطة به اقتصاديا

  :اختبار االستقرار . جـ
يف النشاط املقترحة للتقلبات دى حساسية املشروع أو الصناعة و يقصد ذا االختبار حتديد م

إذ يتوقع أن يتأثر املشروع . االقتصادي بشكل عام و النشاط الذي ينتمي إليه املشروع بصفة خاصة
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و طبعا ختتلف درجة تـأثر  . الدولية ثبالعديد من التقلبات منها الدورية و املومسية و حىت باألحدا
ات وفقا لدرجة االرتباط بني هذه األحداث و مدخالت و خمرجات املشـروع  املشروع ذه التغري

إن أخذ مثل هذه احلساسية عند تقييم املشاريع االستثمارية يف نطـاق دراسـة اجلـدوى    . املقترح
القومية يعترب خطوة هامة يف استيعاب خماطر االستثمار و ذلـك بغـرض الوصـول إىل قـرارات     

  .وطينى التثمارية صحيحة على املستواس
و نشري ذا اخلصوص أن مفهوم هذا االختبار ميتد ليشمل دراسة اآلثار احملتملـة حلـدوث   

على  ، و ذلكوطينهلكني و إعادة توزيع الدخل الالتطورات التكنولوجية و التغريات يف أذواق املست
  .النتائج املتوقعة للمشروع املقترح

  :اختبار النقد األجنيب . د
ار دراسة و حتديد اآلثار اإلجيابية و السلبية للمشروع أو الصناعة املقترحـة  يتضمن هذا االختب

فبالنسـبة  . سواء كانت تلك اآلثار مباشرة أو غري مباشـرة  ،على حصيلة الدولة من النقد األجنيب
مـن العمـالت   لآلثار اإلجيابية جند أا تتمثل يف تلك اآلثار اليت تؤدي إىل زيادة حصيلة الدولـة  

املتوقعة من منتجات  و اليت تعرب عنها الزيادة يف حصيلة الصادرات. أو تقليل املدفوع منها ةاألجنبي
أو املشاريع املرتبطة به و اليت تعرب عن املنافع املباشرة و غري املباشرة و اليت ينبغي أخذها يف  املشروع

يف الواردات الناجتة عـن  احلسبان عند تقدير العائد الصايف االجتماعي، باإلضافة إىل مقدار النقص 
ع بديلـة  توفري منتجات املشروع املقترح يف األسواق احمللية و الذي تعترب معه منتجـات املشـرو  

على اخنفاض واردات املشاريع املرتبطة باملشروع قيد الدراسة و الناجم عن تـوفري  للواردات، زيادة 
  .العالقة باملشروع املقترح مدخالت إنتاجية بديلة للواردات تستخدم يف تلك املشاريع ذات

مـن  لى التقليل من حصيلة الدولة أما بالنسبة لآلثار السلبية فتتمثل يف كافة اآلثار اليت تعمل ع
العمالت، و من أمثلتها النقص احملتمل يف حصـيلة   مدفوعاا بتلك، أو تزيد من العمالت األجنبية

لـى مـدخالت إنتاجيـة كـان يتــم      املشروع االستثماري املقترح ع نتيجة اعتمادالصادرات 
أو حتويل بعض املوارد احمللية اليت كانت تستخدم يف إنتاج منتجـات كانـت تصـدر     تصديرهـا

باإلضافة إىل الزيادة احملتملة يف الواردات من املدخالت اإلنتاجية الالزمة إلنشاء و تشغيل  .للخارج
زيادة الدخل و عدد السـكان و ارتفـاع    املشروع املعين فضال عن الزيادة يف الواردات النامجة عن



  - 234  - 

  

و من خالل حتديد مقدار اآلثار اإلجيابية و السلبية كميا يتم التوصـل إىل األثـر    .امليل لالستهالك
  . الصايف على النقد األجنيب، و من مث على ميزان املدفوعات

نية حبيث دف هذه و هي مرحلة تقييم النتائج، و خاصة املتعلقة باملرحلة الثا: املرحلة الثالثة 
روع ـلية املشــاملرحلة إىل توفري قدر من البيانات و املعلومات متكن متخذ القرار من حتديد أفض

و أمهيته النسبية قياسا ببقية املشاريع، و يتم التوصل إىل هذا اهلدف من خـالل جدولـة النتـائج    

  .)1( الختيارو ايسهل عملية التقييم  املتحصل عليها لكل اختبار و عرضها بشكل

جمموعة من اإلجراءات املنطقية تساعد على ترتيب األولويات وفقا " استانفورد"و يقدم منوذج 

  : )2( و اجلدول التايل يوضح ذلك. لنتائج االختبارات السابق اإلشارة إليها
 

  
الترتيب املبدئي وفقا ملعيار صايف العائد 

  االجتماعي
)1( 

 إلضافيةنتائج االختبارات التكميلية أو ا
  الترتيب
  النهائي

)7(  

النقد    
  األجنيب

)2( 

التكامل       
  و الترابط

)3( 

  
  االستقرار

)4(  
 

  
  املنافسة

)5( 

العالقات 
  اإلنسانية

)6(  
 

 2 3 3 2 3 4 املشروع أ. 1
 1 4 3 3 5 5 املشروع ب. 2
 3 2 3 5 2 2 املشروع جـ. 3
 4 1 4 3 3 3 املشروع د. 4

       ناملشروع     

  
مـن  د ميكن التوصل إىل مجلـة  من خالل دراسة هذا اجلدول وفقا ملا يقرره معهد استانفور

  :املالحظات التفسريية منها 
نظرا ألن اختبار الربح وفقا للمفهوم االجتماعي يعترب من أهم املعايري اليت ميكن االعتمـاد  _أ

ـ ا املعذاريع مبدئيا وفقا هلب هذه املشـعلى نتائجها يف ترتيب املشروعات املقترحة، فقد مت ترتي  اري

                                                
  :ملزيد من التفاصيل أنظر    (1)

 UN. Manual of Economic Development Projects, op, cit, p. 240 
  .و ما بعدها 473عثمان، املرجع الساق، ص  زعبد العزيسعيد : ل أنظر ملزيد من التفاصي   (2)
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) جـ(مث ) ب(مث ) أ(و هو ما يظهره العمود األول من اجلدول، حبيث أعطيت األولوية للمشروع 
 ).د(و أخريا 

خمتلف االختبارات اليت ميكن إجراؤها، وهـي اختبـار   ) 6(إىل ) 2(تعكس األعمدة من _ب
الرغبـات  ( ر، املنافسة، واختبار العالقـات اإلنسـانية  النقد األجنيب، التكامل والترابط، االستقرا

ويف  ميلية حسب أمهيتـها النسـبية،  ، وميكن ترتيب هذه االختبارات التك)االقتصادية واالجتماعية
حبيث تعكس هذه األرقام األمهية النسبية لكل ) 5إىل 1(اجلدول أعطيت هذه االختبارات أرقاما من 

، و إذا كان حيتل )1(رقم يف اخلانة املقابلة  تل املرتبة األوىل يوضعاختبار حبيث إذا كان االختبار حي
و كل رقم من هـذه األرقـام يعكـس    ... و هكذا) 2(املرتبة الثانية يوضع يف اخلانة املقابلة رقم 

 ..درجات معينة حيصل عليها االختبار، وبناء عليها يتم ترتيب االختبار

 تقيم املشاريع اسـتنادا يب نتائج الدراسة، ومن مث يعترب اجلدول أداة توضيحية لعرض وتبو_ج
بـل  خيتلف من بلـد إىل آخـر،    من املعايري اجلزئية، وهو بذلك ةإىل معيار مركب يتضمن جمموع

ويالحظ أن املقيم يستطيع أن يضيف اختبارات أخرى كاختبار . ولنفس الدولة من فترة إىل أخرى
فرص عمل جديدة، اختبار االكتفـاء الـذايت،    التوظف للتعرف على مدى قدرة املشروع يف خلق

أن يؤثر ذلك على القيمـة   رات معينة مكان أخرى دونوغريها من االختبارات، أو أن يدخل اختبا
 .التوضيحية للجدول

عنـه  نتج نالحظ من اجلدول أن إدخال اختبارات تكميلية عند تقييم وترتيب املشروعات _د
(  وهو ما يعكسه العمود األخري ما كان يظهر يف العمود األول،تغيري الترتيب املبدئي لالختبارات ك

 ).عمود الترتيب النهائي 

ـ _ه قتـرح  ابق يـبعد حتديد الترتيب النهائي ألولوية املشروعات كما يوضحه اجلدول الس
تقسيم جمموعة املشاريع أو الصناعات املدرجة يف القائمة النهائيـة إىل ثـالث   " استانفورد" منوذج

 :جمموعات

 .جمموعة املشاريع اليت تنفذ فورا، وهي اليت تقع يف أعلى قائمة الترتيب النهائي -

جمموعة املشاريع والصناعات اليت ينبغي تأجيل تنفيذها حلني حدوث تطورات مواتيـة   -
 .مة النهائيةائتقع أسفل اموعة األوىل يف القواليت 
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تة وهي تلك الـيت تقـع يف   جمموعة املشاريع اليت يتعني رفضها على األقل بصورة مؤق -
 .أسفل قائمة الترتيب النهائي

ة ـادية و اجتماعيـات اقتصدوث تغريـالثة عند حـو يتوقع أن تنفذ اموعتني الثانية و الث
يف دث تطورات تكنولوجية و سياسية مالئمة، إذ مع مرور الوقت قد يتغري ذوق املستهلكني، أو حت

  .اجتاه منتجات تلك املشروعات
و املالية ملوارد االقتصادية ح أن عدد املشروعات اليت يتعني تنفيذها يتوقف على حجم او واض

مما يعين أن النتائج اليت يتوصل إليهـا منـوذج   . املتاحة يف ظل بعض القيود االجتماعية و السياسية
ـ " استانفورد"  ا يف يف قائمة الترتيب النهائي ال يتعدى نطاق التوصيات و االقتراحات لالسترشاد

ملفاضلة يف الـدول  و هو بذلك يعترب منوذجا تطبيقيا مالئما للتقييم و ا. اختاذ القرارات االستثمارية
إالّ أن . اليت تأخذ بالتخطيط التأشريي و خاصة عند وضع السياسات االقتصـادية املختلفـة   النامية

دول النامية هو منوذج حتليـل  أكثر النماذج استخداما يف هذا اال سواء يف الدول املتقدمة أو يف ال
  .  املنافع و التكاليف االجتماعية و الذي نتناوله بالتحليل يف النقطة التالية

 )1( املنفعة االجتماعية /منوذج حتليل التكلفة :  2
Social Cost Benefit Analysis )SCBA.( 

يف ، و بدأ اسـتخدامه  مريكيةاملنفعة يف الواليات املتحدة األ /لقد نشأ و تطور معيار التكلفة 
جمال التطبيق العملي فيما يعرف مبشاريع الري و الكهرباء و التحكم يف الفيضان، مث اتسع مبـرور  
الزمن نطاق استخدام هذا املعيار ليشمل مشروعات اخلـدمات العامـة و املشـروعات متعـددة     

دولية ـملنظمات الية و ااألغراض، كما توسع نطاق تطبيقه ليشمل العديد من الدول املتقدمة و النام
 إدخال العديـد  و قد مت. يف جمال املشروعات العامة اليت تتوىل الدولة القيام ا و تشغيلهاو خاصة 

و التطورات على هذا املعيار ليظهر يف صورة منهج متكامل يستخدم يف جمال التقييم من التعديالت 
املنفعـة   /أطلق عليه منهج حتليل التكلفة  وطينوعات من وجهة نظر االقتصاد الو املفاضلة بني املشر

و أصبح بذلك من املعايري املركبة املستخدمة يف جمال تقييم و اختيار املشاريع العامـة،  االجتماعية، 
تقييم املشاريع اليت يسعى اتمع إىل حتقيقها، و بني  وطنيةم بغرض الربط بني األهداف الحيث يصم

اف الرئيسية يف هذا اال هدف الرفاهيـة االقتصـادية نظـرا    ، و من األهدوطنيةمن وجهة نظر 

                                                
  .و ما بعدها 477املرجع السابق، ص    (1)
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، حبيث انتشر استخدام هذا املنـهج  وطينو الرفاهية االقتصادية كهدف  لالرتباط القوي هلذا املنهج
يف " بـاريتو  " كما مت تطوير منوذج . اخل... يف جماالت ختطيط اتمعات اجلديدة و املوارد البشرية

  ".هيكس ـكالدور "من خالل حتليل  ةالرفاهية االقتصادي
و مل يقتصر استخدام هذا األسلوب يف تقييم الربامج اليت تتعلق باملستقبل، بل مت االعتماد على 

و بـذلك ظهـرت   . اليت حدثت يف املاضي اإلجنازات مقييتنهج يف نطاق املرحلة اجلارية و هذا امل
اليت اختذت أسلوب حتليـل املنـافع و التكـاليف    انطالقا من هذا املنهج العديد من املناهج الدولية 

و و ه(و غريه " و االيدكاس " اليونيدو " االجتماعية أساسا هلا يف تقييم اختيار املشاريع مثل منهج 
  ).فصلمن هذا ال ثاينال بحثما سنتعرض له بالتفصيل يف امل

مـن  ملشروعات العامـة  م و اختيار او سنقوم باستعراض اخلطوات املتتابعة هلذا املنهج يف تقيي
  :وفقا ملا يلي  وطنيةوجهة نظر الرحبية ال

  .وطنيةحتديد األهداف ال : 1_2
روعات ـي للمشماعـليل االقتصادي و االجتـبغرض القيام بدراسة اجلدوى القومية و التح

ـ    وطنيـة ام مبدئيا بتحديد األهـداف ال و الربامج االستثمارية، ينبغي القي ع ـالـيت يسـعى اتم
عظيم صايف ، أو توطينشروع االستثماري يف الدخل الا، و اليت من بينها تعظيم مسامهة املـيقهلتحق

افـة  للمشروع املعين، و كذا تعظيم احلصيلة من النقد األجنيب، و تدنية الكث وطنيةالقيمة املضافة ال
دالة يف توزيع ـعق اعتبارات الـالبطالة، و حتقي و املسامهة يف معاجلة مشكلالرأمسالية املستخدمة، 

  .ول و املشاريع بني خمتلف املناطقـالدخ
 و ال يقتصر هدف هذه املرحلة على حصر األهداف اليت يسعى املشروع لتحقيقها بشكــل 

  .رئيسي أو ثانوي، بل ميتد ليشمل ضرورة وضع أوزان نسبية لألهداف احملددة يف دالة اهلدف
الوسائل اهلامة اليت ميكن بواسطتها التوفيق بني  إن حتديد أوزان نسبية هلذه األهداف يعترب أحد

 وطنيـة ئيسي من بني مجلة األهـداف ال من خالل التوصل إىل حتديد اهلدف الر ،املختلفةاألهداف 
مـع  . وطينللهدف الرئيسي أو لالقتصاد الالنوعية األخرى، و ترتيبها تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية 

يكون قابال للقياس الكمي، و البعض اآلخر يصـعب قياسـه   اإلشارة إىل أن بعض هذه األهداف 
كميا، و هنا ينبغي االعتماد على احلكم الشخصي يف حتديد قيم معينة ألوزان نسبية تعبر عن األمهية 
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يعتمد يف حساباته املنفعة االجتماعية  /و بصفة عامة فإن منهج حتليل التكلفة . النسبية هلذه األهداف
  :ى هدفني رئيسيني مها عل وطنيةللرحبية ال

هدف تعظيم صايف قيمة املنافع االجتماعية، و اليت ميكن التعبري عنها ألغراض التحليل  -
يف ختصيص ف يسمح بتحقيق الكفاءة الصافية، و حتقيق هذا اهلد وطنيةلاالجتماعي بالقيمة املضافة ا

 .املوارد االقتصادية

و هكـذا، و يف إطـار   . فراد اتمعبني أ وطينن االختالل يف توزيع الدخل الاحلد م -
 املنفعة االجتماعية يتم أوال، حتقيق اعتبـارات الكفـاءة يف ختصـيص    /تطبيق منهج حتليل التكلفة 

أي تقييم مدى مسامهة املشروع االستثماري قيد الدراسة يف حتقيـق هـدف الكفـاءة يف     املوارد،
الجتماعية الصافية للمشروع ليعكس اعتبارات ختصيص املوارد، مث يف مرحلة تالية يتم تعديل املنافع ا

 .العدالة يف توزيع الدخل

  .حصر املنافع و التكاليف من خالل حتليل جدوى املشروع: 2_2
شروع اليت يسعى اتمع إىل حتقيقها تأيت اخلطوة الثانية يف تقييم امل وطنيةبعد حتديد األهداف ال

قيام حبصر املنافع و التكاليف االجتماعية املتوقعة لكل اليت تستلزم ال وطينمن وجهة نظر االقتصاد ال
ما يـؤدي إىل  املنافع هي كل  بديل مقترح خالل العمر اإلنتاجي املتوقع، و ينبغي هنا أن حندد بأن

من األهداف ع جزء زيادة يف اجتاه حتقيق أهداف املشروع أو الربنامج االستثماري و اليت هي بالطب
  .هي كل ما يؤدي إىل نقصه يف اجتاه حتقيق هذه األهداف، و أن التكاليف وطنيةال

  :حتليل املنافع االجتماعية للمشروعات . 1_2_2
هناك العديد من املداخل اليت ميكن استخدامها يف حساب املنافع االجتماعية ألي مشروع من 

  ".احلصر الشامل " ، و مدخل "مع و بدون " بينها مدخل 
يتطلب حتديد منافع املشروع مقارنة الوضع يف حالة وجـود   "مع و بدون " بالنسبة ملدخل 

و هذا خيتلف عن مدخل آخر يتنـاول مقارنـة   . املشروع مع الوضع يف حالة عدم وجود املشروع
الوضع قبل إقامة املشروع مع الوضع بعد إقامته، ألن هذا األخري ال يبني النمـو الصـايف الراجـع    

ؤدي فيها إنشاء املشروع إىل أي زيادة يف اإلنتاج باملقارنة مـع  فمثال يف احلالة اليت ال ي. للمشروع
يكون املشروع عدمي اجلدوى، يف حني أن مقارنة "قبل و بعد "الوضع قبل إقامته، فإنه وفقا للمدخل 

مثلة على ذلـك مـا   و من أهم األ. قد يظهر أن املشروع ذو جدوى عالية"مع و بدون  "الوضعني
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بالساحل الشمايل ألمريكا اجلنوبية، حيث تتم زراعة الشريط ااور " اناجواي"به احلكومة يف  قامت
لشاطئ البحر الذي كان معرضا للنحت بفعل حركة األمواج، فأقامت احلكومة حـوائط حلمايـة   
الشريط الزراعي على طول الشاطئ، و واضح أن إقامة هذا املشروع لن تزيد من اإلنتاج الزراعي، 

تظهر منافع " بدون"و " مع"نت حمققة، و على ذلك فإن مقارنة الوضعني لكنها تتفادى خسائر كا
  .تظهر عدم وجود منافع صافية للمشروع" بعد " و " قبل " املشروع، يف حني أن مقارنة الوضعني 

إىل اخلسائر املتوقعـة و لكـن   و يف حاالت أخرى، قد يؤدي املشروع ليس فقط إىل تفادي 
حيصر منافع املشروع يف زيـادة  " قبل و بعد " ذلك، و هنا فإن مدخل اإلنتاج باإلضافة إىل  ةزياد

يضع كل من زيادة اإلنتاج و تفادي اخلسائر " مع و بدون " اإلنتاج، يف حني أن استخدام مدخل 
  .ضمن منافع املشروع

فيتمثل يف تقسيم منافع املشـروع إىل عناصـر خمتلفـة    " احلصر الشامل " أما بالنسبة ملدخل 
  .و غري مباشرة، و داخلية و خارجية، مث نقوم حبصر املنافع و جتميعهامباشرة 
  .حتليل التكاليف االجتماعية للمشروعات. 2_2_2

تعرب التكلفة االجتماعية عن األعباء اليت يتحملها اتمع نتيجة إقامة مشروع ما، لذلك ينبغي 
من هلا؛ على أساس أنه يتكون  ددإجراء حتليل للتكاليف االجتماعية دف حتديد مفهوم واضح و حم

عناصر مباشرة و أخرى غري مباشرة، فالعناصر املباشرة تشمل التكاليف االستثمارية اليت حتتوي على 
د ـو الفوائر للعمالة األجنبية، عناصر رأس املال الثابت و األرض، و التحويالت اخلارجية، كاألجو

و هذه عبارة عن املوارد اليت . ، و احتياطي الطوارئو األرباح احملولة للخارج، و املدخالت السلعية
يسحبها املشروع من اتمع بشكل مباشر، و بالتايل ينبغي حتديد قيمها مبا يعكس وجهـة النظـر   

  .االقتصادية، على اعتبار أن املشروع يستنفذها و يقلل من املتاح منها للمشروعات األخرى
ماعية فهي تقع خارج نطاق املشروع على مشـروعات  أما العناصر غري املباشرة للتكلفة االجت

و تنقسم بدورها إىل تكاليف غـري مباشـرة    ،أخرى، أو تلحق األذى جبمهور آخر من املستهلكني
  .ملموسة تتمثل يف اآلثار الضارة على املشاريع األخرى، و على ميزان املدفوعات

عـن  ار الضارة اليت تنـتج  مجلة اآلث أما بالنسبة للعناصر غري املباشرة غري امللموسة فتتمثل يف
املشروع رغما عنه، كالضوضاء و املواد امللوثة للهواء و املاء، و اليت تلحق األذى بأفراد اتمع، أو 

  .يف ارتفاع درجة التحضر اليت يترتب عنها آثار سلبية كتفكك األسر و حتلل القيم االجتماعية
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درج ضمن التكاليف عند إجراء دراسة اجلدوى باإلضافة إىل ذلك هناك بعض العناصر اليت ت
و إجيـار   وطـين، الضرائب و األجور على مستوى  االجتماعية، و اليت من أمهها الفوائد احمللية و

تقاس بداللتها الرحبية االجتماعية وطنيةا مكونات للقيمة املضافة الاألرض على اعتبار أ.  
تكاليف امدة يف صورة أصول ثابتة مهما كانت كما ال حتسب التكاليف املغرقة املتمثلة يف ال

  .مربرة سابقا، يف حني تؤخذ يف االعتبار التكاليف اإلضافية الالزمة لتكملة املشروع
و عموما فإن عملية حصر املنافع و التكاليف يف نطاق التحليل االقتصـادي و االجتمـاعي   

  :وبات من أمهها للمنافع و التكاليف سوف يواجه بالعديد من املشاكل و الصع
نت يف جانب العـرض أو  حتديد العالقة االرتباطية بني املشاريع قيد الدراسة سواء كا -
و هو ما يستلزم حتديد هذه العالقة االرتباطية بطريقة . أو أن تكون مباشرة أو غري مباشرة الطلب،

 .واضحة و سليمة

، و خاصة املشروعات صعوبة حصر املنافع و التكاليف لبعض أنواع املشاريع املقترحة -
اليت تتعلق بإنتاج املنتجات العامة، حيث يواجه هذا احلصر مبشكلتني تتمثل أوالمها يف صعوبة تتبـع  
اآلثار غري املباشرة للمنتجات العامة نظرا لتعددها و تداخلها مع اآلثار غري املباشرة ملشاريع أخـرى  

ق فشال كليا يف التعبري عن بعض هذه املنافع قائمة أو مقترحة، و تتمثل ثانيتهما يف فشل نظام السو
فاألسعار السوقية لبنود املنافع و التكاليف . و التكاليف نظرا للخصائص اليت تتمتع ا هذه املنتجات

 :تكون غري صاحلة لتقدير و تقييم الرحبية االجتماعية لألسباب التالية 

 .احلدية لإلنتاج أن األسعار السوقية السائدة ال تعكس يف الغالب التكلفة -

 . أن التكلفة احلدية لإلنتاج ال تعكس التكلفة االجتماعية -

 ـود املنافـعـاألسعار السوقية غري مالئمـة لتقديـر بن األسباب جتعلو هناك العديد من 
و التكاليف من وجهة نظر اتمع، األمر الذي يستلزم تعديلها عند تقييم املشاريع من وجهة نظـر  

 :و من هذه األسباب ما يلي . ماعية، و الكفاءة يف ختصيص املواردالرحبية االجت

يف  ن غالبية األسـواق تعمـل  عدم وجود منافسة كاملة يف أسواق بيع املنتجات، إذ أ . أ
ظروف املنافسة غري الكاملة، و اليت تتميز بأن املنتج يسعى إىل تعظيم أرباحه عند تعـادل اإليـراد   

. دية لإلنتاجـلفة احلـرب من التكـالسعر، لذلك يكون السعر أكاحلدي مع التكلفة احلدية و ليس 
و يعتمد االختالف بني السعر و التكلفة احلدية على درجة االحتكار املوجودة يف السوق، و بشكل 
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وق، ـ السعام تقل درجة االختالف بني السعر و التكلفة احلدية لإلنتاج كلما زاد عدد املنتجني يف
 زيادة مرونة منحىن الطلب املتوقع، و هنا لن تكـون األسـعار السـائدة    إىل و الذي يؤدي بدوره

مالئمة لتقدير بنود املنافع املتوقعة ألا ال تعكس ظروف الوفرة و الندرة النسبية للموارد، بل تعكس 
مـن اآلثـار    ، مما يتطلب ختلـيص األسـعار  بدرجة أكرب القوة االحتكارية للمنتجني يف السوق

  .وال إىل األسعار احلقيقيةاالحتكارية، وص
  .املنافسة غري الكاملة يف سوق عوامل اإلنتاج. ب

مبا أن املنتجني يشترون مستلزمات إنتاجهم من سوق غري كاملة، فإن أسعار هذه املستلزمات 
عن السـعر   ات حيصلون على مبالغ تزيدتكون أكرب من تكلفة إنتاجها مما جيعل بائعي هذه املستلزم

  .و هو ما يتطلب تعديل هذه األسعار قبل االعتماد عليها يف تقدير التكاليفاحلقيقي هلا، 
  .املوارد غري املستغلة. جـ

إذا قام املشروع العام باستخدام مورد مل يكن مستغال من قبل، فإن التكلفة احلقيقية الستخدام 
وارد قد تكـون خمتلفـة   هذا املورد تكون مساوية للصفر، إالّ أنه ينبغي االنتباه إىل أن مثل هذه امل

االستخدام بني خمتلف أقاليم البلد الواحد، و من فترة زمنية ألخرى لذلك يتعني تقييمها عند املعدل 
  .املتوقع لسعرها يف املستقبل

  .سريان ظاهرة تزايد غلة احلجم. د
. إن وجود هذه الظاهرة يعين أن التكلفة احلدية لإلنتاج سوف تكون أقل من التكلفة املتوسطة

و هذا يعين حتقق خسائر عند تسعري املنتجات عند مستوى التكلفـة احلديــة، و بـذلك إذا مت    
االعتماد على األسعار اليت تعكس التكلفة احلدية لإلنتـاج يف املشـروعات العامـة فسيحقــق     

  .خسائر ألن التكلفة املتوسطة تكون أكرب من سعر البيع املشـروع
  .اقالتدخالت احلكومية يف األسو. هـ

أو يف  ى السـلع و اخلـدمات،  سواء كانت هذه التدخالت يف شكل ضرائب غري مباشرة عل
صورة إعانات أو دعم ألسعار السلع و اخلدمات مما جيعل األسعار السوقية السائدة غـري مالئمـة   
لتقدير بنود املنافع من وجهة نظر الرحبية االجتماعية، و هنا ينبغي أن يتـدخل املقـيم يف ختلـيص    

  .سعار من مثل هذه التشوهاتاأل
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أن ألرباح بدون مربر، كمـا  يعين تضخيم ا ةفاستخدام األسعار مبا فيها الضرائب غري املباشر
االعتماد على أسعار مدعمة من قبل الدولة يعين ختفيض غري مربر لألرباح مما جيعلها غـري صـاحلة   

على مستلزمات اإلنتـاج،   ةشرة مفروضلتقدير بنود املنافع الكلية، أما إذا كانت الضرائب غري املبا
فإن األسعار السوقية هلذه املستلزمات تكون هي األخرى غري صاحلة لتقدير بنود التكـاليف، ممـا   
يتطلب عزل أثر الضريبة، أما إذا كانت أسعار مستلزمات اإلنتاج مدعومة فيتعني إضافة اإلعانة إىل 

اإلنتاجية مالئمة ليس فقط لعزل أثر الضـريبة   السعر السوقي، و هنا تكون تكلفة إنتاج املدخالت
  .غري املباشرة بل لألخذ يف احلسبان اإلعانة املقدمة من قبل احلكومة

  .وجود اآلثار اخلارجية. و
تجني آخرين، ـمتع ا منارجية إجيابية يتـقد يصاحب إنتاج إحدى املنتجات وجود آثار خ

نتج، كما قد يصاحب استهالك منتج مـا حتقيـق   و هو ما يعرف باآلثار اخلارجية من منتج إىل م
االستفادة ملستهلكني آخرين، و هو ما يعرف باآلثار اخلارجية من مستهلك إىل مسـتهلك، و قـد   
تكون اآلثار اخلارجية متبادلة بني املنتجني و املستهلكني حبيث تكون إجيابية أو سلبية يتحملها بعض 

  .ار السوقية السائدة لتأخذ يف حساا اآلثار اخلارجيةو هنا ينبغي تصحيح األسع. أفراد اتمع

  .)∗( حالة وجود السلع العامة. ز
يف االستهالك العرض أو االشتراك بعض هذه املنتجات يتسم خبصائص معينة مثل االشتراك يف 

و بالتـايل  حة لآلخرين و بنفس املقـدار،  حبيث عندما تتاح هذه املنتجات لفرد ما فإا تكون متا
. و تسعريها نظام السوق على إشباعها حيل استبعاد أحد األفراد عن استهالكها نظرا لعدم قدرةيست

 .ن ذلكـمثل هذه املنتجات يتعني على املقيم تقديرها بطرق عملية تتسم بالدقة و الواقعية ما أمك
ها و من ناحية أخرى هناك بعض املنتجات العامة، يستطيع نظام السوق إشباعها، و لكـن أسـعار  

ها ـتكون مرتفعة نسبيا ألن هذه األسعار ال تأخذ يف حساا املنافع االجتماعية اليت تصاحب إنتاج
و استهالكها، و بذلك فإن تقدير املنافع املترتبة عنها ينبغي أالّ تستند على األسعار السوقية السائدة 

  .ها و استهالكهااملصاحبة إلنتاج ةإالّ بعد تعديلها لتأخذ يف احلسبان اآلثار اخلارجي
  .تقدير املنافع الصافية االجتماعية:  3_2

                                                
  .ميكن تعريف السلع العامة على أا تلك السلع اليت تستهلك مجاعيا من قبل األفراد:  (∗)
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بعد حصر املنافع و التكاليف االجتماعية للمشروع املقترح فـإن تقـدير املنـافع الصـافية     
م القيام بتقدير املنافع و التكاليف من وجهة نظر اتمع بغرض الوصول إىل قائمة زاالجتماعية يستل

عليها استنادا إىل قائمة التحليل املايل بعد إجراء التعديالت الالزمـة   التحليل االجتماعي اليت حنصل
التكاليف املتعلقة باآلثار اخلارجيـة و اسـتبعاد املدفوعــات     /على بعض بنودها و إضافة املنافع 

  .اخل... التحويليـة
جة و عموما فإن تقدير بنود املنافع و التكاليف االجتماعية يتطلب استخدام أسعار تعكس در

الوفرة و الندرة النسبية للموارد أو تكلفة الفرصة البديلة أو رغبة املستهلك يف الـدفع أو األسـعار   
اخلاص بأسس التسعري املالئـم   طلبهو ما تناولناه بشكل مفصل يف املو (احملاسبية أو أسعار الظل 

  ).لتقييم املشاريع
  :مع فإننا نواجه االحتماالت التالية من وجهة نظر ات فو عند تقييم بنود املنافع و التكالي

قد تكون األسعار السائدة بالسوق مناسبة لتقدير بعض بنود املنافع و التكاليف املتعلقة  -
 .بالفرص االستثمارية قيد الدراسة من وجهة نظر اجتماعية

من وجهة نظر اجتماعية باستخدام أسعار  فقد يتم تقدير بعض بنود املنافع و التكالي -
 .ن بعد إدخال بعض التعديالت عليهاالسوق لك

بعض البنود األخرى للمنافع و التكاليف قد يتم تقديرها من خالل رغبة املسـتهلكني   -

 .)∗( يف الدفع أو من خالل تقدير تكلفة الفرصة البديلة

واسـعا بكيفيـة   و احلقيقة أن حتديد األسعار هلذه البنود ليست عملية سهلة بل تتطلب إملاما 
و عالقاته املختلفة، و حتديد األهداف اليت يسعى اتمع لتحقيقها، و درجة  وطيند العمل االقتصا

بالرغم و . لذلك عادة توكل هذه املهمة جلهات حبثية متخصصة. األولوية اليت يتمتع ا كل هدف
ية كثرة اجلدل الذي دار حول الطرق املختلفة اليت ميكن االعتماد عليها يف تقدير املنافع الصـاف  من

عض النتائج ـلت إىل بـات قد توصـاالجتماعية و تقدير قيمها احلالية، إالّ أن العديد من الدراس
  .و املالمح العامة اليت ميكن االسترشاد ا يف هذا اال

                                                
يف حالة بطالة فإن التكلفة االجتماعية هلؤالء العمال استنادا إىل تكلفة مثال إذا تطلب تنفيذ مشروع ما توظيف عدد من العمال الذين كانوا :  (∗)

وية الفرصة البديلة ستكون مساوية للصفر، و لكن إذا مت سحبهم من اإلنتاج الزراعي مثال، فإن التكلفة االجتماعية هلؤالء العمال ستكون مسا
  .تاجيتهم احلديةملقدار االخنفاض احملتمل يف اإلنتاج الزراعي و الذي يعادل إن
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يتضح مما سبق، أن دراسة اجلدوى االجتماعية دف إىل حتليل املنافع و التكاليف االجتماعية 
علـى  هي ذا تلقي الضوء كثرها منفعة صافية من وجهة نظر اتمع، و للمشاريع بغرض اختيار أ

جوانب أخرى غري تلك اليت اهتمت ا الدراسة التجارية و الدراسة االقتصادية، إذ يف الوقت الذي 
برحبية املشروع من وجهة نظر صـاحب املشـروع، و دراسـة     التجارية تم فيه دراسة اجلدوى
فاءة اإلنتاجية للمشروع، فإن دراسة اجلدوى االجتماعية تعطي أمهية كربى اجلدوى االقتصادية بالك

لآلثار االجتماعية للمشروع، باإلضافة إىل اعتبارات الكفاءة اإلنتاجية، و هي بذلك تركـز علـى   
ارجية ـلية و اخلـار الداخـحتليل اآلثار املباشرة و غري املباشرة للمشروع، باإلضافة إىل حتليل اآلث

  .التايل املطلبمن التفصيل يف  ءو هو ما نتعرض له بشي. موية لهو التن
  .نطاق التقييم االجتماعي للمشاريع: الثالث  طلبامل

إىل حتليل املنافع و التكاليف االجتماعية للمشروعات الختيار تلك الـيت   طلبيهدف هذا امل
ة ـجاريـيف اجلدوى الت درسـحتقق أقصى منفعة اجتماعية صافية، و هي تم جبوانب إضافية مل ت

  :حيث تتناول و االقتصادية 
  .حتليل اآلثار املباشرة و غري املباشرة للمشروع_

  .حتليل اآلثار الداخلية و اخلارجية_
  .حتليل اآلثار التنموية للمشروع_

 : )1( حتليل اآلثار املباشرة و غري املباشرة للمشروع .1

اخلاصة بصاحب املشروع، و هو ما متت دراسـته  تعرب اآلثار املباشرة عن املنافع و التكاليف 
ار السوقية، ـار باستخدام األسعـمرة من جانب دراسة اجلدوى التجارية حيث مت تقييم هذه اآلث

و مرة أخرى من جانب دراسة اجلدوى االقتصادية من خالل تقييم نفس اآلثار باستخدام األسـعار  
  .االقتصادية

فهي تلك اليت تنعكس على مستهلكي السـلعة   )اإلضافية( شرةأما فيما يتعلق باآلثار غري املبا
و يطلق . اليت ينتجها املشروع من خمتلف شرائح اتمع أو على الذين يسامهون يف إنتاجها كالعمال

يف حني يطلق على املنافع اإلضافية " فائض املستهلك " على املنافع اإلضافية اليت حيققها املستهلكون 
  :، و سنتعرض فيما يلي إىل هذا النوع من اآلثار "الريع االقتصادي " اإلنتاج  اليت حتققها عناصر

                                                
 .و ما بعدها 520ملزيد من التفاصيل أنظر عبدالقادر حممد عبدالقادر عطية، املرجع السابق، ص :   (1)
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  :فائض املستهلك مع ثبات العوامل األخرى . أ
لقياس املنافع االجتماعية اإلضافية للمستهلكني النامجة عن إقامة مشروع ما، يستخدم فـائض  

الة املشروع الذي ينتج سلعة أو خدمـة  املستهلك أو التغري احلاصل فيه، و هنا ينبغي أن منيز بني ح
تقدم ألول مرة، و بني حالة املشروع الذي ينتج سلعة أو خدمة قائمة، إذ أن املنفعة املباشرة الـيت  
حيققها صاحب املشروع يف حالة السلعة أو اخلدمة اجلديدة تتمثل يف اإليـراد الكلـي املتمثـل يف    

لة املنفعة نتجة، و ميثل فائض املستهلك يف هذه احلاحاصل ضرب سعر بيع السلعة بالكمية الكلية امل
يكـون   حيث تتمثل القيمة االجتماعية للسلعة يف أقصى سـعر . اليت حيققها املشروعغري املباشرة 

مقابل حصوله على كمية معينة من السلعة أو اخلدمة، و هو ما يعرف  هاملستهلك على استعداد لدفع
الذي يدفعه املستهلك أقل من سعر الطلب، ففي هذه احلالـة   فإذا كان السعر الفعلي. بسعر الطلب

حيقق املستهلك فائضا يتمثل يف الفرق بني السعرين، و يقل فائض املستهلك كلمـا زادت الكميـة   
و على ذلك يكـون إمجـايل   . حىت يصل إىل الصفر عندما يتساوى السعر الفعلي مع سعر الطلب

و بشكل عام يكون . لإليراد الكلي مضافا إليه فائض املستهلك املنافع املباشرة  و غري املباشرة مساو
  :اخلاصة و الرحبية االقتصادية و الرحبية االجتماعية وفقا للصيغ التالية  ةالفرق بني الرحبي

  
  
  
  

يف باشرة اليت حيققها تتمثـل  أما إذا كان املشروع يقدم سلعة أو خدمة قائمة فإن املنافع غري امل
إىل كأن ينشأ طريق جديد يؤدي  يف فائض املستهلك النامجة عن التوسع يف اإلنتاج،الزيادة احلاصلة 

اختصار املسافة بني منطقيتني مما حيقق منافع إضافية للمستهلكني متمثلة يف توفري الوقت و ختفـيض  
  .تكاليف النقل

 أما إذا كان املشروع املقام صغري احلجم حبيث ال يؤدي إىل ختفـيض األسـعار، و مـن مث   
باشرة فقط و املتمثلـة  التكاليف و بالتايل ال ينجم عنه منافع غري مباشرة، فيكتفى حبساب املنافع امل

  .يف اإليراد الكلي، حيث أن الزيادة يف فائض املستهلك تكون مساوية للصفر

  .الكلية فالتكالي ـاإليراد الكلي بسعر السوق =   اخلاصـة  ةالرحبي
  .الكلية فالتكالي ـاإليراد الكلي بسعر الظل = الرحبية االقتصادية  

  .فائض املستهلك+ الرحبية االقتصادية = الرحبية االجتماعية  
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و واضح أن هذا التحليل اعتمد على افتراض أساسي مؤداه أن كل العوامل األخـرى مثـل   
أن كون صحيحا دائما، حيـث  و هو ما ال ي. لسلع البديلة و املكملة اعتربت ثابتةالدخل و أسعار ا

تأثري مثل هذه العوامل يتصاحب عادة مع تغري آخر يف فائض املستهلك و هو ما يدخل ضمن اآلثار 
  .اخلارجية اليت سنتعرض هلا الحقا

  .الريع االقتصادي لعناصر اإلنتاج. ب
 آثار أخرى غري مباشرة كزيادة الريع االقتصادي لعناصــر  ميكن أن ينجم عن إقامة املشروع

اإلنتاج، و هي حالة املشروع الذي يكون من الكرب حبيث تؤدي إقامته إىل زيادة الطلـب علـى   
ـ و خاصة الثابتة منـها   ـعناصر اإلنتاج بشكل كبري مما يعين ارتفاع أسعار خدمات هذه العناصر   ـ

كأحد عناصر اإلنتاج اهلامة، و كان منحىن عـرض العمـل يف    فعلى سبيل املثال إذا أخذنا العمل
  :السوق ممثال بالشكل التايل 

  
  

  
  
  
  
  

  
  )2(الشكل رقم 

  .منحىن عرض العمل يف السوقSL  حيث ميثل  
W1 متوسط األجر قبل إقامة املشروع. 
W2 متوسط األجر بعد إقامة املشروع. 
L1   السوق قبل إقامة املشروععدد العمال املستخدمني يف. 
L2  عدد العمال املستخدمني يف السوق بعد إقامة املشروع. 
L1  ـ L2  عدد العمال املستخدمني بواسطة املشروع.  

 :حيث  R = A + B rو وفقا هلذا الشكل يزداد الريع االقتصادي مبقدار املساحة 

  األجر

SL 

A B 

  وحدات العمل
 

L2 

 
L1 

W1 

W2 
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rR = r W L1 +  ½  r W (L2  _ L1) 
rR = r W L1 +  ½  r W L2  _ ½ r W L1  
rR = ½ r W L1 +  ½  r W L2 
rR = ½ r W (L1  + L2)        … (1) 

  .و هكذا تضاف إىل املنافع غري املباشرة النامجة عن املشروع
أما إذا كان املشروع صغري احلجم حبيث ال ميكن أن يؤثر على أي عنصر من عناصر اإلنتـاج  

  .على إنشائه أي أثر غري مباشر على ريع عناصر اإلنتاجكنتيجة لزيادة الطلب عليها، فإنه ال يترتب 
 :حتليل اآلثار الداخلية و اخلارجية  .2

أو جني و املستهلكني للسـلعة  تشري اآلثار الداخلية إىل التكاليف و املنافع اليت تعود على املنت
يف أو سواء يف سـوق املنتجـات   اخلدمة، حبيث تنعكس هذه اآلثار على أسعار السلع و اخلدمات 

  .سوق خدمات عناصر اإلنتاج
قييم، ـد التـمن املشروع قيو يالحظ أن اآلثار الداخلية حتدث بشكل مباشر أو غري مباشر 

  .و هي بذلك حتسب من قبل املشروع
أما اآلثار اخلارجية فتتمثل يف الوفورات أو الالوفورات اجلانبية اليت تلحق باآلخرين الذين ليس 

ليت ينتجها املشروع دون أن تنعكس يف أسعارها، و هي لذلك تكون غري هلم صلة مباشرة بالسلعة ا
خمططة و غري مقصودة، مما يعين أن هذه اآلثار قد تكون نافعة و قد تكون ضارة، و عدم انعكاسها 
يف أسعار السوق يترتب عنه عدم تعبري القيم السوقية عن املنافع و التكاليف االجتماعيـة بشـكل   

فهي (ثار إما أن حيصل عليها اآلخرون بشكل إجباري دون أن يدفعوا أي سعر إذ أن هذه اآل. دقيق
). و هي بذلك تعترب تكاليف(، أو تفرض على اآلخرين دون أن يعوضوا عن ذلك )عبارة عن منافع

، )1(عن قصد لكـا مل تنتج أو تستهأل) Externalities(تسمى هذه التأثريات اخلارجية اخلارجيات 
ما دامت هـذه   ارجية للمشاريع العامةغي على احمللل أن يأخذ يف احلسبان اآلثار اخلو على ذلك ينب

األخرية تغري إمكانيات اإلنتاج املادي للمنتجني اآلخرين، أو تغري اإلشباع الـذي حيصـل عليـه    
لـه أن  جية، إال أنه ال ينبغي املستهلكون من املصادر املتاحة، و هو ما يعرف باخلارجيات التكنولو

خذ يف احلسبان اآلثار اجلانبية إذا كان تأثريها مرتبط فقط بتغري أسعار املنتجات أو عوامل اإلنتاج يأ
                                                

، حبوث و دراسـات، القـاهرة،   اإلداريةملزيد من التفاصيل، أنظر نعيم نصري، إدارة و تقييم املشروعات، منشورات املنظمة العربية للتنمية :  (1)
 .276 ـ 272،     ص 2003
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و عموما عند حتديد املنافع و التكاليف املتعلقة باملشاريع العامة جيب تطبيق ). اخلارجيات التحويلية(
  :القواعد التالية 

 .)∗( كاليف و املنافع أو العوائد التحويليةإدخال التكاليف و املنافع احلقيقية، و استبعاد الت -

 .إدخال التكاليف و املنافع املباشرة و غري املباشرة يف عملية التحليل -

 .ما أمكن ذلك )∗∗( إدخال التكاليف و املنافع امللموسة و غري امللموسة -

 .إدخال اخلارجيات التكنولوجية و استبعاد اخلارجيات التحويلية -

 :للمشروع  حتليل اآلثار التنموية .3

دف هذه املرحلة من التقييم إىل قياس الكفاءة و اآلثار التوزيعية للمشروع املقترح، و مدى 
مسامهته يف حتقيق أهداف التنمية، و ذلك من خالل مقارنة تكاليف املشروع املباشرة و غري املباشرة 

أيضا من وجهـة  ة للقياس و التقييم القابلة للقياس و التقييم، بعوائده املباشرة و غري املباشرة و القابل
  :، و يتطلب ذلك وطيننظر االقتصاد ال

تعديل التكلفة و العائد املباشر الذين مت حساما يف مرحلة التحليل الرحبي، أي من وجهـة  . أ
، و هذا يتطلب استبعاد بعض بنود التكاليف وطينليعكسا وجهة نظر االقتصاد ال نظر املشروع ذاته،

ـ الرغم من حتمل املشروع هلا، إالّ أا ال متثل ت و األعباء على  وطينكلفة من وجهة نظر االقتصاد ال
  .ككل، مثل الرسوم اجلمركية و الضرائب

                                                
و تعكس التغريات يف فـرص  . تعرف املنافع أو العوائد احلقيقية على أا تلك املنافع اليت حيصل عليها املستهلكون النهائيون للمشروع العام:  (∗)

حـني حتـدث   االستهالك و اإلنتاج احلقيقي و اليت جيب مقارنتها مع التكاليف احلقيقية للموارد املسحوبة من االستثمارات األخـرى، يف  
لتقـدمي   التكاليف و املنافع       أو العوائد التحويلية بسبب التغري يف األسعار ذات العالقة، و اليت حتدث أثناء عملية تكيف االقتصاد نتيجة

لـتغريات  و على ذلـك تعتـرب ا  . لذل يعترب االخنفاض يف سعر السلعة أو االرتفاع يف سعر السلعة املكملة تغري حتويلي. خدمة عامة جديدة
أنظر يف ذلـك  . التحويلية أثرا توزيعيا للمشروع و ال تعكس أي عائد صايف للمجتمع، لذلك ال جيب إدخاهلا يف تقييم العائدات أو املنافع

  . و ما بعدها 272املرجع السابق، ص 
، بينما )إما بسعر السوق، أو بسعر الظل(ا يف السوق تعرف املنافع و التكاليف امللموسة على أا تلك املنافع أو التكاليف اليت ميكن تقييمه:  (∗∗)

فمثال، تتمثل املنافع امللموسة لربنامج ثقايف يف قـدرة  . يطلق على اآلثار اليت ال ميكن ترمجتها إىل معايري عامة قابلة للقياس اسم غري امللموسة
كما ميكن أن تكون التكاليف ملموسة جراء إنشاء جمموعـات  . التحصيل املايل، يف حني تتمثل منافعه غري امللموسة من خالل اإلغناء الثقايف

  .اليت أقيمت عليها تلك املساكن ة ختريب األراضي الصاحلة للزراعةسكنية و غري ملموسة نتيج
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كما يتم استبعاد بعض بنود العوائد، على الرغم من حصول املشروع عليها، إالّ أا ال متثـل  
ملساعدات اليت متنحها الدولة، و قد ككل، مثل اإلعانات و ا وطينائدا من وجهة نظر االقتصاد الع

  .يتحول جزء منها إىل تكلفة، و ذلك بعد دراسة طبيعة كل بند
ة و اليت يتحملـها االقتصـاد   كما يتطلب األمر إضافة بعض بنود التكاليف و العوائد املباشر

  .بطريقة مباشرة خالف ما مت تعديله وطينال
ـ يف بعض احلاالت  ـكما يتم اإلبقاء  بنود العوائد و التكاليف مع تعديل قيمتـها  على بعض  ـ

  .وطنيةة احلقيقية هلا من وجهة نظر لتعكس القيم
ل عديـلنا عليها بالتـباإلضافة إىل أنواع التكاليف و العوائد املباشرة السابقة، اليت حص. ب

قتصاد اشرة من وجهة نظر االو اإلضافة و االستبعاد أو اإلبقاء لكي تعكس التكاليف و العوائد املب
هناك نوع آخر من التكاليف و العوائد تسمى تكاليف و عوائد غري مباشرة، و هذه قـد   ؛وطينال

تكون قابلة للتحديد مث القياس مث التقييم، و هي اليت تؤخذ بعني االعتبار عند حتديد اآلثار التنمويـة  
اهتمـام التحليـل    للمشروع، أما تلك غري القابلة للتحديد أو القياس أو التقييم فستكون موضـع 

  .اإلضايف للمشروع
من حيـث   ء، سواو احلقيقة أن هذه التكاليف و العوائد غري املباشرة تثري العديد من القضايا

التعرف عليها أو قياسها أو تقييمها، و هي ذات أمهية كربى يف مرحلة التحليل التنموي للمشروع 
طاق املشروع، ـارج نـة و سالبة تظهر خألا تلعب دورا غري حمدود يتمثل يف ردود أفعال موجب
أو يرفض من أجلـها   قدر الذي يربر قبوله،و اليت قد يقبل من أجلها املشروع إذا كانت موجبة بال

  .املشروع إذا كانت سالبة بالقدر الذي يربر رفضه
 ،وطينصاد الـونات االقتـي مكـأثر بباقإن أي مشروع استثماري يرتبط بعالقات تأثري و ت

ما حتدث تفاعالت بني املشروع و هذه املكونات ال ميكن حصرها بشكل منطي و تتبعهـا إىل  و دائ
ما ال اية، نظرا لتشعبها و تعدد صورها، إالّ أنه جيب حصرها بدقة على مستوى كل مشروع عند 
إخضاعه للتقييم، و بالتايل فهي غري قابلة للحصر على مستوى مجيع املشروعات، و لكنها واجبـة  

  .صر و القياس و التقييم على مستوى تفاعل املشروع الواحد مع باقي املكوناتاحل
و هذه التكاليف و العوائد سوف ختتلف بالطبع من مشروع آلخر حسب حجمه، و موقعه، 

و السوق،  ة، و مستوى منتجاته،و هدفه األساسي، و طريقة متويله، و تنوع التكنولوجيا املستخدم
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و نوعيتـه، و كيفيـة    و املرتبطة، و كذلك حجم الطلبسلع املنافسة أو مستويات العرض فيه لل
مقابلته، و الطاقات اإلنتاجية العاطلة، و معدل تشغيلها، و حجم الصادرات، و الواردات للمشروع 

  .ما ميكن أن مييز مشروعا عن اآلخر ألمامية و اخللفية، و كلاملقترح، و مشروعاته املكملة ا
يف الدول النامية يتم مبوجبها تقييم املشاريع االستثمارية املقترحة، حبيث و هناك معايري حمددة 

توجه إمكانات اتمع حنو املشاريع اليت حتقق أهداف التنمية االقتصـادية و االجتماعيـة بشـكل    
أسرع، حبيث توىل أمهية كربى العتبارات الكفاءة اإلنتاجية و العدالة االجتماعية يف التوزيـع مـع   

ييم املخاطر نه مت قياس العوائد االقتصادية و الرحبية التجارية للمشاريع املقترحة، و أنه مت تقافتراض أ
من قبل املستثمرين أصحاب املشاريع، و على ذلك هناك مدخالن للتعامل مع معـايري   املصاحبة هلا

يث يركـز  أوهلما إىل ثالث مستويات، ح مينقس ،)1( وطينتقييم املشاريع على مستوى االقتصاد ال
و هو معيار صـايف   أال، وطينقييم املشاريع على املستوى الاملستوى األول على املعيار األساسي لت

أساس قياس األثر على الدخل به على  صيالته و املفاهيم املرتبطةالقيمة املضافة القومية مع خمتلف تف
  .شروع يف الناتج أو الدخلأو الناتج احمللي اإلمجايل،  و بالتايل قياس مدى مسامهة امل وطينال

كما يركز املستوى الثاين على املعايري اإلضافية للتقييم االجتماعي للمشاريع و اليت تتضـمن  
قياس أثر املشروع على العمالة من خالل التعرض ملعيار التوظف، و على توزيع الـدخل، و علـى   

عات و معيـار سـعر   زان املـدفو النقد األجنيب و القدرة على املنافسة الدولية، من خالل معيار مي
على قيمـة  و بالتايل نقيس مدى مسامهة املشروع يف حتسني ميزان املدفوعات و احملافظة  الصرف،

  .و استقرار سعر الصرف العملة احمللية
يف حني يركز املستوى الثالث على املعايري التكميلية ذات العالقة باجلوانب اليت يصعب قياسها 

  .ساسية و املعارف الفنية و النواحي البيئيةكالعالقة باملرافق األ
 وطـين ريع على مسـتوى  ؛ فيعمل على حماولة الربط بني معايري تقييم املشاأما املدخل الثاين

  .)2( و هو ما سنتناوله بالتفصيل فيما يلي. باألهداف األساسية لالقتصاد
  
  

                                                
 .376. عبداملطلب عبداحلميد، املرجع السابق، ص:   (1)

 .IDCASعلى منهج  دخليعتمد التحليل يف هذا امل:   (2)
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  .وطينلوعات من وجهة نظر االقتصاد امعايري تقييم املشر: املدخل األول 
  :القيمة املضافة و التحليل الرئيسي للرحبية االجتماعية : أوال

هاما لقياس الرفاهية االجتماعية من خالل التخصـيص األكفـأ    مؤشرا وطينيعترب الدخل ال
للموارد الطبيعية املتوفرة بالدولة، فضال عن كونه املصدر الوحيد لزيادة االستهالك و االدخار ممـا  

عيشة حاضرا و مستقبال، و هو هدف ستراتيجي لسياسة التنمية، لذلك جيب أن يعين رفع مستوى امل
كن يف يكون اهلدف النهائي ألي مشروع استثماري من وجهة نظر اتمع هو املسامهة بأكرب قدر مم

، و املتمثل يف القيمة املضافة الصافية، و وجوب تقييم هذه القيمة يف املشروع وفقـا  وطينالدخل ال
  .حلقيقية االجتماعية للمدخالت و املخرجاتللقيمة ا

علـى  ملشروع و يعترب معيار القيمة املضافة من أهم معايري الرحبية االجتماعية اليت تقيس أثر ا

  .)∗( أو الناتج احمللي اإلمجايل وطينالدخل ال
ية على أا كل ما يتولد نتيجة استخدام مستلزمات اإلنتاج يف العمل" و تعرف القيمة املضافة 

  .)1( "اإلنتاجية من إضافة إىل قيمتها األصلية 
و تنقسم القيمة املضافة يف كل سنة من سنوات املشروع إىل قيمة مضافة إمجاليـة و قيمـة   

بسعر البيـع،  ة اإلنتاجــقيمن ـمضافة صافية، حيث تعرب القيمة املضافة اإلمجالية عن الفرق بي
بني قيمة املخرجات و قيمة املدخالت اجلارية  ن الفرقعأو هي عبارة . و قيمـة مستلزمات اإلنتاج

  .منشآت أخرى املشتراة من
                                                

الختالف من أن مقيـاس الـدخل   ، عندما حتدث تغريات يف مدخالت العنصر، و ينشأ هذا اوطيناييس حتليل اجلدوى و الدخل القختتلف م:  (∗)
ينظر إىل قيمة زيادة املدخالت بأكملها كمنفعة بينما ينظر حتليل اجلدوى فقط إىل التغري يف الريع االقتصادي، و عمليا توجد أسباب  وطينال

  :منها  وطيندير أثر املشروع على الدخل الق بني حصيلة حتليل اجلدوى و تقأخرى مهمة يف الفرو
  .حيسب بأسعار السوق وطينعار الظل، بينما يظل الدخل العندما تكون األسواق غري كاملة، تستعمل دراسات اجلدوى أس  -أ       
  .وطينتفعل ذلك مقاييس الدخل الال  يف وجود اآلثار اخلارجية حياول حتليل اجلدوى تقييمها بينما  -ب       
كما يقال عادة، فاهلدف هو التوصـل إىل   وطينس آلثار املشروع على الدخل الح وصف هدف دراسة اجلدوى بأا قياو على ذلك ال يص      

  .وطينقة مما تعكسه حسابات الدخل القياس لألثر على الرفاهية االجتماعية بشكل أكثر د
  :ب القيمة املضافة هناك طريقتان حلسا:   (1)

  .الربح+ الريع + الفوائد + األجور = طريقة عناصر اإلنتاج، و هي أن القيمة املضافة  •
) + اإلهالك+ مستلزمات اإلنتاج ( [ــ   قيمة اإلنتاج بسعر السوق = طريقة اإلنتاج و املستلزمات و هنا تصبح القيمة املضافة  •

  .]اإلعانات  ـالضرائب 
 .378 .عن املرجع السابق، ص
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أما القيمة املضافة الصافية فهي تعرب عن الفرق بني قيمة اإلنتاج بسعر السوق و قيمة عوامـل  
اإلنتاج مضافا إليها قسط إهالك السنة، أو هي عبارة عن الفرق بني القيمة املضافة اإلمجالية و قيمة 

و يالحظ أن القيمة املضافة الصافية للمشروع متثل مقدار الزيادة اليت حيققهـا  . ستهالك الرأمسايلاال
املشروع إىل املدخالت اجلارية و الرأمسالية اليت مت احلصول عليها من املشـاريع األخـرى خـالل    

ال اخلاص، ـامل و ألن القيمة املضافة الصافية متثل مسامهة كل من العمل و رأس. عملياته اإلنتاجية
يف إنتاج املشروع، لذلك ميكن التعبري عن القيمة املضـافة  ) البنية األساسية(و رأس املال االجتماعي 

ور ـاعي، حيث تعترب األجـالصافية بأا عبارة عن األجور و املرتبات باإلضافة إىل الفائض االجتم
غم من كوا من عناصر املـدخالت  بالر وطيننظر اتمع جزءا من الدخل الو املرتبات من وجهة 

على اعتبار أن املزيد من األجور و املرتبات يعكس املزيد من العمالة، و بالتايل دخال أعلى بالنسـبة  
كما تعكس الزيادة يف األجور زيادة يف القوة الشرائية إذا واكبتها زيادة مناسـبة يف  . هلؤالء العمال

تمع على اعتبار أن األجور تعترب إحدى املقومات األساسـية  السلع، مما يعكس الزيادة يف رفاهية ا
أما الفائض االجتماعي فهو ذلك اجلزء من القيمة املضـافة الـذي يـتم    . الستهالك حاضر أعلى

ة حيث توجه الضرائب للخزينة العامة، و األرباح الصـافي  التوزيع؛التصرف فيه عرب خمتلف قنوات 
حبيث يتم اسـتخدام  . اخل... رؤوس األموال للمؤسسات املاليةو الفوائد على  املوزعة للمسامهني،

الك احلاضر جزء من الفائض االجتماعي من خالل عمليات التوزيع و إعادة التوزيع من أجل االسته
و الفردي، و اجلزء األكرب يوجه حنو االستثمار مما يعين أن الفائض االجتماعي يعترب مصدرا  اجلماعي

و هناك . ضر و املستقبل، كما يعرب عن كافة عوائد عناصر اإلنتاج عدا العملرئيسيا لالستهالك احلا
  :هي  وطينمشروع االستثمار على الدخل الثالثة مؤشرات لدراسة أثر تنفيذ 

  :القيمة املضافة الصافية خالل فترة حياة املشروع  . أ

  :تتخذ القيمة املضافة الصافية الصورة التالية 
جمموع قيمـة  ( ـ) إمجايل قيمة اإلنتاج بسعر السوق= (ل السنوات القيمة املضافة الصافية لك

  ).جمموع اإلهالك خالل العمر االقتصادي للمشروع+ مستلزمات اإلنتاج 
هـو  افية يف تقييم املشـروع  و الغرض األساسي من وراء استخدام معيار القيمة املضافة الص

حمللي اإلمجايل، و هو ما يعـرف بصـايف   أو الناتج ا وطينى مسامهة املشروع يف الدخل الحتديد مد
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، لذلك يتم ترتيب املشاريع اليت حتقق قيمة مضافة صافية موجبة، و تستكمل وطنيةال القيمة املضافة
  .دراستها، و تستخدم الصيغة التالية يف ترتيب قبول املشروعات االستثمارية

  
  
  

 
  

يستخدم على أساس أنه كلمـا   على أن حيسب هذا املؤشر سنة بسنة طوال عمر املشروع، و
  .ارتفعت نسبة املسامهة كلما ارتفعت معدالت الرحبية االجتماعية

ميثـل  ين، األول أو هنا نالحظ أن القيمة املضافة الصافية خالل عمر املشروع تتكون من جز 
عائد ، و هو الذي يتم توزيعه داخل الدولة حبيث يستخدم يف قياس ال)∗(وطنيةصايف القيمة املضافة ال

الناجتة عن املشروع االجتماعي للمشروع بالنسبة للمجتمع، أما الثاين فهو عبارة عن القيمة املضافة 
و اليت يتم حتويلها إىل اخلارج عن طريق العمال األجانب، و أرباح املسامهني، و حصـة الشـريك   

حاب حقوق املعرفة، األجنيب يف الربح، باإلضافة إىل الفوائد على القروض األجنبية أو إتاوات ألص
املكونني للقيمة املضافة ينتج عنه ضرورة تقدير صايف القيمة املضافة  اجلزأينلذلك فإن حتليل هذين 

اليت ت احملولة للخارج، و هي احمللية املتولدة من املشروع و اليت يتم حساا بعد استبعاد كل املدفوعا
صادي، و الصيغة التاليـة  التايل يف الرخاء االقت، و يسهم بوطينا يضيفه املشروع إىل الدخل التبني م

  : )1( االجتاه توضح هذا
  
  
  

                                                
، القيمة املضافة للمشروع نفسه، و اليت تتولد داخل املشروع و القيمة املضافة غري املباشرة           وطنيةتشمل صايف القيمة املضافة اليف الواقع العملي  (∗)

قيامه الرتباطها به بـروابط   و هي تلك القيمة املضافة اليت تتولد من مشروعات أخرى نتيجة إقامة املشروع حمل التقييم بسبب استفادا من
غري املباشرة للمشروع و اليت إذا مت قياسها و  وطنيةبك، و هو ما يعرف باآلثار الاقتصادية أو تكنولوجية من خالل ما يسمى بعالقات التشا

  .د تقييم املشروععن اجلزأينحنصل على القيمة املضافة الكلية للمشروع، و يتعني مجع  وطنيةا للقيمة املضافة الصافية الإضافته
، دليل التقييم و )UNIDOاليونيدو(و منظمة التنمية الصناعية التابعة لألمم املتحدة ) IDCASإيدكاس(مركز التنمية الصناعية للدول العربية    (1)

 .201. ، صاملرجع السابقشروعات الصناعية للدول العربية،املفاضلة بني امل

  
 ×100 . = .%  

    

إمجايل قيمة مستلزمات           ( ـإمجايل اإلنتاج بسعر السوق = ية وطناملضافة الصايف القيمة 
  ).التحويالت إىل اخلارج+ جمموع اإلهالك خالل عمر املشروع + اإلنتاج 

  يف نفس الفترة) الناتج احمللي اإلمجايل( وطينالقيمة املضافة لالقتصاد ال

  القيمة املضافة للمشروع طوال حياته  
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اعية، ــون له رحبية اجتمـكي يقبل املشروع إذا كان موجبا، إذ و على أساس هذا املؤشر
  .و يرفض يف احلالة املعاكسة

  : وطنيةلية لصايف القيمة املضافة الالقيمة احلا . ب

الل ضرب صايف القيمة املضافة السنوية يف معامل ميكن احلصول على هذه القيمة من خ
اخلصم املقابل بسعر اخلصم االجتماعي، و يعرف معدل اخلصم االجتماعي على أنه املعدل الذي 

  .تتناقص به القيمة اليت يعطيها اتمع للمنافع و التكاليف املستقبلية
التقدير الكمي الذي "  :أنهلى أما دليل التقييم للمشروعات الصناعية للدول العربية، فيعرفه ع

  ". يعطيه اتمع للمنافع و التكاليف املستقبلية 
ن األسواق املالية و يستخدم سعر الفائدة الذي تتعامل به الدولة يف اإلقراض أو االقتراض م

جتماعي الذي و خاصة بالنسبة للقروض طويلة األجل كأساس لتقدير سعر اخلصم االالدولية 
م املشاريع االستثمارية، على أن تتم مراجعته و تعديله بشكل دوري ليتماشى مع يف تقيييستخدم 

املتغريات االقتصادية املستجدة حمليا و عامليا، و احلقيقة أنه يفترض مبدئيا أن هناك سعر خصم 
اجتماعي واحد على مستوى الدولة، إالّ أنه ميكن إدخال تعديالت عليه حبيث خيتلف من قطاع 

  .ر، وفقا لوجود حاجة إىل حتقيق معدل منو سريع يف بعض القطاعات أو األقاليماقتصادي آلخ
من  االت األفضل للدولةو يلعب هذا املعدل دورا أساسيا يف توجيه االستثمارات حنو ا

على ذلك إىل حتفيز الطلب الناحية االجتماعية، و كلما كان هذا املعدل منخفضا كلما أدى 
أن ذا من شأنه رص تدفق األموال، أما إذا كان هذا املعدل مرتفعا، فإن هاالستثمارات و زيادة ف

ة النسبية الصافية سالبة، و بالتايل تقل الكفاء وطنيةة احلالية للقيمة املضافة الجيعل صايف القيم
صم ـدل اخلـ، و هنا تظهر الدقة و املوضوعية يف حتديد معوطينللمشروع على مستوى 

  .)1( االجتماعي
يقة أنه لتقييم تدفق عوائد و تكاليف املشروع االستثماري على مدى عمره جيب و احلق

حتويلها إىل قيم حالية، أي جيب خصم العوائد و التكاليف املستقبلية لتأكيد أا أقل قيمة من 
إما بسبب الشك أو اازفة (احلاضر، و ألن األفراد يفضلون االستهالك يف احلاضر على املستقبل 

لية اخلصم تسمح ، فإن عم)فق أحداث املستقبل، أو بسبب اليقني الذي يصاحب احلاضراليت ترا
                                                

 .194 ـ 181، ص 1970لصناعية، دليل التقييم و املفاضلة بني املشروعات الصناعية، منظمة األمم املتحدة للتنمية ا   (1)
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بأن يأخذ يف احلسبان تأثري الزمن على القيمة النقدية للعائدات و التكاليف، و بافتراض أن  للمحلل
، فإننا القيمة ستتناقص كلما اجتهنا حنو املستقبل بنفس الطريقة اليت تتزايد فيها الفائدة يف املستقبل

  .سنخصم بنفس نسبة الفائدة
و هنا نالحظ أن مبدأ حتليل اجلدوى يقوم على وزن املزايا و املساوئ، أو ما يسمى بتكاليف 

 فو منافع املشروع، و يتم التعبري عن هذه التكاليف و املنافع مبعايري نقدية فتكون بذلك التكـالي 
ـ   ة، و كذلكفعبارة عن جمموعة التكاليف املختلالكلية  رد األمر بالنسبة للمنافع، و كل بنـد منف
، و تكـون  )يفضل أن يكون سعر ظل(، و سعر ) qic ( ،)qib(أو املنفعة ستكون له كمية  للتكلفة

  :يف سنة معينة كما يلي  فبذلك التكالي
                                          (2)                     ∑ ⋅=

t

c
ti

c
tit PqC ,,  

  :فستكونملنافع أما ا
                                  (3)                  ∑ ⋅=

t

b
ti

b
tit PqB ,,  

كل متعاقب، سـتوزع تلـك   و بش. حمل االعتبار) عادة سنة(عن الفترة الزمنية  tحيث تعرب 
، نفترض إما أا ال Tترة زمنية معينة و املنافع عرب الزمن، و على ذلك ميكننا إضافتها إىل ف التكاليف

حتدث بعدها، أو أننا ميكن أن نتجاهلها ألي سبب، و تسمى الفترة الزمنية باألفق الزمين، و هـي  
ـ عادة حتدد بالعمر االقتصادي للمشروع املعين، الذي قد خيتلف عن العمر املادي  أي الفترة الـيت   ـ

ـ يهتلك فيها املشروع  ـ   كأن يتقادم االستثمار ـ ون العمـر  فنيا بسبب التغري التقين، و بـذلك يك
 :من العمر املادي، و على ذلك ميكن أن نعبر عن املنافع الصافية بالعالقة التالية االقتصادي أقصر 

                               (4)                  ∑
=

−=
T

t
tt CBBN

0
)()(  

تتجاهل ) 4(إالّ أن املعادلة رقم  ؛)3(و ) 2(وفقا للمعادلتني  Ctو  Btحيث تتحدد كل من 
عامال هاما، حيث إذا أخذنا تفضيالت األفراد بعني االعتبار، فإن األفراد قد يفضلون االسـتهالك  

نفعة تتحقق يف احلاضر على االستهالك املستقبلي، حبيث إذا عرض عليهم االختيار بني وحدة من امل
م سيفضلون الوحدة احلاضرة، مع افتراض تيقنـهم بـأن   و أخرى تتحقق يف املستقبل فإ احلاضر،

املنفعة ستتحقق يف املستقبل، و أم سيكونون موجودين لتلقيها مهما كان زمن حتققها، و لـذلك  
، و يسمى املعدل الـذي بـه   "تفضيال زمنيا " يقال بأم خيصمون املستقبل كما يقال بأن لديهم 
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، إالّ أننا ال نسـتطيع أن نؤكـد أن األفـراد    )∗(ل الزمينخيصمون املستقبل باملعدل احلدي للتفضي
إذ أن معدالت التضخم يف السنوات األخرية جتـاوزت أي سـعر   مون املستقبل بشكل قاطع، خيص

نقدي للفائدة، مما يعين أن األسعار احلقيقية لعوائد املدخرات تكون سالبة، باإلضافة إىل أنه يتوقع أن 
لفرد ليس فقط على دخله اجلاري، بل أيضا على مكاسـبه املتوقعـة   يعتمد معدل التفضيل الزمين ل

و لذلك فإن تفضيل وحدة نقدية اآلن عنها يف املستقبل ينشأ إذا وجد سـعر فائـدة   . طوال حياته
يف السنة القادمة، حيث تعرب ) r+1(أي ) r.1+1(حقيقي موجب، فالوحدة النقدية احلاضرة تصبح 

)r (االختيار يف احلقيقة ليس بني وحدة نقدية اآلن و وحـدة نقديـة يف   عن سعر الفائدة، و عليه ف
و عموما، فإن الوحدة النقديـة  . يف السنة املقبلة) r+1(السنة املقبلة، و إمنا بني وحدة نقدية اآلن و 

trمبعدلجيب أن ختصم  tمن املنفعة يف السنة  )1( ك و بذل. يصدق على التكاليف ءو نفس الشي ،+
 :التايل بالشكل املوسع ) 4(ميكن التعبري عن الصيغة رقم 

                                 (5)                     ∑
=

⋅−=
T

t
ttt aCBBN

0
)()(  

   حيث 
tt r

a
)1(

1
+

= 

)(و التعبري  ta ل اخلصم، و يتحدد بالفترة امهو معt  و سعر الفائدةr .دال من استعمال و ب "
الذي يتعلق بالعديد من أسعار الفائدة املختلفة السـائدة يف األسـواق، نسـتعمل    " سعر الفائدة 

باستعمال معامل اخلصـم  ) 4(السابقة ختتلف عن املعادلة ) 5(و املعادلة ". سعر اخلصم " اصطالح 
و هو ما يصطلح . ا يف احلاضرعن املنافع و التكاليف املستقبلة من وجهة النظر إليه حيث أننا عربنا

  :، و على ذلك يكون لدينا )NPV(عليه القيمة الصافية احلالية 
                                   )6(     ...GPV (C) NPV (B) = GPV (B) - .  

و هو ما يعين أن القيمة احلالية الصافية للمنافع تساوي القيمة احلالية اإلمجالية للمنافع مطروحا 
، فـإن  "القيمة احلالية الصافيــة "ها القيمة احلالية اإلمجالية للتكاليف، و عند استعمال مصطلح من

  .)1( "التكاليف"و " املنافع"هنا تشري إىل الفرق بني  الصافيـة
                                                

دثها تذكرنا كلمة احلدي، بأن األفراد يأخذون يف االعتبار التغريات الصغرية يف مستويات استهالكهم للسلع و اخلدمات، تلك التغريات اليت حي ∗)
 ي السباخي، املرجع السابق،، تعريب حممد محد"كريستوفر ناش " ، و "دافيد بريس " نظر ملزيد من التفاصيل أ. املشروع االستثماري املقترح

  .84. ص 
 .88 ـ 83. املرجع السابق، ص (1)
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و يالحظ أنه عند ترتيب املشاريع بغرض مقارنتها و اختيار األفضل منها، فإن اختيار نسـبة  
رتبة املشروع، و على ذلك تفضل النسب املنخفضة للمشاريع الـيت   اخلصم تؤثر بشكل فعال على

عائداا يف املستقبل البعيد يف حني تفضل النسب املرتفعة للخصم للمشاريع اليت حتصل  حتصل على
و لذلك يعترب حتديد نسب اخلصم الصحيحة مسألة على قدر كـبري مـن   . عائداا بشكل سريع

  .)∗( األمهية
  :تكون صيغة القيمة احلالية لصايف القيمة املضافة القومية كما يلي  و على هذا األساس

                    )7(                             ∑
= +

=
n

t
tr

NVVANPVVA
1 )1(

  

السـنوية   لوطنيةصم به صايف القيمة املضافة اميثل سعر اخلصم االجتماعي الذي خت) r(حيث 
   .للوصول إىل القيم احلالية

 وطنيـة أن املشروع يكون مقبوال إذا كانت القيمة احلالية لصايف القيمة املضـافة ال  و واضح
  .منعدمة وطينت مسامهة املشروع يف الدخل الموجبة و إالّ اعترب

بالقيمة احلالية لألجـور،   وطنيةلية لصايف القيمة املضافة الكما ميكن أن تتم مقارنة القيمة احلا
أكرب من القيمة احلالية  وطنيةلية لصايف القيمة املضافة الأن القيمة احلا فإذا كانت النتيجة موجبة مبعىن

أن تكون النتيجـة متعادلـة و بالتـايل     لألجور فإن املشروع يقبل ألنه ذو رحبية اجتماعية، و إما
فاملشروع يف هذه احلالة ال حيقق فائضا و عندها يقبل من وجهة النظر احلدية، أما إذا كانت النتيجة 

  .لبة فإن املشروع يرفض ألنه ال حيقق أي رحبية اجتماعيةسا

                                                
ى يف إطار سوق املنافسة الكاملة يستخدم األفراد نسبة الفائدة لغرض االستثمار و االستقراض، و اليت تسمى النسبة اخلاصة للخصم حبيث تعط(∗)

تثمارات نفس نسبة العائدات، مما جيعل هذا السوق يسجل نفس النسبة للفائدة، و هذا من شأنه أن يعكس نسبة اإلحـالل احلديـة   كل االس
. و قبول هذه النسبة من قبل احمللل ألغراض التقييم إمنا تعكس احترام احمللل ملثل هذا التفضيل. للمستهلك يف املستقبل حمل االستهالك العادي

مما يعين وجود  السوق؛الواقع نالحظ أن استخدام نسبة واحدة للفائدة بغرض االقتراض مل يثبت بعد بسبب املخاطرة و عدم انتظام  إالّ أنه يف
  .من الواضح استخدام نسبة معينة يف اخلصمتعطى عائدات خمتلفة، لذلك ليس  نسب اقتراض خمتلفة جتعل االستثمارات

تستخدم النسبة االجتماعية بدال منها حبيث تكون النسبة االجتماعية للخصم أقل من نسـبة   السوق؛ و جتنبا ملشكلة حتديد نسبة الفائدة يف
سبة اليت ينبغي بالرغم من عدم إمكانية حتديد طريقة مفصلة لوضع هذه النسبة حلد اآلن، إالّ أنه عندما توجد حالة عدم يقني حول الن. الفائدة

ة حرجة سيساعد يف هذا األمر، و تعرف نسبة اخلصم احلرجة بأا تلك النسبة اليت تتغري عندها إشارة يف اخلصم، فإن استخدام نسباستخدامها 
فإذا كانت هذه النسبة مرتفعة جدا  أو منخفضة جدا، فإن هذا سيوفر على احمللل وضع نسبة معينة منفـردة  . القيمة احلالية الصافية للمشروع

مع عدم توفر ثقة عالية لدى احمللل و صانع القـرار يف أي   النسبة احلرجةأقل من  ألي نسبةفية موجبة الصا القيمة احلاليةفإذا كانت . للخصم
  .نسبة أخرى، فإن النسبة الصحيحة ستكون بالتأكيد أقل من النسبة احلرجة، و ذه احلالة يستحق املشروع أن ينفذ
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  .معدل العائد االجتماعي للمشروعات االستثمارية. جـ

لية يوضح هذا املعيار نسبة الفائض احلقيقي إىل استثمارات املشروع، أي الفرق بني القيمة احلا
لألجور منسوبا إىل القيمـة   خالل عمر املشروع و بني القيمة احلالية وطنيةلصايف القيمة املضافة ال

و واضح أن املشروعات األكثر تفضيال هي تلك اليت حتقـق   .احلالية لألموال املستثمرة يف املشروع
  :و العالقة التالية تعبر عن ذلك . أعلى عائد اجتماعي

  
  
  
  
بـاع  معيار صايف القيمة املضافة يف تقييم املشاريع االستثمارية اجلديـدة ينبغـي إت   لتطبيق و

مرحلتني، أوالمها هي مرحلة اختبار الكفاءة املطلقة، دف تصفية وفرز املشاريع و ثانيتهما مرحلة 
اختبار الكفاءة النسبية، بغرض ترتيب و وضع أولويات املفاضلة بني املشاريع اليت جتتـاز اختبـار   

  .املرحلة األوىل
ا االختبار، ميكن إجراؤه باسـتخدام  فيما يتعلق ذ :اختبار الكفاءة املطلقة : املرحلة األوىل

  .صيغتني بسيطة و خمصومة
 :الصيغة البسيطة  .1

 فائض اجتماعي بعد األجـور، و ذلـك  على حتقيقحيدد هذا االختبار مدى قدرة املشروع 
بالنسبة لسنة واحدة عادية من سنوات عمر املشروع، و ذلك بغرض إعطاء فكرة أولية عن الرحبية 

و عادة ما يصلح هذا االختبار للمشاريع الصغرية احلجم اليت تتميز بكـون  االجتماعية للمشروع، 
ملراحـل األوىل  العائد املتدفق منها ثابتا عرب الزمن، أو بالنسبة للمشاريع ذات احلجـم الكـبري يف ا  

سبة للرحبيـة  على أن تكون السنة العادية املختارة هي نفسها اليت أجري عنها التحليل بالنلتشغيلها، 
، وطينتصاد الفكرة أولية عن املنافع اليت حيققها املشروع بالنسبة لالق طاءإعو هذا بغرض ارية، التج

انت سـالبة، فيـتم   إذا كانت موجبة كان ذلك مدعاة الستمرار دراسة املشروع، أما إذا كحبيث 
يأخذ هذا و  .يف اجلوانب االقتصادية اليت أسس من أجلها املشروع قبل االستمرار يف تنفيذهالتفكري 

  :املعيار الصيغة التالية 

  
  

  =معدل العائد االجتماعي 
  القيمة احلالية لألجورـ القيمة احلالية لصايف القيمة املضافة 

  القيمة احلالية لالستثمار
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                   )8(.                                  ..E = O - (MI+D) > W   

اختبار الكفاءة املطلقة لألجور معربا عنها بوحدات فائض القيمة عن األجور :  Eحيث متثل 
  .يف سنة عادية) أي القيمة املضافة الصافية(

  O  : هي عادة إيرادات املبيعات السنوية(املشروع املتوقعة يف سنة عادية قيمة خمرجات.(  
MI  :ل عليها من خارج املشروع يف سـنة  القيمة املتوقعة للمدخالت املادية اجلارية املتحص

  .عادية
D  :القيمة املتوقعة الهتالك رأس املال الثابت يف سنة عادية.  
W  :القيمة املتوقعة لألجور خالل سنة عادية.  

إن هذا املعيار يبني مدى كفاءة املشروع من الناحية املبدئية حبيث يتوقـع أن حيقـق فائضـا    
  :اجتماعيا موجبا، أي 

                   )9(.                                      ..E - W = SS > o   

ألنه قد ال تتوافر و واضح من هذه الصيغة البسيطة أا تركز على صايف القيمة املضافة احمللية 
عن فر بيانات كافية للمقيم بيانات عن املدفوعات احملولة للخارج يف املراحل األولية، أما يف حال تو

مدفوعات حمولة إىل اخلارج ذات أمهية، فيمكن تضمينها يف املعادلة السابقة، فإذا حتقـق مـن وراء   
اختبار الكفاءة يف مراحل مبكرة من ذلك فائضا اجتماعيا، فمعىن ذلك أن املشروع استطاع اجتياز 

إنشائه، أما إذا مل حيقق فائضا فإن هذا ال يعترب سببا كافيا الستبعاده يف هذه املرحلة، بل ينظـر يف  
  .كيفية حتسينه

 :الصيغة املخصومة  .2

إن هذه الصيغة تستخدم يف احلالة اليت تكون فيها تدفقات العائد من املشروع غري ثابتة عـرب  
ندما يكون العمر االقتصادي للمشروع طويال نسبيا، مع تركز عوائـده يف السـنوات   الزمن، أو ع

هذا و يتم خصم القيم املضافة الصافية على مدى سـنوات عمـر   . األخرية من عمره االقتصادي
  :املشروع مع مراعاة ما يلي 

 .أن يتم استخدام سعر اخلصم االجتماعي ال سعر الفائدة السوقي . أ
 ماعية الداخلية منـها ة املضافة كفرق بني املنافع و التكاليف االجتأن يتم حساب القيم . ب

 .أو اخلارجية
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د اجلزء احملول للخـارج  ، و بالتايل يستبعوطنيةاحلساب على القيمة املضافة الأن يقتصر . جـ
  :و بذلك يأخذ هذا املعيار الصيغة التالية . األجانب من قبل

               (10)                         [ ]∑
=

++−=
n

t
tttd aRPIMIOE

0
)(  

  .وطنيةالقيمة احلالية املضافة ال: Edحيث متثل 
              n   :سنوات اإلنشاء و اإلنتاج للمشروع.  
            Ot  :السنة يف املباشرة غري و املباشرة تاملدخال قيمة t )إيـرادات  عن عبارة هي 

  )املتبقية القيمة و اإلعانات و املبيعات
MI  : التكلفة اجلارية للمواد املباشرة و غري املباشرة يف السنةt.  

   I  : التكلفة االستثمارية للمشروع يف السنةt.   

RP   : التحويالت للخارج من قبل األجانب يف السنةt  
      = 1/(1+r)t

ta :السنة يف اخلصم معامل t.  
     t  :رقم السنة.  

              r  :معدل اخلصم االجتماعي.  
ـ فهذا يعين أن املشروع يساهم مسامهة إجيابي Ed > oو إذا كانت   وطينة صافية يف الدخل ال

    :و لكي يقبل املشروع ينبغي أن يتحقق الشرط التايل . للمجتمع

                                    (11)             ∑
=

n

t
ttaW

0
›dE 

∑: حيث 
=

n

t
tt aW

0

و الذي يعين أن املشروع قادر على تغطية أجور  .متثل القيمة احلالية لألجور 
العمال و حتقيق فائض اجتماعي صايف، أو على األقل ميكنه أن حيقق قيمة مضافة تكفـي لتغطيـة   

  .أجور عماله
  :أما إذا كانت النتيجة وفقا للصيغة التالية 

0                       (12)           ‹∑
=

=
n

t
ttd aWE

0
  

فهذا يعين أن املشروع ال ميكنه حتقيق فائض اجتماعي، و بالتايل فهو غري مقبول اجتماعيا، مع 
مالحظة أن هذا املعيار يعطي أمهية كربى للعمال على اعتبار أم يشكلون الطبقة الفقـرية الـيت   
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تمع، و على ذلك فاملشروع الذي تغطى قيمته املضافة أجور عمالـه فهـو   تشكل أكرب نسبة يف ا
  .يعترب مقبوال من وجهة نظر اتمع

  :اختبار الكفاءة النسبية : املرحلة الثانية
بعد إجراء اختبار الكفاءة املطلقة، و تصنيف املشاريع إىل مقبولة و غري مقبولـة، يصـادفنا   

دينا املوارد الكافية اليت تسمح بتنفيذ كافة املشاريع املقبولة وفقا هلذا احتمالني أوهلما هو أن تتوافر ل
االختبار، و هنا لن يكون هناك جمال إلجراء اختبار الكفاءة النسبية، و ثانيهما أن ال تتوافر املـوارد  

ـ الكافية لتنفيذ مجيع املشاريع املقبولة وفقا الختبار الكفاءة املطلقة، و هنا نكـون حباجـة لترت   ب ي
و طبعا ختتلـف معـايري   . تها بالنسبة لدرجة الندرة من خمتلف املوارداملشاريع املقبولة وفقا ألولوي

الكفاءة النسبية وفقا لنوع املوارد النادرة اليت يعاين منها اتمع، و خاصة يف البلدان النامية، و هذه 
  :املعايري هي كما يلي 

 :املال معيار الكفاءة النسبية يف حالة ندرة رأس  .1

إذا كان اتمع يعاين من ندرة نسبية يف رأس املال، فإن املشروعات اليت حتظى بأولوية هـي  
املشروعات اليت تستخدم رأس املال بشكل أفضل، أي تلك املشاريع اليت تعظم القيمة املضافة لكل 

  :التايل وحدة من رأس املال املستثمر ويتخذ معيار الكفاءة النسبية يف هذه احلالة الشكل 
 

          )13                                                                 ...(=                           =Ec  
  

  .كلما زادت الكفاءة النسبية للمشروع) Ec(و واضح أنه كلما زادت النسبة 
 :معيار الكفاءة النسبية يف حالة ندرة العمالت األجنبية  .2

هي تلك فإن املشروعات املفضلة  كان اتمع يعاين من ندرة نسبية يف العمالت األجنبية ؛إذا 
و يتخذ املعيار يف هذه احلالة الشكل . اليت تعظم القيمة املضافة لكل وحدة عملة أجنبية من التكلفة

 :التايل 

  
  

EF      =                          =                                                                                                           (14)       

  

P(VA)  
  

P(I) 

  القيمة احلالية للقيمة املضافة
  القيمة احلالية لتكاليف االستثمار

P(VA)  
  

P(F) 

  القيمة احلالية للقيمة املضافة
  القيمة احلالية لصايف تكلفة املشروع من العمالت األجنبية
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  :مع األخذ يف احلسبان أن 
ـ املصروفات من العملة األجنبية = صايف تكلفة املشروع من العمالت األجنبية  اإليـرادات   ـ

  .منها
كلما ) EF(كلما زادت النسبة  و اليت حتسب طوال سنوات إنشاء و تشغيل املشروع، و طبعا

  . زادت كفاءة املشروع النسبية من وجهة نظر معيار العملة األجنبية
و يالحظ أن هذا املعيار ال يكون صاحلا إالّ إذا كانت القيمة احلالية لصايف تكلفة املشروع من 

  .عيار ال ينطبقالعمالت األجنبية قيمة موجبة، أما إذا كانت سالبة، و هي حالة الفائض فإن هذا امل
  :معيار الكفاءة النسبية يف حالة ندرة العمالة املاهرة  .3

عندما يعاين اتمع من ندرة العمالة املاهرة، ففي هذه احلالة تفضل املشاريع اليت تعظم القيمة 
املضافة لكل وحدة نقدية تدفع كأجر للعمالة املاهرة، و يف هذه احلالة يعطى معيار الكفاءة النسـبية  

  :شكل التايل بال
  

EL   =                 =                                                            (15)  
  

كان املشروع أكثر كفاءة نسبيا من وجهة نظر العمالـة   كلما ELو طبعا كلما زادت النسبة 
  .املاهرة

ضافية اليت تستخدم يف تقيـيم  تقيس املؤشرات اإل:التحليل اإلضايف للرحبية االجتماعية: ثانيا
املشاريع مدى حتقق أهداف التنمية االقتصادية، خالف تلك اليت مت تقييمها مـن خـالل املؤشـر    

  :األساسي، و هو القيمة املضافة، و تتناول الدراسة يف هذا اال املؤشرات التالية 
 .األثر على العمالة -

 .األثر على التوزيع -

 .جنيباألثر الصايف على الصرف األ -

 .أثر املشروع يف دعم و حتسني قيمة العملة الوطنية -

 .القدرة على خوض املنافسة الدولية -

  قيمة احلالية للقيمة املضافةال
  القيمة احلالية ألجور و مرتبات العمالة املاهرة

P(VA)  
  

P(L) 
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و ينبغي التنويه إىل أن هذه املؤشرات ال تستخدم بالضرورة مجيعا عند تقييم املشـاريع، بـل   
 خيتار املختصون منها ما يناسب الظروف االقتصادية و االجتماعية للمشروع االسـتثماري املـراد  

  .تقييمه
 .األثر على العمالة .1

من بني أهداف التنمية يف البلدان اليت تعاين من معدالت مرتفعة للبطالة خلق فـرص عمـل   
جديدة، و بالتايل تفضل هذه البلدان املشروعات اليت تؤدي إىل خلق أكرب عدد ممكن مـن فـرص   

ي مشروع تستخدم العديد  أو بغرض تقييم أثر هذا املعيار يف. العمل مقابل قدر معني من رأس املال
  :من املعايري منها 

  .الرقم املطلق للعمالة اجلديدة. أ
  :حيسب معيار الرقم املطلق للعمالة اجلديدة النامجة عن مشروع ما وفقا للصيغة التالية 

  
  
  

Jo(حيث متثل فرص العمالة املباشرة  
d ( الوظائف اليت تتولد داخل املشروع سواء كانت تتعلق

Jo(بالعمل املاهر أو غري املاهر يف سنة عادية، أما فرص العمالة غري املباشرة 
i (تمثـل الوظـائف   ف

يف املشاريع املرتبطة باملشروع االستثماري أماميا و خلفيا، أي تلك اليت تستخدم خمرجاته أو املتولدة 
، وطنيةالة الـسب ذا الشكل هي العمألخذ يف احلسبان أن العمالة اليت حتتقدم له مدخالت مع ا

و بالتايل ينبغي خصم عدد العمالة احملولة للمشروع من مشاريع أخرى من العدد اإلمجايل للعمالـة  
Jo( )∗(مع التركيز على عدد فرص العمل بالنسبة للعمالة غري املاهرة. املتولدة بسبب املشروع

u ( ألن
  .معدالت البطالة ارتفاعا تكون بني صفوفهاأكثر 

إن هذا املعيار يستخدم يف املقارنة بني املشروعات عندما تكون رؤوس األموال كافية لتنفيـذ  
املشاريع، و بالتايل كلما زاد عدد الوظائف املتولدة عن املشروع كلما كان املشروع مفضال مـن  

  .وجهة نظر اتمع مع ثبات العوامل األخرى
  

                                                
  .كنهم من إتقان عملهمالعمال غري املهرة هم الذين مل يتلقوا أي نوع من التدريب مي(∗)

 دد الوظائف اجلديدة غري املباشرةع+ عدد الوظائف اجلديدة املباشرة =  األثر الكلي للعمالة
                 )16(.                           .idt JJJ 000 +=            . 
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 .عدد فرص العمل لكل وحدة استثمار.ب

   :  )1(حيسب عدد فرص العمل وفقا هلذا املعيار باستخدام الصيغة التالية
                               (17)                                 

I
JZ

t
t 0
0 =  

  .وحدة استثمارعدد فرص العمل املتولدة من كل   tZ0:حيث متثل 
             tJ   .العدد الكلي للعمالة املتولدة يف املشروع أو املشاريع املرتبطة يف سنة عادية  0

      I             ـ ال اإلضـايف الـالزم   التكاليف االستثمارية للمشروع باإلضافة إىل رأس امل
  .يف املشروعات املرتبطةاستخدامه 

، الـا املعيار يف حال وجود بطالة و بنفس الوقت هناك ندرة نسبية يف رأس املو يستخدم هذ
. ال مستثمرةـحيقق أكرب عدد من فرص العمل لكل وحدة رأس مو بالتايل يفضل املشروع الذي 

(و على ذلك، فإن مقلوب هذه النسبة أي 
tZ0

ة عمل زمة خللق فرصالتكلفة االستثمارية الال ميثل) 1

 .و املشاريع املرتبطة به، و بالتايل كلما قلت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضلباملشروع 
و كما هو األمر بالنسـبة للمعيـار    :عدد فرص العمل غري املاهر لكل وحدة استثمار -ج

  .)2( السابق حتسب عدد فرص العمل غري املاهر بالنسبة لكل وحدة استثمار وفقا للصيغة التالية

            )18                                 (
I

JZ
u

u 0
0 =  

  .عدد فرص العمل غري املاهر املتولدة بالنسبة لكل وحدة رأس مال مستثمرة  uZ0:حيث متثل 
              uJ ة املتولدة يف املشـروع يف  عدد فرص العمل غري املاهر املباشرة و غري املباشر0

  .سنة عادية
و يالحظ أن هذا املعيار يستخدم يف تقييم املشاريع عندما تتركز البطالة يف صفوف العمالـة  

يف  على أسلوب استخدام العمالةكما أن تقدير اآلثار غري املباشرة على العمالة يتوقف  .غري املاهرة
ت هذه املشاريع تعمل دون طاقتها الكاملة، فإن األثر املشاريع املرتبطة باملشروع األصلي، فإذا كان

على العمالة سيكون ضعيفا، مما يتطلب ختفيض تقديرات العمالة غري املباشرة، كما ينبغي ختفـيض  

                                                
 .617 ـ 616، املرجع السابق، ص زعبد العزيمسري حممد   (1)

 . املرجع السابق، نفس الصفحة  (2)
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هذه التقديرات إذا كان إنشاء املشروع يؤدي إىل حدوث بطالة جزئية يف الصناعات املنافسة مـن  
تعويضها، فإذا أمكن تقدير هذه العوامل فإـا تؤخـذ يف    خالل جذب العمالة املاهرة منها دون

  . احلسبان عند حتديد صايف اآلثار الكلية على العمالة
هذا و يتم اختيار املؤشر املتعلق بتقدير األثر على العمالة وفقا لظروف الدولـة و أوضـاع   

ص املوارد، فيتم اختيـار  التنمية ا، فإذا كانت هناك بطالة مع عدم إعطاء أمهية كبرية ملسألة ختصي
املعيار األول، أما إذا كانت املوارد نادرة بشكل واضح، فإن املعيارين األخريين يكونـان أنسـب   
حسب نوع العمالة اليت تتعرض للبطالة، إالّ أن للقائمني على التقييم استخدام املعايري الثالثة لتغطية 

  .كافة اآلثار على العمالة
  :األثر على التوزيع  .2

فمن جهة ميكـن   :بطريقتنير إنشاء املشروعات الصناعية على عملية توزيع القيمة املضافة يؤث
أن يؤثر التوزيع مبقادير خمتلفة على الفئات االجتماعية، و هو ما يطلق عليه التوزيع الفئوي، و مـن  

ا يعرف جهة أخرى، يؤثر توزيع القيمة املضافة بنسب متفاوتة على مناطق الدولة املختلفة، و هو م
الية ـسياسات احلكومة املو يالحظ أن أهداف التوزيع ميكن حتقيقها من خالل . بالتوزيع اإلقليمي

و السعرية، من خالل فرض ضرائب و حتديد أسعار متباينة للفئات االجتماعية املختلفة أو املنـاطق  
مـن  لى األقل التقليل أو ع .املختلفة بغرض الوصول إىل حتديد األثر االجتماعي للتوزيع املرغوب به

الفوارق االجتماعية، و هذا يقودنا إىل ضرورة التعرف على كيفية توزيع منافع املشـروع سـواء   
بالنسبة ملختلف الفئات االجتماعية أو بني األقاليم، و بالتايل التعرف عما إذا كان منط هذا التوزيع 

على التوزيع وفقا للخطوات الـثالث   يتماشى مع سياسة احلكومة يف هذا اال، و يتم حتديد األثر
  :التالية 
 :حتديد اموعات االجتماعية أو املناطق املستهدفة  . أ

يتوقف حتديد اموعات االجتماعية اليت تتأثر بعملية توزيع القيمة املضافة للمشـروع علـى   
جتماعيـة  اهلدف من وراء تقدير األثر على التوزيع، فإذا كان هدف التنمية هو حتقيق العدالـة اال 

جمموعة ذوي الدخل املـنخفض، و جمموعـة ذوي    اجتماعيتني؛للتوزيع، فيمكن حتديد جمموعتني 
الدخل املرتفع، و ذلك وفقا لظروف الدولة، و إن كان من الصعب حتديد اخلـط الفاصـل بـني    

  .اموعتني يف مستوى املعيشة و الرفاهية نظرا لوجود مزايا عينية
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رباح ألأصحاب األجور، أصحاب ا(ملضافة بني خمتلف عوامل اإلنتاج إن حتليل توزيع القيمة ا
ا بـل  يحيتل مكانة هامة، حيث أن أسلوب توزيع القيمة املضافة ال حيمل مغزى اقتصاد) واحلكومة

اجتماعيا ألنه يف حالة تساوي القيمة املضافة ملشروعني فإن تقييمها سيكون خمتلفا فيما لو أجـرى  
  .جور، أو وفقا للفائض االجتماعي، أو لكليهما معاوفقا للجزء املخصص لأل

كما أنه ميكن توزيع نفس املقدار من القيمة املضافة بنسب متفاوتة بني أصـحاب األجـور   
وأصحاب األرباح وخزينة الدولة مبا حيمل اختالفا يف اآلثار االجتماعية واالقتصادية، وذلك راجـع  

ع نظام ضرييب فعال يوفر دخـال للحكومـة، لـذلك  يف وض الدول النامية اليت تواجهللصعوبات 
الدخل الذي يعود إىل احلكومة من املشروع يكون عـادة أفضـل من الدخـل الذي يعـود  فإن

  .إليهـا من أصحاب األرباح
وبشكل مشابه، ميكن تقسيم مناطق الدولة إىل مناطق متقدمة وأخرى متخلفة، وذلك وفقـا  

خلدمات واملرافق األساسية أو الصناعة يف تلك املناطق، وهنا يكون ملتوسط دخل الفرد أو ملستوى ا
  .للمناطق األقل منوا أولوية عند توزيع القيمة املضافة للمشروع

إن حتليل آثار التوزيع ملشروع استثماري يف دولة نامية يبني مدى أمهية توزيع صايف القيمـة  
ية اليت تعكس توزيع املنافع املتولدة عن املشروع وطنالعة بني صايف القيمة املضافة املضافة احمللية املتوق

مبعىن كم من هـذه القيمـة املضـافة    . االستثماري داخل البلد، واملدفوعات اليت حتول إىل اخلارج
  .املتولدة عن املشروع يبقى داخل البلد، وكم منها سيحول إىل اخلارج

  .يمحتديد صايف تدفقات املنافع للفئات االجتماعية أو لألقال . ب
عـن  منافع التوزيع الناجتـة   يعرف الفرق بني املنافع االجتماعية والتكاليف االجتماعية بصايف

و يالحظ أن املنافع اليت حتصل عليها أي فئة أو إقليم ختصم منها املدفوعات . املشروع االستثماري
تكاليف يف املفهـوم  اليت تقدمها نفس الفئة أو اإلقليم إىل الفئات أو األقاليم األخرى، كما تعرف ال

املايل بأا تلك التكاليف اليت حيدثها املشروع االستثماري بالنسبة لفئة أو إقليم بعد طرح املنافع اليت 
اسب ـاك تسجيل للمكـين أن هنـمما يع. تتلقاها هذه الفئة أو اإلقليم من فئات أو أقاليم أخرى

  .يمو اخلسائر بالنسبة ملختلف الفئات االجتماعية و األقال
و حيدد صايف املكاسب أو ما يعرف مبنافع التوزيع اليت تعود على الفئة االجتماعية أو اإلقلـيم  
النامجة عن القيمة املضافة للمشروع بالزيادة اليت حتصل عليها هذه الفئة أو اإلقليم و اليت تتجـاوز  
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ـ العينية زايا ـافة إىل املـاملستوى الذي كانت حتصل عليه قبل إنشاء املشروع، باإلض إن وجدت  ـ
  .و اليت ستزيد من هذه املكاسب ـ

يف . سبة لذوي الدخل املـنخفض كما تضاف هذه املزايا إىل أصحاب األجور و املرتبات بالن
إىل ضرائب غري املباشرة تـذهب  حني جند أن صايف األرباح و الفوائد و التأمينات و اإلجيارات و ال

  .أصحاب األرباح و احلكومة
ويه إىل أن املشروع االستثماري إذا كان يستخدم عمالة مل تكن مستخدمة قبـل  و ينبغي التن

تنفيذه فإن جمموع األجور املدفوعة هلم تعترب من مكاسب هذه الفئة، أما إذا كانوا يعملون من قبل 
ع هلم لقاء تشـغيلهم  فإن الذي يؤخذ يف احلسبان هو الفرق بني أجورهم السابقة و األجور اليت تدف

ور ـء املنفق من األجزـزيادة على ذلك، إذا استخدم املشروع عمالة أجنبية فإن اجل. شروعيف امل
و هو . و املرتبات داخل اإلقليم هو الذي يؤخذ يف احلسبان عند حتديد صايف منافع التوزيع اإلقليمية

  .ما ينطبق على األرباح و الفوائد عند احتمال حتويل جزء منها خارج اإلقليم
صايف منافع التوزيع لفئة اجتماعية أو إقليم حتسب على أساس أسـعار السـوق   و واضح أن 

  . الفعلية املتوقعة خالل سنة عادية من عمر املشروع
  .حساب معامل التوزيع .جـ

 اليت حيصل عن القيمة املضافة إن صايف منافع التوزيع العائدة لفئة اجتماعية أو إقليم هي عبارة
) VAw( أو أصحاب األجـور ) VAc(أو أصحاب األرباح ) VAg(كومة أو احل) VAr(عليها اإلقليم 

النامجة عن املشروع خالل سنة عاديـة، وحيسـب    وطنيةينها وبني القيمة املضافة الويتعني الربط ب
  :معامل التوزيع ألصحاب األجور من خالل الصيغة التالية 

                                  (19)                               
VA
VADB w

w =  

  .معامل التوزيع ألصحاب األجور :DBwحيث متثل 
        wVA    :الل سنة خاملشروع  ار و املزايا العينية اليت يقدمهالقيمة االمسية املتوقعة لألجو

  .عادية
   VA   :فة املتوقعة املتولدة عن املشروع خالل نفس السنةالقيمة االمسية للقيمة املضا.  
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و ميكن حساب هذا املعامل لكل من األقاليم أو احلكومة أو أصحاب األرباح مـن خـالل   
  .VAcو  VAg وVArمن تعويض بسط الصيغة السابقة بكل 

ألصـحاب  ) أي جمموع معامالت التوزيـع  ( و يالحظ أن اموع الكلي حلصص التوزيع 
الواحـد  وزعة جيب أن يساوي ألرباح و احلكومة و كذلك حصة القيمة املضافة غري املاألجور و ا

ـ ـافة يوزع علـمة املضـيبني كم من وحدة القي ألنه ـ اب األجـو ـى أصح حاب ـر، و أص
بنفس الشكل الذي يبني به معامل التوزيع اإلقليمي كم من القيمـة املضـافة   . و احلكومةاألرباح 

  .ع حصص املناطق مساو للواحدزع على املنطقة املعينة حبيث يكون جممواملتولدة عن املشروع يو
و بذلك تعطى األولوية للمشروع الذي يدعم هدف احلكومة حبيث تعطى قيمة أكرب ملعامـل  
التوزيع املستهدف، فمثال إذا كانت احلكومة دف إىل توزيع أكرب قدر من الدخل على أصـحاب  

ثيفة العمل، وبالتايل تعطي األولوية للمشروع الذي يعطي قيمـة  األجور، فإا تفضل املشروعات ك
  .DBwأكرب ملعامل التوزيع ألصحاب األجور 

 )RP(ول إىل اخلارج ـيت حتـات الـسب لتحديد قيمة املدفوعكما ميكن استخدام بعض الن
 )NDVA(الل القيمة املضافة احمللية ـو ذلك من خ NNVAية وطنو حساب صايف القيمة املضافة ال

  :و ذلك وفقا ملا يلي 

             )21           (
NDVA
NNVA                     20(و       (

NDVA
RP  

إىل ة عن املشـروع و احملولـة   نسبة صايف القيمة املضافة احمللية النامج) 20(حيث متثل الصيغة 
  .وطنيةبه القيمة املضافة التنخفض  و هو نفس املقدار الذي. اخلارج

و ميكن للجهات املختصة بصنع القرار أن ختفض املدفوعات إىل اخلارج عـن طريـق عـدة    
أو إعـادة  ) القروض واملسامهات(سياسات سواء من خالل تعبئة املوارد احمللية من رؤوس األموال 

  .)1( التمويل اإلضافية وغريها تالنظر يف أسعار الفائدة اليت تطلبها مؤسسا
 .األثر الصايف على الصرف األجنيب  .3

ينبغي تقييمها، اآلثار علـى الصـرف    عن تنفيذ مشروع استثماري، واليتمن اآلثار املترتبة 
األجنيب والذي حيسب على مرحلتني، أثر املشروع على ميزان املدفوعات، وأثر استبدال الـواردات  

                                                
  . 255. املرجع السابق، ص   (1)
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الـدول   تلية املزمنة وضوحا يف اقتصاداالناتج عن املشروع، حيث إن من أكثر االختالالت اهليك
إىل النقص الشديد يف حصيلة الدولة  ةالنامية يف الوقت احلاضر هو خلل ميزان املدفوعات، باإلضاف

من النقد األجنيب الالزم لتغطية الفجوة التمويلية النامجة عن قصور مستويات االدخار احمللـي عـن   
لتنمية املطلوبة، زيادة علـى عـدم كفايـة حصـيلة     مواكبة معدالت االستثمار الالزمة لتحقيق ا

ـ ( ارداتالصادرات امللموسة وغري امللموسة يف تغطية االحتياجات من الو  ةاالستثمارية منها واجلاري
  .، فضال عن الوفاء بالقروض األجنبية وفوائدها)

ـ  املشروع االستثماري ميثل إسهاموعلى ذلك   ـداملقترح يف زيادة حصيلة الدولـة من النق
األجنيب أحد االعتبارات اهلامة اليت تلعب دورا أساسيا يف صناعة القرار االستثماري، بـل يعتـرب   
اهلدف األساسي املتوخى من وراء تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة لتعمل يف االقتصاد الوطين، 

) واجلزائر من بينها(ألنه ليس هناك طريق آخر يف الوقت احلاضر ميكن العديد من االقتصادات النامية
من توفري احتياجاا من النقد األجنيب بعد استفحال أزمة الديون اخلارجية وصعوبة احلصول علـى  
قروض أجنبية إال بشروط قاسية قد متس يف بعض األحيان باجلانب السيادي هلذه الدول يف اختيـار  

  .لتنمية يف األجلني القصري والطويلطرق التنمية املناسبة، وحتديد اموعات اليت ميكنها حتمل عبء ا
ـ احلالة هذه  و ـويصبح  أن قبوهلا للعمـل يف االقتصـاد    من الضروري للمشاريع اليت ميكن ـ

تكون ذات تأثري إجيايب على زيادة حصيلة الدولة من النقد األجنيب، وهذا لن يكون متاحـا إالّ إذا  
ري املباشرة على حصيلة الدولة من النقد األجنيب، كان جمموع القيم احلالية لآلثار املوجبة املباشرة وغ

  .أكرب من جمموع القيم احلالية لآلثار السالبة املباشرة وغري املباشرة
والسؤال املطروح هنا، ما هي املعايري املالئمة اليت ميكن استخدامها لقياس إسـهام املشـروع   

  .املقترح يف حتقيق هذا اهلدف؟
ما هي إال مناذج رياضية دف إىل قياس هده اآلثار، وهي تتراوح  إن هذه املعايري، يف احلقيقة،

بني مناذج مبسطة وأخرى معقدة حبيث تتوقف نتائجها على اهلدف من استخدامها، واملدخالت اليت 
  .أعطيت هلذه النماذج

أن لنمـوذج املختـار ينبغـي    و غالبا ما تكون هلذه النماذج الرياضية صورا عديدة، إال أن ا
اليت تبعاد كافة النماذج املبسطة األسس العلمية لتقييم املشاريع بصفة أساسية، هلذا ينبغي اسيستويف 

و كذلك الستثماري املقترح، ال تأخذ يف احلسبان التركيب الزمين ملدخالت و خمرجات املشروع ا
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مفهومها كرقم املعايري اليت تعتمد على مفاهيم حماسبية غري دقيقة، و اليت تتميز باالختالف يف تفسري 
  .األرباح مثال

إالّ أنه ينبغي االنتباه إىل أن بعض النماذج املبسطة بالرغم من أا تعرب عن عالقات ضـرورية  
جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند التقييم، و هذا النوع من النماذج ميكن تطويره و حتسينه ليسـتويف  

  .حلسبانشرط ضرورة األخذ باألسس العلمية لتقييم املشروعات يف ا
و سنتناول وفقا هلذه احملددات املعايري اليت حتدد إمكانية إسهام املشروع االستثماري يف زيادة 

  .حصيلة الدولة من النقد األجنيب
املكـون األجـنيب يف إمجـايل     /الناتج السنوي املولد للنقـد األجـنيب   : املعيار األول 

  .االستثمارات
ة، ال يستوىف شرط مراعاة التركيب الزمين باإلضـافة  نالحظ أن هذا املعيار يف صورته املبسط

إىل صعوبة تطبيقه عمليا نظرا الختالف الناتج السنوي املولد للنقد األجنيب من سنة ألخرى، لذلك 
ميكن تطويره من خالل إجياد عالقة بني القيمة احلالية لصايف الناتج بالنقد األجنيب على مدى حيـاة  

ر بني كل من مرحليت اإلنشاء و التشغيل، حيث يفترض يف مرحة اإلنشاء املشروع، و مييز هذا املعيا
سلبيا على ميزان املدفوعات، لضرورة متويل شراء اآلالت و املعـدات الالزمـة    اأن هناك دائما أثر

إلنشاء املشروع، أما يف مرحلة التشغيل فيفترض أن هناك أثرا إجيابيا على ميزان املـدفوعات، ألن  
ث ينبغي التعرف علـى مـا   وقف على طبيعة السلعة املنتجة، سواء كانت للتصدير حبيهذه اآلثار تت

  .ة أو لإلحالل حمل الوارداتدمن مستلزمات إنتاج مستور حتتاجه
و يالحظ أن هذه االفتراضات ال تنطبق على مشاريع االستثمار األجنبية، بل على العكس من 

ان املدفوعات خالل فترة اإلنشاء، نظرا ألن حصـة  ذلك يكون هلذه املشاريع آثار إجيابية على ميز
املستثمر األجنيب تكون يف شكل نقد أجنيب سائل يتدفق إىل داخل البلد، أو يف شكل حصص عينية 

يف ة ال يدفع مقابل هلـا  كاآلالت و املعدات و براءات االختراع أو أسرار صناعة ما أو عالمة جتاري
ل، و إذا مل يستطع املشروع توليد نقد أجنيب من صـادراته، أو  مرحلة اإلنشاء، أما يف مرحلة التشغي

اإلحالل حمل الواردات، فسيكون أثره على ميزان املدفوعات سالبا نظرا ألن حصة الشريك األجنيب 
من األرباح ستحول إىل اخلارج باإلضافة إىل أجور العمال األجانب و مقابل استخدام التكنولوجيا 

  .زيادة على مقابل استخدام العالمات التجارية و براءات االختراعيف شكل رسوم أو إتاوات 
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زيادة على ما ميكن أن حتوله الشركات العابرة مستخدمة أسعار التحويل بـني مشـروعاا   
الوليدة من خالل حتويل العبء الضرييب هلا من بلد إىل آخر وفقا الختالف الضرائب بـني تلـك   

ا، كما تبالغ  ر الواردات يف البلدان اليت تتميز بارتفاع الضرائباألقطار من خالل املبالغة يف أسعا
يف تقليل أسعار الصادرات لنفس تلك البلدان، بعكس البلدان اليت تتميز باخنفاض الضرائب ا أيضا 

ل مـا ميكـن مـن    أو تلك اليت ال تفرض ضرائب باملرة، حبيث تعمل هذه الشركات على دفع أق
شركاا الوليدة، و هو ما يعترب من أكثر أساليب التهرب الضـرييب،   على مستوى مجيعالضرائب 

، و هو ما يؤثر على حصيلة الدولة من )1( لصعوبة اكتشافه أو السيطرة عليه من قبل الدول املضيفة
مما يطرح بعض التحفظات على اسـتخدام  . الضرائب زيادة على تعميق اخللل يف ميزان املدفوعات

  .زيادة حصيلة الدولة من النقد األجنيب يفاملشروع االستثماري  دى مسامهةهذا املعيار لقياس م
  معيار بوالك: املعيار الثاين 

يرى مقترح هذا املعيار ضرورة الربط بني طبيعة منتجات املشروع االسـتثماري و طريقـة   
، و هي تقييمه، على اعتبار أن هناك مشاريع تنتج سلعا ختصص للتصدير أو لإلحالل حمل الواردات

بذلك تعترب ذات آثار إجيابية على ميزان املدفوعات، و هناك مشاريع أخرى تنتج سـلعا لإلحـالل   
إحالال كامال حمل سلع كانت تصدر أصال، أو توجه للسوق احمللي، و هذه تعترب ذات آثار متعادلة 

تحدثة االستخدام على ميزان املدفوعات، أما النوع األخري من املشاريع فهو تلك اليت تنتج سلعا مس
تعمل على زيادة الواردات االستثمارية دون أن يقابلها زيادة يف الصادرات، و هي بالضـرورة ذات  
آثار سالبة على ميزان املدفوعات، لذلك ينبغي تشجيع املشاريع من النوع األول بغـرض زيـادة   

النوع الثالـث، أمـا    حصيلة الدولة من النقد األجنيب بنفس الوقت الذي يتم العمل فيه على جتنب
مشاريع النوع الثاين فينبغي العمل على حتويل نتائجه إىل النوع األول ما أمكن ذلك، سـواء مـن   

. خالل زيادة صادراته أو تقليل مستلزمات إنتاجه االستثمارية و اجلارية املستوردة على حد سـواء 
واع لعملية نظرا لصعوبة التمييز بني األنإالّ أنه ينبغي االعتراف بصعوبة تطبيق هذا املعيار من الناحية ا

و مدى إمكانية قياس هذه اآلثار كميا، إذ من االنتقادات املوجهة هلذا املعيـار  الثالثة من املشاريع، 

                                                
(1 UNIDO, The Growth of the Pharmaceutical industry in Developing Countries, Problems and 

Prospects (New York, 1978), P. 10. 
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قيمـة  هو أنه ال يكفي أن نذكر بأن أثر هذا املشروع موجب أو سالب أو متعادل، و لكن ما هي 
  .ثار فترة اإلنشاءإىل إمهاله التام آلهذا األثر، باإلضافة 
  اختبار أو نسبة برونو: املعيار الثالث 

يركز هذا املعيار على أن هناك خطأ شائع يف دراسة املشاريع، و هذا اخلطأ يتمثل يف اعتبـار  
أي مشروع حيقق وفرا يف النقد األجنيب مرغوبا به، و هذا خطأ كبري ألن ذلك معنـاه أن الـدول   

 أجـنيب حيققـه  بأي مثن، إالّ أن احلقيقة أن أي نقـد   قد األجنيبالنالنامية مستعدة للحصول على 
ككل يف شكل استنــزاف لـبعض مــوارده     وطينال تكلفة يتحملها االقتصاداملشروع يقابله 

  .يكون جزءا منها يف شكل عمالت أجنبية، و الباقي يف شكل تكلفة حملية احملـدودة و اليت قـد
ي مرغوبا به إذا كانت تكلفة احلصول علـى وحـدة   و األصح أن يعترب املشروع االستثمار

واحدة من النقد األجنيب من خالل املشروع، أقل من تكلفة شراء هذه الوحدة من سوق النقد، أي 

على د األقصى لتكلفة احلصول و على ذلك يصبح احل. )1( أقل من سعر التبادل أو الصرف األجنيب
وع استثماري، هو سـعر الصـرف األجـنيب    وحدة واحدة من النقد األجنيب من طرف أي مشر

ة ـقبولـات املـل بني املشروعـاحلقيقي، و لذلك يعترب سعر الصرف هو حد القطع الذي يفص

  : )2( و املرفوضة، و هلذا فإن الصيغة الرياضية التالية هي املستخدمة يف هذا االختبار
  
  
  
  
  

ة التركيب الزمين، لذلك ميكن تطـويره  إالّ أن اختبار برونو ذا الشكل ال حيقق شرط مراعا
  :بالشكل الذي جيعله يستوىف هذا الشرط، و ذلك من خالل استخدام الصيغة التالية 

  

                                                
  . 28. و هيب غربيال، املرجع السابق ، ص   (1)

(2) Michael BRUNO, «Domestic Resource costs and Effective Protection», (Ipe, Jan-Fab, 1972).  
  .106. عن حيي إبراهيم علي مرسي، املرجع السابق، ص

  
  =     نسبة برونو

 لفة املوارد احمللية املستخدمةتك

 صايف الوفر السنوي يف النقد األجنيب
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و كلما كانت هذه النسبة أقل من سعر الصرف األجنيب، كلما كان ذلك أفضل، ألن ذلـك  
، أقل من تكلفة احلصول يدل على أن تكلفة احلصول على وحدة النقد األجنيب من خالل املشروع

  .عليها من خالل أسواق النقد
ارية ـلفة املوارد احمللية االستثمـلى اعتبار أن تكـإالّ أن هناك انتقاد يوجه إىل هذا املعيار ع

ل غالبا ما يكون هناك ب. و اجلارية املستخدمة يف املشروع مل تنفق كلية للحصول على النقد األجنيب
لة حملية، و هنا يكون من الصعب تقسيم تكلفة املوارد احمللية بني إنفاق من العائد يف شكل عمجزء 

بغرض احلصول على عمالت أجنبية، و إنفاق بغرض احلصول على عمالت حملية، هلـذا يفضـل   
  .استخدام هذا االختبار على املشاريع اليت تكون عوائدها كلها من العمالت األجنبية

  معيار تشينري: املعيار الرابع 
ز هذا املعيار أيضا بني أثر املشروع على ميزان املدفوعات يف فترة اإلنشاء و أثره يف فتـرة  ميي

  :التشغيل، و ميكن حصر هذه اآلثار فيما يلي 
قيمة املعدات املستوردة من اخلارج، و هو من آثار فترة اإلنشاء للمشروع و يعترب أثرا  .1

 .سالبا

االستثمار، نظرا ألن اإلنفاق االستثماري  الزيادة احلاصلة يف الواردات بتأثري مضاعف .2
، و هذا بدوره يؤدي إىل زيادة الطلب االستهالكي وطيننشاء يعمل على زيادة الدخل اليف فترة اإل

 .سواء على السلع احمللية أو املستوردة، و هو يعترب أثرا سالبا أيضا

 .يعترب أثرا سالباالواردات املباشرة و غري املباشرة الالزمة إلنتاج املشروع، و هو  .3

الزيادة احلاصلة يف االستهالك و االسترياد أو النامجة عـن أثـر املضـاعف لفـائض      .4
، و هو بـالطبع أثـر   الصادرات، حيث أن وجود فائض يف الصادرات يؤدي إىل زيادة يف الدخل

إالّ أنه ال ميكن قبول هذا الفرض يف الدول النامية على اعتبار عـدم وجـود فـائض يف    سالب، 
 .صادرات، بل يف الغالب هناك وجود عجز يف الصادراتال

  
  =معيار برونو 

 القيمة احلالية لتكلفة املوارد احمللية االستثمارية و اجلارية

 القيمة احلالية لصايف الوفر السنوي يف النقد األجنيب
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الزيادة يف الدخل الناجم عن نشاط املشروع و الذي يتحول بتأثري املضاعف إىل زيادة  .5
 .أثر سالب يف كل من االستهالك و االسترياد و هو بالتايل

إنتاج املشروع أثناء فترة التشغيل سواء كان موجها للتصـدير أو لإلحـالل حمـل     .6
 .دات و هو يعترب أثرا موجباالوار

لة ـالتغري احلاصل يف االحتياجات املستوردة، اليت كانت تستخدم يف إنتاج السلع البدي .7
و اليت حلت منتجات املشروع حملها، و هذا األثر قد يكون سالبا، إذا ترتب على إنتاج املشـروع  

ري املقترح، أو إذا كانـت  زيادة يف الواردات اليت تستخدم كمستلزمات إنتاج للمشروع االستثما
 .السلعة البديلة اليت حل إنتاج املشروع حملها تصدر كليا أو جزئيا

أما إذا اخنفضت قيمة الواردات اليت كانت تستخدم كمستلزمات للسلع الـيت حـل إنتـاج    
  .فإن ذلك يعترب أثرا إجيابيا. املشروع االستثماري حملها

إالّ أنه برغم  ح اآلثار السلبية من اآلثار اإلجيابيةو هكذا و حلساب األثر الصايف للمشروع تطر
مشولية هذا املعيار و جتميعه لكافة اآلثار املباشرة و غري املباشرة للمشروع االستثماري املقترح على 
ميزان املدفوعات فإن هناك صعوبة يف صياغة مناذجه الرياضية مما صعب من اسـتخدامه يف اـال   

  .العملي
 ةـار يتميز بالبساطـياغة معيايري السابقة وصـجه القصور اليت ميزت املعو للتغلب على أو

و إمكانية التطبيق يف اال العملي مع مراعاة األسس العملية لتقييم املشاريع، ينبغي إعداد موازنـة  
للنقد األجنيب تعمل على إجياد صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة للمشـروع  

و غري املباشـرة  ع كل من اآلثار املباشرة لى مدى عمره سواء يف مرحلة اإلنشاء أو التشغيل، جتمع
بشكل ميكن من قياس األثر الصايف للمشروع على حصيلة الدولة من النقد األجنيب مع تبيان كونه 

  .سالبا أو موجبا
نمية تويل اهتمامـا  و واضح أن الدول اليت يشكل النقص يف النقد األجنيب عقبة يف طريق الت

كبريا آلثار املشروع على ميزان املدفوعات، و إن كان ذلك يعد أمرا هاما لكافة الدول ألن الفائض 
لذلك فإن هـذا التحليـل ال   . احلايل يف ميزان املدفوعات قد ينخفض أو يتالشى متاما يف املستقبل

  .يقتصر على تلك الدول اليت تعاين من عجز يف ميزان مدفوعاا



  - 275  - 

  

من البديهي أن إقامة مشاريع صناعية متقدمة تكنولوجيا تضيف أعباء جديدة للدولة مـن   و
حيث احتياجاا من الواردات سواء فيما يتعلق باملواد األولية أو قطع الغيار أو حقوق املعرفة الفنية، 

ـ   تثماري و كذلك حتويل األرباح إىل اخلارج، و هنا ينبغي إجراء حتليل شامل آلثار املشـروع االس
مع إيالء أمهية خاصة لبعض املتغريات ذات األثر احليوي على مستقبل وضع . على ميزان املدفوعات

يف أسعار أهم الصادرات و  فاعات و االخنفاضات الفجائيةميزان املدفوعات و اليت على رأسها االرت
واردات، ـادرات، و الطلب للـرض من الصـاه العـو حركة رؤوس األموال، و اجت. الواردات

و التغريات احملتملة يف السياسة اخلاصة بالقيود املفروضة عليها، زيادة على اجتاه الطلب على منتج ما 
  .يف السوق العاملية و األمهية الستراتيجية للسلعة

  :و يتم إجراء تقدير صايف األثر على الصرف األجنيب على خطوات أربع
  .لصرف األجنيب اخلاصة باملشروعحتديد صايف التدفقات من ا:  اخلطوة األوىل

و  إلمجـايل التـدفقات الداخلـة   يتطلب حساب آثار املشروع على ميزان املدفوعات حتليال 
اخلارجة للمشروع من الصرف األجنيب لكل سنة من سنوات إنشاء و تشغيل املشـروع، و علـى   

ن املوقف السـنوي  مدى عمره االقتصادي ككل، حيث يعمل حتديد اآلثار احملسوبة سنويا على تبيا
مليزان املدفوعات يف حني يعمل حتديد اموع الكلي لآلثار السنوية على حتديد أثر املشروع علـى  

لتـدفقات  و عادة ما يتم إنشاء جدول يتضمن العناصر األساسية حلساب ا. الصرف األجنيب للدولة
ا لتحليل السيولة النقدية من الصرف األجنيب للمشروع مبينا بنفس الوقت منوذج الداخلة و اخلارجة

، )∗(للمشروع، مع إعطاء صورة شاملة عن التدفقات الداخلة و اخلارجة املباشرة و غـري املباشـرة  
و واضح أن أي قيمـة موجبـة   . سواء تلك املتعلقة باملشروع االستثماري أو باملشاريع املرتبطة به

ارجة تبني مدى مسامهة املشـروع يف  للصرف األجنيب و اليت تعرب عن كافة التدفقات الداخلة و اخل
  .توفري الصرف األجنيب و العكس بالعكس

                                                
و لتمويـل املشـروع،    ، و القروض و املساعدات و املنح األجنبية املخصصةتشمل التدفقات الداخلة املباشرة على رأس املال للشريك األجنيب(∗)

غري الصادرات من السلع اليت ينتجها املشروع باإلضافة إىل الوفر احملقق من العمالت األجنبية بسبب إحالل الواردات، أما من حيث التدفقات 
  .وعات مرتبطة باملشروع األصلياملباشرة فهي تشمل كل العناصر السابقة بالنسبة للتوسعات يف مشر

بسبب  أما فيما يتعلق بالتدفقات اخلارجة من الصرف األجنيب، فهي عبارة عن املدفوعات املباشرة و غري املباشرة بالعملة األجنبية و اليت تتم
املصنعة و قطع الغيار، و كذلك السلع حبيث حتتوي على الواردات من السلع الرأمسالية و املعدات و األجهزة و املواد األولية و نصف . املشروع

مدفوعات املستوردة املشتراة من السوق احمللية، و األجور و األرباح املدفوعة بالعمالت األجنبية لألجانب، و خدمة الديون األجنبية اليت تشمل 
  .عات يف املشروعات املرتبطة باملشروع األصليباإلضافة إىل العناصر السابقة ذات العالقة بالتوس. أقساط القروض و الفوائد بالعملة األجنبية
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و عند مقارنة جمموعة من املشاريع على أساس صايف التدفقات من الصرف األجـنيب ينبغـي   
ضرب كل قيمة من الفرق بني التدفقات الداخلة و اخلارجة لكل سنة يف معامالت اخلصم املقابلـة  

  :ة للتوصل إىل مقدار معني يؤخذ كمعيار للمقارنة و التقييم حيث للحصول على قيمتها احلالي
         )22                     (∑

=
−=

n

t
tt aFOFIFEP

0
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القيمة احلالية إلمجايل صايف التدفقات مـن الصـرف   :   FE (P(و متثل 
  .nاألجنيب على امتداد عمر املشروع من السنة صفر إىل السنة 

      FIt   قات الداخلة من الصرف األجنيب للمشروع خالل السنة التدفt.  
Fot     التدفقات اخلارجة من الصرف األجنيب للمشروع خالل السنةt.  

t
t ra )1(1   .tمعامل اخلصم يف السنة                    =+

r  معدل اخلصم االجتماعي.  
األكرب لصايف التدفقات من الصرف و عند تساوي العوامل األخرى، فإن املشروع ذو املقدار 

  .األجنيب تكون له األفضلية على غريه من املشاريع يف االختيار
  .حتديد أثر جمموعة من املشاريع على ميزان املدفوعات:  اخلطوة الثانية

يفضل قياس  صناعي؛بغرض التخطيط مليزان املدفوعات و عالقته بربنامج استثماري أو مبجمع 
ملشاريع على ميزان املدفوعات للدولة من خالل حساب صايف التدفقات اإلمجالية تأثري جمموعة من ا

من الصرف األجنيب لكل مشروع من هذه اموعة، و اليت يتم حتديد صايف أثرها علـى ميـزان   
حبيث تضاف هذه املقـادير   ،املدفوعات للدولة من خالل مجع املقادير السنوية املتعلقة بكل مشروع

مع مالحظة أن هذه اخلطوة تكـون  . وطينيف ميزان املدفوعات ال) العجزو ختصم من أ(إىل الفائض 
ضرورية فقط يف حالة وجود برنامج استثماري أو جمموعة مشاريع صناعية، إذ يف حالـة وجـود   

  .مشروعات منفردة يتم االنتقال مباشرة إىل اخلطوة املتعلقة باستبدال الواردات
  .شروع فيما يتعلق باستبدال الوارداتحساب أثر امل: اخلطوة الثالثة

  يقيس هذا األثر الوفورات املتوقعة يف الصرف األجنيب كنتيجة إلحالل منتجات املشـروع 
السابق اسـتريادها   للكمية"  CIFسيف " حمل الواردات، و يتم حساب هذا األثر عند القيمة 

يف ا بإنتاجهـا و عرضـها   ملشروع حاليمن املنتجات اليت يقوم ا) أو اليت كان من املنتظر استريادها(
  .السوق احمللي
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  .حساب األثر الصايف للمشروع على الصرف األجنيب: اخلطوة الرابعة
يف اخلطوة ل الواردات احملسوب يتضمن األثر الصايف للمشروع على الصرف األجنيب أثر إحال

األجنيب حمسوبا على  السابقة حبيث تظهر النتيجة على شكل جمموع صايف أثر املشروع على الصرف
  .مدى عمر املشروع سواء كان سلبيا أو إجيابيا

 :مسامهة املشروع يف دعم و حتسني قيمة العملة الوطنية  .4

بغرض احلكم على مسامهة املشروع االستثماري يف دعم قيمة العملة الوطنية، ينبغي حسـاب  
فإذا كان . روع االجتماعيةسعر الصرف الضمين و مقارنته بسعر الصرف املعلن ملعرفة جدوى املش

سعر الصرف املعلن أعلى من سعر الصرف الضمين، فهذا يعين أن إنشاء املشروع سيؤدي إىل زيادة 
دعم قيمة العملة الوطنية و بالتايل زيادة درجة الرحبية االجتماعية، أما إذا كان سعر الصرف املعلـن  

ى اجتماعية ألن إنشاءه سـيؤدي إىل  أقل من سعر الصرف الضمين، فإن املشروع ال يكون له جدو
زيادة عدد وحدات النقد احمللي مقابل الوحدة الواحدة من النقد األجنيب مقارنة بالسعر املعلن مـن  

أما يف حالة تساوي سعر الصرف املعلن مع .)1( البنك املركزي لصرف العملة األجنبية بالعملة احمللية
تمع، وبالتايل ميكن قبول املشروع أو رفضه العتبارات الضمين فيكون األمر سواء من وجهة نظر ا

  .أخرى

  :)2(و حيسب سعر الصرف الضمين باستخدام املعادلة التالية 
 
  
  
  
  

  :و تشمل التكاليف االقتصادية احمللية اجلارية ما يلي 
 .األجور و املرتبات -

 .املواد اخلام و الوسيطة -

                                                
  .403. املرجع السابق، ص ،دعبد احلميعبد املطلب    (1)

  . املرجع السابق، نفس الصفحة  (2)

  التكاليف االقتصادية احمللية بالعملة احمللية                   
  =سعر الصرف الضمين 

  القيمة املضافة للمشروع بالعملة األجنبية                  
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 .الصيانة و اإلحالل و التجديد -

 .وارد احمللية اليت تستخدمها العمالة األجنبيةالتكاليف من امل -

 .نفقة الفرصة البديلة للتمويل احمللي -

 .نفقات جارية أخرى -

أما فيما يتعلق بالقيمة املضافة فيتم حساا بإحدى الطرق املشار إليها سابقا، علـى أن يـتم   
  .حتويل قيمتها إىل قيمة بالنقد األجنيب على أساس سعر الصرف املعلن

ا ما تستخدم أسعار الظل عند حساب تكاليف الفرصة البديلة و تكاليف املوارد احمللية و غالب
اليت تستخدمها العمالة األجنبية و كذا كافة أنواع الدعم الذي متنحه الدولـة للمشـروع، إالّ أن   

عمالت السلطات االقتصادية يف الدولة تلجأ عادة إىل التحديد الرمسي ألسعار العملة الوطنية مقابل ال
األجنبية من خالل تعديل سعر الصرف الرمسي، وصوال إىل سعر الصرف املعدل الذي يعبـر عـن   
العالقة احلقيقية بني الصادرات و الواردات، و بالتايل يعبر بشكل دقيق عـن مركـز املعـامالت    

  : )1( و الصيغة التالية تستخدم حلساب سعر الصرف املعدل. ملاخلارجية للدولة مع بقية دول العا
  

  × )املعلن(سعر الصرف الرمسي = عدل سعر الصرف امل
  

هذا و يعترب سعر الصرف األجنيب مقياسا مناسبا للقيمة احلقيقية للعملة داخل الدولة إذا كان 
السعر الرمسي واضح االختالل، و ال يعكس هذه القيمة احلقيقية، و على ذلك عند تقييم املشـاريع  

ذه الظروف، ينبغي تقدير مكونات منافع و تكاليف املشـروع بالنقـد   االستثمارية يف ظل مثل ه
األجنيب، باستخدام سعر الصرف املعدل، بغرض الوصول إىل صورة أكثر واقعية للمنافع و التكاليف 

املتوقع مليزان املدفوعات و االجتماعية للمشروع، مع مالحظة أن هذا السعر يرتبط باملوقف القائم 
فالدولة اليت تعاين من صعوبات يف ميزان املدفوعات ينبغي هلا أن تقدر السـعر   للدولة، و على ذلك

املعدل للصرف األجنيب و وضعه موضع التطبيق، مع األخذ يف احلسبان التغريات املنتظرة الناجتة عن 
جها تنفيذ برامج التنمية مبشاريعها املختلفة، باإلضافة إىل السياسات االقتصادية و املالية الـيت تنتـه  

                                                
   404.املرجع السابق، ص   (1)

  ة الوارداتقيم
  قيمة الصادرات



  - 279  - 

  

على عكس البلدان اليت ال تعاين من عجز يف ميزان مدفوعاا و اليت يعبر السـعر الرمسـي    ،الدولة
  .للصرف األجنيب ا عن قيمته االجتماعية الفعلية

فينبغي أن توكل مهمة حسابه و إبالغه إىل  وطنيةمن املعلمات ال و ألن هذا السعر هو بطبيعته
خمتصة، سواء كانت جهاز التخطيط أو بنك التنمية، أو  وطنيةىل هيئة عن تقييم املشاريع إاملسؤولني 

مع مالحظة أن البلدان النامية تعاين من االفتقار الشديد إىل اخلـربة و املعلومـات   . جهاز اإلحصاء
. الالزمة إلجراء مثل هذه التقديرات، مما حيد من تطبيق هذا األسلوب بطريقة صـحيحة و دقيقـة  

وب بسيط و قابل للتطبيق من الناحية العملية من خالل الطريقتني املقترحتني يف لذلك فإن هناك أسل
 .الصرف السياحي سعرأو .نسبة العجز يف ميزان املدفوعاتأال و مها هذا اال 

  :نسبة العجز يف ميزان املدفوعات. أ
أو  ستخدام،األجنيب صاحلا لال يف هذه احلالة ينبغي التأكد مما إذا كان السعر الرمسي للصرف 

و املعادلة التالية تستعمل حلساب السعر املعدل للصرف األجنيب املرتكز . حيتاج إىل بعض التعديالت

  : )1( على نسبة العجز يف ميزان املدفوعات إىل املتحصالت من الصرف األجنيب
           )23(                   

B
MRF

B
BMRFPF .)1( =
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  .عدل للصرف األجنيبالسعر امل  PF: حيث متثل 
RF   السعر الرمسي للصرف األجنيب. 

M  قيمة املدفوعات املنظورة و غري املنظورة، مقومة بالعملة احمللية. 
B   الت املنظورة و غري املنظورة مقومة بالعملة احملليةقيمة املتحص.  

بـأن   لب،املعدل الفعلي للعرض و الطعض التصحيحات لألخذ يف االعتبار بو ميكن إدخال 
تضاف قيمة املنح األجنبية و القروض امليسرة إىل بسط املعادلة السابقة و بذلك ينخفض العجـز،  

  .وطيناألجنبية على املستوى الدون إضافتها إىل املقام، و بذلك تتضح حقيقة املتاح من العمالت 
توقع التغري يف و ميكن أن جترى هذه العملية احلسابية لبيانات خاصة بسنوات سابقة مع حماولة 

يف ليمها سـيبدأ تشـغيلها   الطلب و العرض من النقد األجنيب، على اعتبار أن املشاريع اليت يتم تس
، علـى أن  )مـثال (و بديهي أن حساب هذا السعر يتم لفترة زمنية تغطي مخس سنوات. املستقبل
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ير هذا السعر و يفضل إعادة تقد. حيسب متوسط قيمة املدفوعات و املتحصالت خالل نفس الفترة
على احلسابات و هكذا للحصول سنويا، و ذلك بإسقاط السنة األوىل و إدراج السنة السادسة من 

و السبب يف استخدام هذه الصيغة يرجع  .تقديرات املتوسط املتحرك هلذا السعر عن مخس سنوات
علـى العمـالت   إىل أنه يف حال توقع زيادة العجز يف ميزان املدفوعات فهذا يعين ازدياد الطلـب  

دون أن يظهر ذلك يف السعر الرمسي احملدد للعمالت، و من هنا يتعني تعديل هذا السـعر   ،األجنبية
   .قيمة هذه العالوة BM :تبـني الل إضافة بعض العالوات إليـه، والرمسي من خ

البيانـات الرئيسـية    و احلقيقة أن قيم املدفوعات و املتحصالت يف ميزان املدفوعات تعطي
الضرورية للحساب، باإلضافة إىل البيانات األخرى اليت توفرها إحصاءات التجارة و إحصـائيات  
ميزان املدفوعات، و خطط التنمية اليت متثل املصادر الرئيسية للبيانات اليت تفيد يف حتديـد احلجـم   

  .احلقيقي للعرض و الطلب من العمالت األجنبية
  .احيسعر الصرف السي. ب

عـن  عدل، فإن املسؤول إذا مل ميكن لسبب ما تطبيق الصيغة السابقة لتحديد سعر الصرف امل
  .تقييم املشاريع االستثمارية ميكنه أن يستخدم سعر الصرف السياحي كممثل لسعر الصرف املعدل

النسبة بني العمالت احمللية و األجنبية تعرب عن موقف خاص للعرض و الطلب من العمالت إن 
مـا  لية، و اليت غالبا فاألجانب عادة ما حيتاجون إىل عمالت حملية لشراء بعض السلع احمل. ألجنبيةا

  .تكون سلعا كمالية غري أساسية
كما أن الوطنيون من سكان الدول النامية حيتاجون إىل عمالت أجنبية لشراء بعض السـلع  

هـي  ا تكون هذه السـلع  و غالبا م. ةاألجنبية لعدم توفرها باألسواق احمللية، أو لكوا أكثر جود
األخرى كمالية و غري أساسية، و هو ما يؤدي باإلضافة إىل اعتبارات املخاطرة إىل حتديـد سـعر   

و هنا نستنتج أن سعر الصرف يف السوق السوداء يتحدد على أسـاس  . الصرف يف السوق السوداء
أسـاس السـلع األساسـية     س علىـاجة الفرد إليها، و ليـسلع كمالية و هامشية من حيث ح

ممـا يـؤدي إىل   . و هذا من شأنه أن يؤدي إىل املغاالة يف تقدير قيمة العملة األجنبية ،)1( الرئيسية
  .، كونه ميثل حدا متطرفا لسعر الصرفوطنيةلسعر مرفوض من وجهة النظر الكون هذا ا
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العتبـارات الـيت   كما أن السعر الرمسي قد ميثل هو اآلخر حدا متطرفا عندما تتواجد بعض ا
رض ـاك توازن بني العـإذ لو كان هن. قيقيةـتؤدي إىل تقدير العملة األجنبية بأقل من قيمتها احل

ذلك ما ال حيـدث   الرمسي هو السعر الصحيح، إال أن السعر انلب من العمالت األجنبية لكو الط
بني السعر الرمسي و سعر  و هنا يتضح أن السعر الواقعي للعمالت األجنبية يقع عند نقطة ما. عادة

السوق السوداء، و مبدئيا جيب أن يتركز السعر احلقيقي على التكاليف احمللية لوحـدة الصـرف   
األجنيب، و هي قيمة السلع احمللية اليت تقابل وحدة من العملة األجنبية، إال أن هذه الطريقـة غـري   

قريبية بني السعر الرمسي و سعر السوق عملية من الناحية التطبيقية، مما يدعو إىل البحث عن قيمة ت
السوداء، و هو ما ميثله سعر الصرف السياحي؛ الذي يتوىل حتديده عادة أحد األجهزة احلكوميـة  
املتخصصة، بغرض اجتذاب العمالت األجنبية، حيث يفترض أن هذا السعر هو الذي يعكس القيمة 

ف السياحي مبثابة سعر الصرف املعدل و يالحظ أن استخدام سعر الصر الجتماعية هلذه العمالتا
  .للصرف األجنيب، ال حيتاج إىل حساب إذ يكون متاحا يف أغلب األحيان

 : )1(القدرة على املنافسة الدولية. 5

لتحديد مدى قدرة منتجات مشروع معني على دخول املنافسة الدوليـة، ينبغـي مقارنـة    
لة يف صايف املتحصـالت  متمث(املصدرة مع املنافع  املدخالت من املوارد احمللية الالزمة إلنتاج السلع

و ميكن تلخيص خطوات حتليل . اليت ميكن احلصول عليها من هذه الصادرات) من الصرف األجنيب
  : القدرة على املنافسة الدولية ملشروع معني فيما يلي 

 كنقطـة ) FOB( "فوب"جيب أخذ األسعار الفعلية احلالية أو املتوقعة للصادرات بسعر  . أ
  .بداية

مـدخالت اسـتثمارية أو    جيب حساب املكون األجنيب يف املدخالت سواء كانت  . ب
بالنسبة للمدخالت املستوردة املستخدمة يف إنتـاج السـلع   ) CIF(و يستخدم السعر سيف  جارية،

 .املصدرة
تطرح التدفقات اخلارجة من الصرف األجنيب احملسوبة يف اخلطوة الثانية من التـدفقات  .جـ

 بغرض الوصول إىل صايف التـدفقات املتوقعة يف الصرف األجنيب احملسوبة يف اخلطوة األوىل  الداخلة
 .من الصرف األجنيب، مث إجياد القيمة احلالية هلذا الصايف باستخدام معدالت اخلصم املناظرة

                                                
   .233  – 231 ، ص1978 دي، اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية، دار الفكر العريب، القاهرة،حممد شوقي بشا   (1)



  - 282  - 

  

ليا، ـارات امعة حمـحتسب املدخالت احمللية الالزمة إلنتاج سلع التصدير، أي االستثم. د
كذلك املدخالت املادية اجلارية، و خدمات املرافق األساسية و األجور احمللية، مث يتم إجياد القيمة و 

  .احلالية للمدخالت من املوارد احمللية بالعمالت احمللية
 معربا عنـها بالعملـة   تقارن القيمة احلالية املتوقعة لصايف التدفقات من الصرف األجنيب. هـ

 اخلطوة الثالثة مع القيمة احلالية للمدخالت من املوارد احمللية، كما يتم حسـا و احملسوبة يف ا احمللية
يف اخلطوة الرابعة ملعرفة ما إذا كان صايف املتحصالت من الصرف األجنيب تضـمن علـى األقـل    

  .استرداد املدخالت من املوارد احمللية
األدىن املقبول من القـدرة علـى   نقارن بني النتائج اليت مت التوصل إليها و بني معيار احلد . و

، فإذا كانت النسبة أعلى من احلد )إذا كانت السلطات املختصة قد قامت بتحديده(املنافسة الدولية 
األدىن املعياري اعترب املشروع قادرا على خوض املنافسة، و بالتايل يكون تصدير منتجاته ممكنا، أما 

ادة دراسة املشروع مبا يـؤدي إىل رفـع الكفـاءة    إذا مل يتحقق هذا الشرط، فإن األمر يتطلب إع
و يف حالة عدم وجود مثل هذا املعدل املعياري يف دولة ما، يصرف النظر عـن  . التصديرية ملنتجاته

  .إجراء مثل هذه اخلطوة
عند وجود عدة مشروعات متنافسة، يتطلب األمر ترتيبها تنازليا للمفاضلة بينـها علـى   . ز

ما ارتفع املعدل كلمـا زادت قـدرة املشـروع    لنافسة الدولية، و كأساس قدرا على خوض امل
  :و يكون مؤشر القدرة على املنافسة الدولية معطى بالصيغة التالية .التنافسية
     
  
   
  

حيث جيب أن تتساوى على األقل صايف املتحصالت من الصرف األجنيب مع القيمة احلاليـة  
  . استرداد هذه األخريةمن املوارد احمللية لضمان  تللمدخال
  .التحليل اإلضايف غري الكمي للرحبية االجتماعية: اثالث

عـن  اك بعض اآلثار املترتبة ة املشار إليها سابقا، هنضافية إىل املعايري األساسية و االباإلضاف
من وجهة روع و هي ذات فاعلية يف تقييم املش" االعتبارات التكميلية"املشروع، و اليت يطلق عليها 

  
  

  =:الدوليةمؤشر القدرة على املنافسة 
 نيب األج القيمة احلالية املتوقعة لصايف التدفقات من الصرف

القيمة احلالية للمدخالت من املوارد 
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؛ منها أثر املشروع على تطوير مرافق البنية األساسية يف املنطقة أو اإلقليم املقترح إقامته وطنيةنظر 
ا، و أثر املشروع على نقل و تطويع التكنولوجيا، حبيث يشمل كل اجلوانب اخلاصـة باملعرفـة   

اريا ـطه حضـر حميى تطويـوث البيئة من جهة، و علـالفنية، باإلضافة إىل أثر املشروع على تل
  .و اليت غالبا ما يتم تقييمها وصفيا. و ثقافيا و اجتماعيا

  :اجلوانب املتعلقة باملرافق األساسية  .1

يتطلب أي مشروع استثماري عددا من التسهيالت و اخلدمات اخلاصة باملرافق األساسية مثل 
اإلسكان  افة إىل خدماتتوفري الطاقة و املياه و وسائل النقل و خدمات الربيد و املواصالت، باإلض

اخل، و يضاف إىل ذلك اإلجراءات اخلاصة باحملافظة على . لرعاية االجتماعية و الصحيةو التعليم و ا

  :  )1( و ميكن النظر إىل أي مشروع جديد من خالل موقفني. النظام و األمن
قامـة  توافر طاقات عاطلة أو غري مستغلة من املرافق األساسية يف املناطق املقترحـة إل  . أ

  .املشروع
 توافر الطاقات العاطلة متعلقة ا و يف حالة تنقص املرافق و وجود صعوبات و اختناقا. ب

أو غري املستغلة، حيمل املشروع فقط بالتكاليف املتغرية اخلاصة باخلدمات األساسية و اليت عادة مـا  
  .تتضمنها تكاليف تشغيل املشروع

روري زيادة حجم هذه اخلدمات األساسية لضـمان  أما يف حالة نقص املرافق يصبح من الض
االسـتثمارية  جناح تشغيل املشروع، و ذلك من خالل استثمارات إضافية، و تـدخل التكـاليف   

األساسية اليت تنشأ خلدمة املشروع ضمن تكاليفه االستثمارية، و مثال ذلك تكاليف إنشاء  للمرافق
إقامة خط كهربائي يربط املصنع و اخلط الرئيسي طريق يربط موقع املشروع و الطريق الرئيسي، أو 

  .للكهرباء
 : )∗(اجلوانب املتعلقة باملعرفة الفنية .2

                                                
   .234 – 233 حممد شوقي بشادي، املرجع السابق، ص   (1)

أو  تنتقل مـن خـالل العينـات   أن املعرفة الفنية هي طرق التصنيع أو املعلومات الفنية املتعلقة باستخدام و تطبيق قواعد فنية معينة، و اليت ميكن   (∗)
التصميمات غري املسجلة، و وصف اآلالت أو املعدالت أو قطع الغيار، أو من خالل املستندات الفنية مثل اخلطط و الرسومات أو مـن خـالل   

على  أنظر يف ذلك. فنية إليهمال التعليمات و النصائح العملية اخلاصة بالتصميم أو التنفيذ، و كذلك من خالل برامج التدريب لألفراد لنقل املعرفة
جملة التنمية الصناعية، يصدرها مركز التنمية الصناعية للدول العربية، العدد السادس " (مشكالت نقل التكنولوجيا يف الدول العربية"عبد احلق حممد، 

  .17 ، ص)1976و العشرين، أفريل 
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 إن إقامة مشاريع ضخمة مبعدات متطورة يعمل على تنمية الكفـاءات و املهـارات لـدى
ملعيشية، العمال، باإلضافة إىل تغيري القيم و املفاهيم و السلوكات باتمع، فضال عن تغيري الظروف ا

  .مما يعين تغيريا جذريا يف منط و أسس التنمية االقتصادية
علـى  معينة كميا، لذلك ينبغي إالّ أنه يصعب قياس مدى تأثري مشروع ما بالنهوض بصناعة 

األقل إبراز هذه اآلثار وصفيا، إال أنه جيب احلذر من جانبني، إذ أنه بالرغم من أن املشاريع املتطورة 
التمادي يف إنشـاء مثـل هـذه     يف املعرفة الفنية للبلد، إال أنعلى إحداث ثورة تكنولوجيا تعمل 

إىل لة احمللية، إضـافة  املشاريع قد يؤدي إىل استرياد عمالة أجنبية بدل تدريب و رفع قدرات العما
جانب آخر متعلق مبوقع املشروع نفسه، حيث ختتلف آثار املشروع باختالف املنطقة املقـام ـا   

ختالف مستويات منو هذه املناطق، و مدى متسكها باألساليب التقليدية يف اإلنتـاج ممـا   نتيجة ال
  . يتطلب االهتمام ذا املوضوع يف إطار خطط التنمية اإلقليمية، و على مستوى الدولة ككل

زيادة على أن عملية التنمية مل تعد جمرد إنتاج سلع ائية بغرض مواجهة الطلب االستهالكي 
ثماري، إمنا هي القدرة على التعبئة السليمة و املخططة للموارد املتاحـة بطريقـة عمليـة    أو االست

ر لإلنتاج فيها، و هذا مدروسة بغرض إنشاء املشاريع و تشغيلها بكفاءة مع التطوير الدائم و املستم
  .تطويرإالّ من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة، و القادرة على إحداث هذا ال ال يتأتى

لقد بدأ االهتمام بالتنمية يف الدول النامية، يف نفس الوقت الذي تطورت فيـه التكنولوجيـا   
تطورا كبريا مع ارتفاع مستوى املعارف و املهارات و أساليب اإلنتاج و اإلدارة و التنظـيم، ممـا   

و يعتـرب  . البلدان يتطلب معه األمر مسايرة هذا التطور و استيعابه ليتالءم مع متطلبات التنمية ذه
يف الدول النامية، ألا تعمل  ةاستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة من أهم عوامل التنمية االقتصادي

ـ   اد على زيادة معدالت اإلنتاج، و زيادة الفرص االستثمارية املتاحة، و رفع إنتاجها بسـبب ازدي
  .يف إجناز األعمالاخلربة و املهارة 

كنولوجيا يف الدول النامية بسبب الفارق الكبري بينها و بـني الـدول   و قد ازدادت أمهية الت
و السـيطرة علـى    املتقدمة اليت تتحكم يف مصادر املعرفة و اخلربة و منو االحتكـارات العامليـة  

  .  و التحكم يف أسعار املواد اخلام و املنتجات النهائيةواق ـاألس
ولوجيا من الدول املتقدمة إليهـا مـن خـالل    ن نقل التكنأول النامية و تعترب العديد من الد

مـن  بغـرض االسـتفادة    ،مشاريع االستثمارات األجنبية املباشرة هدفا رئيسيا للتنمية الشاملة ا



  - 285  - 

  

احملدودة  االتكنولوجيا احلديثة املصاحبة هلا، حيث أن البلدان النامية ال ميكن هلا اعتمادا على إمكانيا
إىل الدول التكنولوجيا احلديثة  إالّ أنه، بالرغم من أمهية نقل. صة اأن ختلق تكنولوجيا و معرفة خا

من قبل الدول  قوق املعرفة و احتكارهاالنامية، إال أن ذلك ليس يف متناوهلا بسبب سرية و ملكية ح
املتقدمة، زيادة على أن نقلها يرتبط باملمارسة العملية و التطبيقية، لذلك ميكن أن حندد جوانب نقل 

ية ـي تشريعـط به من نواحـكنولوجيا من زاويتني؛ األوىل تتعلق باجلانب التنظيمي و ما يرتبالت
و اقتصادية و مؤسسية، بغرض توفري أفضل الشروط لنقلها، أما الزاوية الثانية فتتعلق بالتطبيق العملي 

  .املقترحة ةلنقل التكنولوجيا من خالل املشاريع االستثماري
  املباشـرة؛التكنولوجيا من خالل االستثمارات األجنبيـة  باه إىل أن نقلأنه ينبغي االنت إالّ

على يئة اهلياكـل  ال ينبغي أن يستمر إىل آماد طويلة، إذ جيب على الدول النامية أن تعمل 
و مراكز البحث العلمي للعمل على خلق تكنولوجيا وطنية تعمل على ابتكار أو تطـوير  األساسية 

ساليبه، حبيث يتحقق من ورائها عائدا سواء كان اقتصاديا للمنشأة نفسـها أو  أدوات اإلنتاج أو أ
  .اجتماعيا للمجتمع ككل

بالطبع هناك مشاكل تواجه الدول النامية يف جمال نقل التكنولوجيا، فهي ليست متاحة بدون 
يـات  مقابل، بل قد تدفع الدول النامية تكاليف باهظة لقاء حصوهلا عليها، سواء يف شـكل اتفاق 

جمحفة، أو إتاوات مقابل استغالل حق املعرفة الفنية أو براءات االختراع اليت تدفع يف شكل مبـالغ  
كل نسبة حمددة من املبيعات كما قد تكون اإلتاوة يف ش. إمجالية مرة واحدة أو على دفعات متعاقبة

الستغالهلا مما يرهـق   و عادة ما تتسم باملغاالة، و ال تنسجم مع العائد االقتصادي. أو صايف الربح
باإلضافة إىل وضع قيـود احتكاريـة   . اقتصادات الدول النامية، و يزيد يف خلل ميزان املدفوعات

لصاحل موردي التكنولوجيا للقضاء على أي منافسة، سواء من الشـركات األخـرى الوطنيـة أو    
  .األجنبية

ضـع  تد من اإلجراءات و أن تتخذ العدي و يف مواجهة كل هذه السلبيات على الدول النامية
ل التكنولوجيـا بشـروط   نق التكافؤ بني جانيب التعاقد لتيسريمن السياسات الوطنية لتحقيق نوع 

  .و التقليل من سلبياا، و تنمية إجيابياامعقولة، 
إالّ أنه حلداثة االهتمام ذا النوع من التقييم، فإن هناك عدم اتفاق على اسـتخدام معـايري   

  :على االختالف يف تفسري نتائجها، و من هذه املعايري  حمددة، زيادة
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  :املعيار األول 
  

  =)1( درجة التصنيع               
  

و ذلك على مدى العمر اإلنتاجي للمشروع االستثماري، و كلما ارتفع هذا املؤشر، كلمـا  
إذ السلع الوسيطة،  من املواد ودل ذلك على أن املشروع ال يقوم بتصنيع جانب كبري من احتياجاته 

  .حيصل عليها من املشروعات األخرى
  

  أو =                                   )2(درجة امليكنة : املعيار الثاين 
   

و نالحظ أن هذا املؤشر ال يراعي الفترة الزمنية ألن املاكينات و املعدات و األصول الثابتـة  
ية العمر اإلنتاجي للمشروع، و هذا املعيار يستخدم كمؤشر األخرى يتم احلصول عليها عادة يف بدا

  .لتقدير مدى آلية عمليات التشغيل
  

  =درجة التكنولوجيا : املعيار الثالث 
  

و هو كسابقه، ال يتطلب بالضرورة تطبيق اخلصم عليه ألن اآلالت و املعدات حيصل عليها يف 
  .املعيار دليل على ارتفاع درجة التكنولوجيا بداية العمر اإلنتاجي للمشروع، و ارتفاع درجة هذا

  
  =درجة التجهيز اآليل  :املعيار الرابع 

  
  

                                                
  .170، ص )القاهرة، مطبعة السعادة(، منري حممود سامل، حبوث حماسبية يف اقتصاديات املشروعات :(1)
   .16ص ) 1985اهليئة العامة لالستثمار، أكتوبر : القاهرة (، "مفهوم و أهداف و معايري األداء"أمحد حافظ اجلعويين    (2)

  القيمة احلالية للموارد و السلع الوسيطة املستخدمة

  القيمة احلالية لإلنتاج الكلي

  تكلفة املاكينات و املعدات

  إمجايل األصول الثابتة

  قوة اآلالت باحلصان

  عدد العاملني

تكلفة اإلنتاج التام السنوية 
  السنوية

  قيمة اآلالت و املعدات

  رأس املال املستثمر يف اآلالت

  متوسط عدد العاملني السنوي
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  .و كلما زادت هذه النسبة، كلما دل ذلك على ارتفاع درجة التكنولوجيا
  

  =مدى مالءمة التكنولوجيا : املعيار اخلامس 
  

  .حيث يعين ارتفاع هذه النسبة مالءمة التكنولوجيا املستخدمة
معينـة،   إالّ أن هذه املعايري و أخرى مشاة، ال يتوفر عنها بيانات مقارنة أو مستويات منطية

تكنولوجيا املشروع املقترح، لذلك يتوجب على مراكز البحث  ىمستوعلى لغرض احلكم الدقيق 
  .العملي العمل على حتديد مستويات منطية هلا

 .اآلثار على البيئة احمليطة باملشروع .3

ند دراسة اجلدوى البيئية أن املشروع إما أن يكون له أثر إجيايب على البيئة أو أثـر  الحظنا ع
و عند تصنيف املشاريع من حيث األثر السليب على البيئة جند أن هناك مشـاريع ذات  . سليب عليها

 أثر سليب ضئيل على البيئة، حبيث ميكن معاجلته و اليت تسمى مبشروعات القائمة البيضاء، و مشاريع
حتدث أضرارا هامة سالبة على البيئة ميكن معاجلتها بإضافة معدات خاصة يتحمل املشـروع مـن   
خالهلا تكاليف إضافية تؤثر على الرحبية التجارية، و هو ما يسمى بالقائمة الرمادية، و مشاريع ذات 

 ائيا، أو مشاريع أثر سليب كبري على البيئة ال ميكن معاجلته و ال التحكم فيه مما يستدعي استبعادها
ك اآلثار، ـن تلذات أثر سليب كبري لكن ميكن اختاذ إجراءات معينة تؤدي إىل ضمان محاية البيئة م

  .ما يعرف مبشاريع القائمة السوداءو هو 
يؤكـد   وطيناريع من وجهة نظر االقتصاد الإن استخدام معيار محاية البيئة يف إطار تقييم املش

القتصادات املتقدمة و النامية على حد سواء أصبحت تتركز حـول  على أن مهمة احلكومات يف ا
إن تطبيـق  .حماولة التوفيق بني مصلحة املستثمر اخلاص من جهة، و مصلحة اتمع من جهة أخرى

كذا اآلثار السلبية معيار محاية البيئة حيصر اآلثار اإلجيابية للمشروع اليت متثل جانب املنافع للبيئة، و 
متثل جانب األضرار للبيئة و اليت تؤدي بالتايل إىل تكلفة اجتماعية يتحملها املشروع اليت  للمشروع

أو إذا كانت ستؤثر بشكل كبري على رحبية املشروع التجارية، و كان االقتصاد يف حاجة إىل هـذا  
املشروع، فإن الدولة تتحمل جزءا من هذه التكاليف على أساس أا تكاليف اجتماعية تؤخذ بعني 

  .وطينشروع من وجهة نظر االقتصاد العتبار عند تقييم املاال

  القيمة احلالية لتكلفة املواد احمللية املستخدمة

  القيمة احلالية لتكلفة إمجايل املواد املستخدمة
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و احلقيقة أن املشكل يطرح عند تقييم اآلثار غري املباشرة املوجبة و السالبة للمشـاريع علـى   
البيئة، على اعتبار أن العديد من املتغريات اليت تظهر أثناء التحليل تعترب صعبة القياس، لكن ميكـن  

ـ ـامـصاء كما أن احلاسبات اآللية سهلت من التعتقديرها عن طريق االستق ة ـل مع هذه املشكل
ضارية ـثقافية و احل، و اليت منها التأثري على القيم الوطينلف تأثرياا على االقتصاد الو حساب خمت

و العادات و التقاليد اليت ال ميكن إغفاهلا عند تقييم املشروع باستخدام معيار البيئة من  و األخالقية
ـ  و واضح أن كل هذه املعايري اليت تقيس . ة نظر اتمعوجه  وطينآثار املشروع على االقتصـاد ال

روع من وجهـة نظـر االقتصـاد    ينبغي أن تستخدم كلها جنبا إىل جنب لتحديد مدى رحبية املش
  .، و مدى مسامهته يف حتقيق أهداف اتمع االقتصاديةوطينال

  :  )1(قتراح معيار متكامل يأخذ الصورة التاليةو لذلك دعت هذه النظرة الشاملة إىل ا
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  .القيمة احلالية الصافية االجتماعية للمشروع:  NPVSحيث متثل 
                  t  : عدد سنوات املشروع)t =0,... , n.(   

      m  :واء كانت مباشرة أو غري مباشرةعدد منافع املشروع املتوقعة س.  
 wj  :الوزن النسيب الترجيحي للمنفعة.  

 Yjt    : قيمة املنفعةj  يف السنةt من سنوات املشروع.  
Ct   : جمموع تكاليف املشروع يف السنةt.  
r    :سعر اخلصم االجتماعي.  
I    :التكلفة االستثمارية للمشروع.  

ذكرت يف معايري التقييم السابقة وذلك ضـمن التـدفقات    و يبني هذا املعيار كل املنافع اليت
الداخلة بعد إعطائها قيمة نقدية مث ترجيح كل منها بوزن نسىب يعرب عن مدى أمهيتها بالنسبة لبقية 

صـم القيمـة الصـافية    التكاليف السنوية للمشروع، مث خ املنافع املتوقعة للمشروع، مث طرح كل
ر اخلصم االجتماعي توصال إىل جمموع القيم احلاليـة للتـدفقات   االجتماعية السنوية باستخدام سع

                                                
   .410. عبد املطلب عبد احلميد، املرجع السابق، ص  (1)
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النقدية الصافية للمشروع خالل سنوات التشغيل، وأخريا طرح التكلفة االسـتثمارية للمشـروع   
  .بغرض احلصول على القيمة احلالية الصافية االجتماعية للمشروع

 عـن العائـد االجتمـاعي    إن هذا املعيار ميكننا من احلصول على نتيجة رقمية واحدة تعرب
إالّ أنه يفضل . للمشروع، تستخدم يف املقارنة مع بقية املشروعات وترتيبها واملفاضلة بينها اجتماعيا

ألغراض التحليل واإليضاح والدقة، التعامل مع معايري الرحبية االجتماعية كل على حـدة مث أخـذ   
  .ار بقبول أو رفض املشروع بناء على تلك املنهجيةالنتيجة اإلمجالية يف اية عملية التقييم واختاذ القر

يع من وجهة نظر االقتصـاد  أخريا ينبغي التنويه بأن هناك طريقتان تستخدمان يف تقييم املشار
، و مها متفقتان يف املضمون خمتلفان يف الشكل، حيث تعتمـد الطريقـة األوىل يف تقيـيم    وطينال

شروع و موارده و آثاره غري املباشرة، حبيث يتم حسـاب  املشروع على القيمة احلقيقية لتكاليف امل
ـ  وطينشروع من وجهة نظر االقتصاد الرحبية امل . ةبشكل مباشر دون املرور حبساب رحبيته التجاري

أما الطريقة الثانية فيتم مبوجبها حساب الرحبية التجارية أوال، مث تدخل تعديالت من أجل حسـاب  
بار األسعار احلقيقية بدال من أسعار السوق، و كذا اآلثار غري املباشرة الرحبية االجتماعية، نتيجة العت

و احلقيقة أن الطريقة الثانية تفضل الطريقة األوىل بشكل خاص يف حال طلب االستعانة . للمشروع
من أن ية للمشروع بالرغم مبصدر خارجي للتمويل حيث يتهم هذا املصدر اخلارجي بالرحبية التجار

صادية و احتماالت تطور رصيد ميزان املدفوعات للدولة اليت تطلب القـرض تلعـب   السياسة االقت
  .دورا يف تكوين القرار الذي يتخذه مصدر التمويل اخلارجي

تقترح إنشاء املشروع احتادا اليت و حىت يف حال تبعية املشروع للقطاع العام فقد تكون اجلهة 
ال االحتاد أو أي جهة أخرى صناعية املنتمية هلذا متخصصا بإنتاج سلعة معينة أو إحدى املؤسسات ال

ميكنها تقدير األسعار احلقيقية و اآلثار غري املباشرة للمشروع، و اليت عادة ما متنح هليئة مركزيـة،  
التجارية تاركة للهيئة املختصة إجـراء   تهتقترح إنشاء املشروع حبساب رحبي لذلك تكتفي اجلهة اليت

  .  )1( وطينحبية من وجهة نظر االقتصاد الالر التعديالت الالزمة حلساب
  . معايري قياس مسامهة املشروعات يف زيادة معدل النمو االقتصادي: املدخل الثاين 

 عملية يتم مبوجبها حتقيق زيادات واسعة على مدى طويل من الـزمن "تعرف التنمية على أا 
ـ ـات إجنـانيات و مستويـيف بيئة و إمك اط االقتصـادي و االجتمـاعي   از خمتلف أوجه النش

                                                
   .281 ـ 280. توفيق إمساعيل، املرجع السابق، ص   (1)
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التوجيه أو االستخدام الواعي ملـوارد اتمـع لتحقيـق    "و يشري التخطيط إىل أنه  ،)1( "للمجتمع

ية عامة باإلضافة إىل توافر وسائل وطنبضرورة وجود أهداف  حي، مما يو)2( "األهداف االجتماعية
  .الستخدام املوارد اليت حتقق هذه األهداف

 صاديةـمية االقتـضوء أهداف التن وثيقة حتدد املوارد يف اتمع يف"ى أا و تعرف اخلطة عل

  .)3("و االجتماعية و حسب األولويات املوضوعة
األنشطة اليت تستغل جانبـا مـن املــوارد   " مزيج منهو إالّ  املشروع ماو على اعتبار أن 

  .)4( "عالطبيعية و البشرية للمجتمع دف احلصول على جمموعة من املناف
فإن هذه التعاريف تشكل عالقة مباشرة بني كفاءة اختيار املشـروعات باعتبارهـا وسـائل    

نافعا، و بني أهداف التنمية مما يتطلب حتديـد هـذه األهـداف     الستغالل موارد اتمع استغالال
  .بوضوح حىت يكون اختيار املشروعات اختيارا سليما

حة لالستثمار يف الدول النامية إىل ضرورة احلرص على و قد أدت حقيقة حمدودية املوارد املتا
  .كفاءة االستثمار املوجه إىل األنشطة االقتصادية و اعتباره قضية أساسية من قضايا التنمية

ادية ـو قد اكتسى موضوع تقييم املشروعات أمهية بالغة، نظرا لشموله أهداف اتمع االقتص
ل دراسات اجلدوى اليت تراعي هذه األهداف، و طاملا و االجتماعية على حد سواء و ذلك من خال

ظلت هذه احملدودية قائمة، و مشكلة عدالة التوزيع ملحة، فسيتخطى االهتمام يف اختيار املشـروع  
ركيز على األسلوب الذي ميكن قضية االهتمام بأسلوب التوجيه االقتصادي السائد يف اتمع إىل الت

و املشتركة أن تسهم يف حتقيق أقصى استغالل للموارد، و مـن مث   به للمشروعات العامة و اخلاصة

  .)5( حتقيق أفضل أسلوب لتوزيعها و توزيع ناتج استغالهلا

                                                
الكويت، املعهد العريب للتخطيط، حبوث احللقة النقاشية الثالثة حول آفاق التنمية العربيـة يف  (حممد احلمادي، آفاق التنمية يف الثمانينات  (1)

  . ب. صاملرجع السابق مرجع أورده حممد ماجد صالح الدين خشبة، . 194، ص )1981الثمانينات، 

  .عن املرجع السابق، نفس الصفحة. 11، ص )1982القاهرة، دار النهضة العربية، (عمرو حمي الدين، التخطيط االقتصادي    (2)

   .5 ، ص1983سعد حافظ حممود، التعريف بأساليب التخطيط و أدواته، القاهرة، معهد التخطيط القومي، مذكرة داخلية،    (3)

   .22، ص املرجع السابقثروت حممد علي،  (4) 

  .ث. ص، املرجع السابق حممد ماجد صالح الدين خشبه، (5)
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و من هنا جند أن التمييز بني األهداف التجارية و غري التجارية للمشروعات يف البلدان النامية 
ارية، و املقدمة إىل جهات حكوميـة  يعترب مسألة ثانوية، إذ أن دراسة جدوى املشروعات االستثم

س علمية لتقييم املشروعات يعمل على ربط على أس ءمسؤولة عن تقييمها من وجهة نظر وطنية بنا
  .املشروع بأهداف التنمية يف إطار مناخ صحي لالستثمار

 وطـين مسـتوى   املشاريع على تقييم لذلك يعمل هذا املدخل على حماولة الربط بني معايري
  .األساسية لالقتصادباألهداف 

يف سية لغالبية بـرامج النمـو   إن هدف زيادة معدل النمو االقتصادي يعترب من األهداف الرئي
و زيادة ، وطيني التمييز بني زيادة الدخل الالدول املتقدمة، و برامج التنمية للدول النامية، و هنا ينبغ

 هدفا كميا، أي زيادة الـدخل  طينوحني يعترب هدف زيادة الدخل ال معدل النمو االقتصادي، ففي
دون النظر إىل تركيبه و توزيعه بني اموعات املختلفة، فإن هدف زيادة معدل النمو يعترب هـدفا  

من الفائض لى تعبئة أكرب قدر ممكن بشكل يعمل ع وطينينبغي أن يتم توزيع الدخل ال نوعيا حيث
م رأمسايل يضاف إىل الطاقات اإلنتاجيـة  يف شكل مدخرات يعاد استثمارها، و بالتايل إحداث تراك

  .بنفس كيفية توزيع الدخل يف املرحلة األوىل وطينال باتمع، و يزيد الدخل
و ليس  عدل النمو االقتصاديو لتحقيق أغراض التنمية ينبغي العمل على حتقيق هدف زيادة م

لدان النامية عـن اللحـاق   يف غالبية الب وطنية، نظرا لقصور املدخرات الوطينفقط زيادة الدخل ال
  .مبعدالت االستثمار املطلوبة للتنمية وصعوبة احلصول على القروض األجنبية لسد الفجوة

لذلك ينبغي التأكد من أن املشروع االستثماري املقترح يساهم بشكل إجيايب يف زيادة هـذا  
  :، منها املعدل، و هناك مجلة من املعايري اليت ميكن استخدامها لقياس هذه املسامهة

  ). NPV(صايف القيمة احلالية : املعيار األول 
ـ احلالية للتـدفقات النقديـة الداخ  و هي عبارة عن الفرق بني إمجايل القيمة  ة للمشـروع  ل

أو هي القيمـة احلاليـة لصـايف    . قترح و إمجايل القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة لهـامل
يساوي العائد املطلوب من املشروع، و الصيغة التاليـة  التدفقات السنوية باستخدام معدل خصم 

  : )1( تبني ذلك

                                                
(1) James, C.Van Horne, Financial Management and Policy (Fifth Edition, New Jersey : 

Englewood cliffs, 1980), P. 65 – 66. 
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العائـد   –العائد السائد يف السوق (بيتا + العائد اخلايل من املخاطرة = معدل العائد املطلوب 
  ).اخلايل من املخاطرة

  :حيث بيتا هي مقياس للمخاطرة املنتظمة و هي 
  

  
  

زيادة عايري شيوعا لقياس كفاءة االستثمار و قدرته على حتقيق إن هذا املعيار يعترب من أكثر امل
الثروة، و يستخدم يف التقييم على مرحلتني؛ األوىل مرحلة حتليل الربح، حيث تكون مدخالت  يف

و الثانية مرحلة . النموذج الرياضي هي التكاليف و العوائد املباشرة مقومه باستخدام أسعار السوق
هي التكاليف الت النموذج الرياضي يطبق نفس املعيار على أن تكون مدخالتقييم التنموي، حيث 

و العوائد املباشرة و غري املباشرة مقومة بأسعار تعكس وجهة نظر تنموية مع استخدام سعر خصم 
يبني العائد املطلوب من وجهة نظر اتمع ككل إال أن ما يعاب على هذا املعيار، هو أن نتائجـه  

مطلقة يصعب االعتماد عليها يف املقارنة بني عدة مشروعات ختتلف أعمارهـا  تكون يف شكل قيم 
  .اإلنتاجية و تكاليفها االستثمارية

  )IRR( معدل العائد الداخلي على االستثمار: املعيار الثاين 
و هو كما سبق أن أوضحنا يف دراسة اجلدوى التجارية عبارة عن املعدل الذي جيعل صـايف  

وية للصفر، و ميكن استخدامه أيضا على مرحلتني؛ مرحلة التقييم الرحبي و مرحلة القيمة احلالية مسا
و الفرق اجلوهري بني املعيارين هـو  . التقييم التنموي مع اختالف كل منهما من حيث املدخالت

أن املعيار األول يقوم على افتراض أساسي و هو أن تتم إعادة االستثمار مبعدل مسـاوي ملعـدل   
وب دائما، يف حني يقوم املعيار الثاين على افتراض أن تتم إعادة االستثمار مبعدل أكـرب  املطل العائد

إال أن هذا االفتراض مبـالغ فيـه، إذ أن املشـروع    . املطلوب أو مساويا له على األقل من العائد
االستثماري عبارة عن سلسلة استثمارية طوال حياته اإلنتاجية، و ليس هناك ما يضمن احلصـول  

تثمار أقل من معدل العائد الداخلي يف مجيع سنوات هذه السلسة، فقد يكون معدل إعادة االس على
و يف سنوات أخرى أعلى من العائد الداخلي، و لكن يف كل األحوال لن يقل عن العائد الداخلي، 

  .العائد املطلوب

  )أي مربع االحنراف املعياري للسوق(تباين السوق 

    تثمار و السوقمعامل االرتباط بني االس× االحنراف املعياري للسوق × االحنراف املعياري لالستثمار 

  =بيتا 
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ائد الـداخلي،  لذلك جند أن معدل صايف القيمة احلالية حيظى بقبول أكثر قليال من معدل الع
زيادة على الصعوبات األخرى اليت تواجه حتديد معدل العائد الداخلي و اليت ذكرناها يف دراسـة  

  .اجلدوى التجارية
  .)CIC) (Capital Intensity Criteriom( معيار كثافة رأس املال: املعيار الثالث 

  : و حيسب كما يلي 
  القيمة احلالية إلمجايل رأس املايل املستثمر

  وطنيةلالقيمة احلالية لصايف القيمة املضافة ا
و بالتايل فهو عبارة عن عالقة بني رأس املال املستثمر يف املشروع على مدى عمره اإلنتاجي، 

  .ككل طوال حياته اإلنتاجية وطينضافة من املشروع لالقتصاد الو صايف القيمة امل
من أقصى إنتاجية ممكنة للوحدة  يقو بقدر ما يكون هذا املعيار منخفضا، فإن ذلك يعين حتق

االستثمار، مما يعين ضمنا تفضيل املشاريع ذات الكثافة الرأمسالية املنخفضة نظـرا لنـدرة رؤوس   
اض معامل كثافـة رأس  األموال يف الدول النامية، لذلك تعطى األولوية للمشاريع اليت تتميز باخنف

  .و بالتايل تفضيل املشاريع كثيفة العمل املال،
ن أصحاب هذا الرأي يرون بأن اقتصادات البلدان النامية تتميز بوجود أعداد كـبرية مـن   إ 

العمال غري املهرة باإلضافة إىل ندرة رأس املال، لذا فإن اختيار مشاريع كثيفة العمل حيقق أهـداف  
جيتهم االقتصاد الوطين من حيث استيعاب العمالة املسحوبة من القطاع الزراعي، على اعتبار أن إنتا

يف هذا القطاع تساوي الصفر، و على ذلك فإن تكلفة الفرصة البديلة هلم تساوي صـفر أيضـا،   
  .من تكلفتها دام املوارد، و تقلللذلك فإن املشاريع كثيفة العمل حتقق كفاءة يف استخ

مل ـف العـالتشغيل كثي إالّ أن هذا الرأي ميكن الرد عليه، إذ ليس هناك ما يضمن من أن
أن ام املوارد، على اعتبار ض التكلفة نتيجة اخنفاض األجور سيعمل على زيادة كفاءة استخدو اخنفا

العمل غري املاهر يتسم بإنتاجية ضعيفة لتخلف األسـلوب التكنولـوجي املسـتخدم يف العمليـة     
  .اإلنتاجية

نتـاج  لذلك فإن تكثيف عنصر العمل يقابله اخنفاض يف اإلنتاجية، و بالتايل زيادة يف تكلفة إ
الوحدة مما يعين عدم كفاءة استخدام املوارد، باإلضافة إىل اآلثار السلبية لتكثيف العمل على هدف 
زيادة معدل النمو االقتصادي حيث أن كثافة عنصر العمل تعين زيادة نصيب العمال مـن إنتـاج   

  =معيار كثافة رأس املال 
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الزيـادة  املشروع، و مع ارتفاع امليل احلدي لالستهالك لطبقة العمال و الذي قد يستوعب كـل  
احلاصلة يف الدخل، فإن ذلك من شأنه أن يقلل معدالت االدخار و بالتايل االستثمار، ممـا يعـين   

يدة تستوعب عمالة اخنفاض معدالت النمو االقتصادي و القضاء على إمكانية إقامة مشروعات جد
  .يف املستقبل إضافية

ري، و بالتايل تقليل فـرص  و على ذلك فإن االختيار يكون بني تكثيف العمل يف املدى القص
يف  لفائضةالنمو و التقدم يف املستقبل و بني تكثيف رأس املال يف األجل القصري و استيعاب العمالة ا

ال لذلك فإن عالج البطالة  .جة النمو و إقامة العديد من االستثمارات يف األجل الطويلتياملستقبل ن
النمو يعمق مشكل البطالـة يف املـدى   ينبغي أن يكون على حساب النمو، ألن ضعف معدالت 

اال، مشاريع االستثمارات األجنبيـة املباشـرة الـيت    هذا و من أحد احللول املقترحة يف . البعيد
يصحبها عادة تكنولوجيا حديثة، تتعارض مع تكثيف عنصر العمل، و تعترب بنفس الوقت مصـادر  

تفرضها اعتبارات النمو، و مـن   ضرورة املالالكثيفة رأس  لذلك فإن اختيار املشاريع. ذاامتويل ل
توجيهه حنو التراكم الرأمسايل من خـالل   االقتصادي و زيادة الفائضشأن ذلك أن يعمـل على 

  .احلديثة مع ارتفاع إنتاجية العمل تضافر أساليـب اإلنتـاج
) معيـار جلينسـون و ليبنسـتني   (  )∗( معيار إعادة االسـتثمار احلـدي  : املعيار الرابع 

(W.Galenson and H. Leibenstein)  
إن االعتماد على االستثمارات األجنبية املباشرة، و القروض األجنبية لسـد الفجـوة بـني    

ة ال ينبغي أن يتخذ صفة الدوام، معدالت االدخار احمللية و معدالت االستثمار الالزمة لعملية التنمي
  .تكملة اجلهود الوطنية يف هذا االبل ينبغي النظر إليه على أنه وسيلة مرحلية تعمل على 

لذلك ينبغي أن يكون دورها متناقصا يف املدى الطويل حىت ال جتد الدول النامية نفسها تدفع 
تدفقات نقدية خارجة عكسية خلدمة هذه االستثمارات، و املتمثلة يف سـداد فوائـد و أقسـاط    

ويل رأس املال املباشر ذاته ضافة إىل حتالقروض األجنبية، و حصة الشريك األجنيب يف األرباح، باإل
إىل اخلارج، زيادة على مقابل نقل التكنولوجيا بشكل يفوق التدفقات النقدية الداخلـة لالقتصـاد   

  .الوطين من هذه االستثمارات

                                                
( ∗ )Marginal Per Capital Reinvestment Quotient . 
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و حىت تستطيع البلدان النامية مواجهة هذه األعباء يف املستقبل ينبغي أن تعبئ أكرب قدر ممكن 
حيث يهدف هذا املعيار إىل قيـاس  . ل ما يسمى مبعيار إعادة االستثمار احلديمن الفائض من خال

الفائض القابل لالدخار، الذي ميكن أن حيققه املشروع املقترح عن طريق االرتفاع بإنتاجية عنصـر  
  :و النموذج الرياضي هلذا املعيار يأخذ الشكل التايل . العمل

                                   )25(                       
C

WNPF ).(−
=  

  .نسبة الفائض احلدي املعاد استثماره بالنسبة لكل وحدة من رأس املال  Fحيث متثل 
               P  قيمة اإلنتاج لكل آلة. 

N  عدد العمال لكل آلة .  

W األجر احلقيقي للعامل. 
C  تكلفة احلصول على اآللة.  

  .Fملشروع الذي حيقق أكرب قيمة لـ و على ذلك يفضل ا
متوسط نصيب الفرد مـن الـدخل   بني هذا املعيار أن عملية التنمية دف أساسا إىل رفع يو 

 ككل، على اعتبار أن معدالت الزيادة السـكانية  وطيني يف املستقبل و ليس الدخل الاحلقيق وطينال
غم من حصول زيادة يف الدخل ساسا بالرمما ينفي حدوث تنمية أ وطينقد متتص الزيادة يف الدخل ال

إن هذه الزيادة يف متوسط دخل الفرد ال ميكن أن تتحقق إالّ بقدر معني مـن املـدخرات   . وطينال
 قسـمني؛ تقسيم الـدخل إىل  " ليبينستني"و " جالينسون"الالزمة لتمويل االستثمار، لذلك اقترح 

ا هلذا املعيار، من شأنه أن حيقق مزايا عديـدة  إن تقييم املشاريع وفق. و األجور األرباح أو الفائض،
  :منها

اختيار مشاريع ذات عمر إنتاجي كبري، و اليت تتمثل غالبا يف مشـروعات الصـناعة    .1
 .الثقيلة

 .استيعاب فائض العمالة يف األجل الطويل نتيجة زيادة معدالت االستثمار .2

 .ية بالدول الناميةزيادة معدل النمو االقتصادي، و هو أحد األهداف اهلامة للتنم .3

  :منهاإالّ أن هناك بعض االنتقادات اليت توجه هلذا املعيار 
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رفض الفرضية األساسية للمعيار، وهي أن امليل احلدي لالدخار لدى القـوة العاملـة    .1
ة، ـناميـح يف الدول الـيساوي الصفر، إالّ أن هذا االنتقاد ليس صحيحا ألن هذا الفرض صحي

 .التنمية و خاصة يف بداية عملية

رفض الفرضية الثانية هلذا املعيار و اليت تقر بأن الفائض احملقق يعاد استثماره كليـا أي   .2
، و هذا االنتقاد مقبول على اعتبار أن استخدام هذا املعيـار يف تقيـيم مشـاريع    )% 100(بنسبة 

و بالتايل  جإىل اخلـار هذا الفائض حيـولاالستثمارات األجنبية يتم على أساس أن هناك جزء من 
إذا ) % 0(بل قد تصل أحيانا إىل صفر باملئـة  ) % 100(ال ميكن أن تكون نسبة إعادة االستثمار 

  .كانت األرباح كلها حتول إىل اخلارج
يف  يف التقييم من خالل الزيـادة  و بالرغم من ذلك، ميكن االستفادة من استخدام هذا املعيار

احلديثة، اليت تعمل على زيادة القدرة على التصدير، و بالتايل إنتاج الصناعات الثقيلة و التكنولوجيا 
رفع القدرة التنافسية يف األسواق العاملية، و ضرورة ضغط املستوى العام لالستهالك دف تعبئـة  
أكرب قدر من املدخرات، و خاصة يف املراحل األوىل لعملية التنمية للوصول يف املدى الطويـل إىل  

 . و القضاء على مشكل البطالة، مما حيدد شكل و معدالت التنمية يف املستقبل مرحلة النمو الذايت،

 اإلطار النظري لتقييم املشروعات يف الدول النامية:  بحث الثاينامل
امية، ـدول النـبتحليل اجلوانب النظرية لعملية تقييم املشاريع يف ال بحثسنقوم يف هذا امل

ديثة لتقييم املشروعات، مع إجراء دراسة مقارنة بني هذه و ذلك من خالل عرض خمتلف املناهج احل
املناهج نفسها، بغرض حتديد املنهج أو جمموعة األساليب املستخدمة يف التقييم، و اليت نـرى أـا   

حبيث تعتمد هذه املناهج على تقييم املشروعات علـى ضـوء   . تناسب أكثر أوضاع البلدان النامية
و هو املدخل الذي نعتربه أساسيا يف عملية التقييم و هـو موضـوع   . بيانات العمر االقتصادي هلا

الثاين فنتناول به أساليب التقييم اليت تعتمد على بيانات  طلب، أما املبحثاألول من هذا امل طلبامل
سنة منوذجية من سنوات تشغيل املشروع، و تستخدم هذه األساليب  يتم اختيارواحدة، حبيث  ةفتر

ييم يف حالة صعوبة أو عدم توفر البيانات التارخيية بالنسبة للمشروعات القائمة، كمكمل لعملية التق
  . و اليت يراد تقييم مدى كفاءا قياسا باملشروعات اليت تنتمي لنفس القطاع أو القطاعات األخرى
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  التطور الفكري و التطبيقي يف املناهج الدولية لتقييم املشروعات: األول  طلبامل
يعود ظهور األصول األوىل ملناهج حتليل التكلفة و العائد إىل الواليات املتحدة األمريكيـة  
لتربير قبول املشاريع اليت ترفض من وجهة النظر االقتصادية، علـى اعتبـار أن التفضـيل الـزمين     

طول بطبيعته من التفضيل الزمين لألفراد، و بذلك ميكن تربير قبول هذه املشاريع اليت إن للمجتمع أ

  .)1( تركت العتبارات السوق فلن يقبل ا أحد على الرغم من أمهيتها للمجتمع
ـا  ر املشـاريع الـيت تقـوم    و لنفس السبب ظهرت اخلارجيات يف االقتصاد اجلزئي لترب

ال ألن صاحب املشروع الفرد  لو تركت للقطاع اخلاص فلن يقوم ا، احلكومات، على اعتبار أا
يستطيع احلصول منها على كل عوائده، و لذلك ال يعد االهتمام بتقييم املشاريع من قبل الدول أمرا 

الدراسات اخلاصة بتكاليف و منافع االستثمارات العامـة يف الواليـات    لجديدا، فقد أجريت أو

، مع بدايـة إقامـة املشـاريع اجلديـدة     )2(  منتصف ثالثينات القرن املاضياملتحدة األمريكية يف
حيث متيزت تلك الدراسات بالبساطة إذ ركزت فقط على دراسة الزيـادة الصـافية   " لروزفلت"

و كذلك األرباح اليت نتجت " تينسي"اليت أقيمت على ر  داملتوقعة من دخول املزارعني من السدو

  .)3( هاعن توليد الكهرباء من
وقد اعتمدت احملاوالت األوىل هلذه املناهج من الناحية النظرية علـى فـروض املدرسـة    
الكالسيكية، وعلى رأسها إمكانية حتقيق التوزيع األمثل للموارد من خالل جهاز األسعار وسـوق  

عار املنافسة الكاملة، حبيث يتحقق أقصى إشباع للمستهلك عند تساوي املنفعة احلدية للسلع مع أس
شرائها، كما يتحقق أقصى ربح للمنتج عند تساوي التكلفة احلدية إلنتاج الوحدة مع اإليراد احلدي 
هلا، وقد وجهت إنتقادات كثرية هلذه احملاوالت أمهها استخدام أسعار السوق لتسـعري املـدخالت   

تطبيق اتضح إالّ أنه عند ال )4( واملخرجات، واستخدام سعر الفائدة السائد يف السوق كسعر خصم

                                                
  .28صقر أمحد صقر ، مرجع سابق، ص    (1)

(2)   Arthur Maass" Benefit – cost Analysis : its Relevance to Public Investement Decisions". QJE, 
(May, 1966) P. 209.  

 جتماعية، جامعة الكويت، الد، جملة العلوم اال"أمهية إدراج عناصر املعرفة التقنية يف تقومي املشروعات العامة يف الدول النامية" أمحد سعيد باخرمة   (3)
  .174. ، ص1989العدد الثاين،  ، 17

(4)   : O. Eckstein, Water Resource Development (Cambridge : Harvard University Press, 1958) 
Ch.11, P. 24. 
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قصور هذه الفكرة النظرية، لذلك بذلت جهود كبرية منذ مخسينات القرن املاضي لتطـوير هـذه   
املناهج من خالل توحيد األسس الواجب تطبيقها عند استخدام منهج حتليل التكلفـة و العائـد،   

  :هاما فيما يتعلق بعدة نقاط أمههامجعت فيما يسمى بالكتاب األخضر، حيث تضمن تطويرا 
 .تسعري بنود املدخالت باستخدام أسعار الكفاءة، أي أسعار الفرصة البديلة ةضرور -

 .ينبغي أن تشمل التكاليف و العوائد على املباشر و غري املباشر منها -

 .ضرورة أخذ اخلارجيات و التأثريات غري امللموسة يف احلسبان -

ل املنظمات الدولية، قبتنظيما و بشكل خاص من  أكثربعا امث تطورت الدراسات لتأخذ ط
مثل األمم املتحدة و البنك الدويل، كما أصدرت جلنة األمم املتحدة ألمريكا الالتينية أول الكتب 

، إال أن الكتاب مل يتطرق إىل مناقشة التأثريات اخلارجية 1958اإلرشادية يف تقييم املشاريع عام 

مث تلت . )1( مار نفسها واضحة أو حمددةللمشاريع العامة أو أسعار الظل، إذ مل تكن معايري االستث
فترة جدل علمي حول معايري االستثمار و تكلفة فرصة العمل و وسائل اإلنتاج،  ـزمنيا  ـذلك 

ع اليت حتقق أعلى منفعة طغى فيها اإلحساس بأمهية التحليل االقتصادي للمشاريع مع تفضيل املشاري
و من هنا ظهرت فكرة استخدام . املستخدمةو حتسن بنفس الوقت من كفاءة املوارد  للمجتمع،

لتعكس تفضيل اتمع و اليت تسود يف ظل املنافسة التامة اليت تكفل التوزيع األمثل " أسعار الظل"

  : ) 2(جو ت بانتقادات كثرية من أمهها" أسعار الظل"إالّ أن فكرة  .للموارد
أسعار السوق التنافسية  أن استخدام أسعار الظل لتقييم املشروعات مع اعتبار وجود .1

داخل هذه املشروعات، باإلضافة إىل وجود عوامل أخرى تؤدي إىل احنراف األسعار يف القطاعات 
 .بل إىل تناقصها وطينلكفاءة االقتصادية على مستوى األخرى قد ال يؤدي إىل زيادة ا

ت قد ال متثل أهداف الكفاءة كل األولويات املخططة إذ قد تتخطى هذه األولويا .2
حدود االعتبارات االقتصادية لتشمل قضايا البطالة، إعادة التوزيع للدخول، معدل النمو 

  .و ذلك يف إطار األهداف املتعددة خلطط التنمية. االقتصادي

و قد أدت هذه االنتقادات يف ستينات القرن املاضي إىل ظهور معدل النمو االقتصادي الذي 
أهداف الكفاءة االقتصادية، و خاصة يف الدول النامية  تعاملت معه أسعار الظل كهدف مستقل عن

                                                
  .أمحد سعيد باخرمة، املرجع السابق، نفس الصفحة  (1)
  . 25. عبد القادر دياب، املرجع السابق، ص  (2)
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اليت تنبهت إىل أن هذا املعدل يعطي أولوية للمشاريع اليت حتقق معدالت كبرية لالدخار قياسا بتلك 
على ظل منخفض للعمل سيشجع اليت حتقق معدالت كبرية لالستهالك على اعتبار أن وضع أجر 

لك تذهب عوائد املشاريع للعمال الذين يرتفع ميلهم اختيار املشاريع كثيفة العمل، و بذ
  .االستهالكي، و ينخفض ميلهم االدخاري، و هذا يؤدي حتما إىل اخنفاض معدل النمو االقتصادي

يف ية املخصومة كمبدأ عام و حبلول الستينات من نفس القرن بدأ استخدام التدفقات النقد
هي ) OECD(ة التعاون االقتصادي و التنمية دراسات جدوى املشاريع العامة، حيث كانت منظم

أول من أرسى هذا املبدأ على املستوى النظري و التطبيقي، مث تلتها منظمة األمم املتحدة للتنمية 
و وزارة التعاون الدويل يف بريطانيا، و كذلك البنك الدويل، "  UNIDO) " اليونيدو(الصناعية 

م املشاريع اليت تنصب حول تقصي اآلثار اخلارجية حيث بينت تلك املنظمات أساليبها يف تقيي

  .)1( للمشاريع
و بالرغم من أن تلك املنظمات ركزت حتليلها على تقييم املشاريع الصناعية من خالل 
مقارنة املنافع بالتكاليف، إالّ أن املعروف أن أسلوب حتليل املنافع و التكاليف كانت بدايته موجهة 

االجتماعية ملصادر املياه يف الواليات املتحدة األمريكية، و استثمارات للتطبيق على بعض املشاريع 
يف الدول النامية  وطنيةتطبيقه على بعض املشاريع ال النقل يف إجنلترا، مث بعد احلرب العاملية الثانية مت

  .و الصناعية بإيعاز من البنك الدويل
قرن املاضي، كانت تستخدم طرقا و احلقيقة أن اقتصادات الدول النامية، و حىت مخسينات ال

رح مستخدمة أسعار السوق بسيطة يف التقييم ال تتعدى قياس اإليرادات و النفقات للمشروع املقت
اريع من مع مقارنة عوائدها بسعر الفائدة السائد يف السوق أيضا، و تطبيق ذلك عند تقييم املش

  .)2( ل الضرائب و اإلعاناتبعد استبعاد بعض التحويالت مث وطينوجهة نظر االقتصاد ال
إالّ أنه مع حماولة هذه الدول حتقيق التنمية ا منذ بداية مخسينات القرن املاضي ظهرت 
احلاجة إىل الكثري من البيانات الالزم استخدامها يف عملية تقييم املشاريع، و اليت كانت غري متوفرة 

واقع االقتصادي، و هو ما شكل عقبة بالكمية و النوعية الالزمة، و بذلك مل تكن لتعرب عن ال
وق ـات السـأساسية أمام تطبيق الطرق املتقدمة يف تقييم املشاريع، على اعتبار أا تتطلب دراس

                                                
  . 174. جع السابق، صأمحد سعيد باخرمة، املر  (1)
  . 33. ، صاملرجع السابق ،عثمان حممد عثمان  (2)
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و مرونات العرض و الطلب و توزيع الدخول و معدالت تزايد السكان و توزيعهم فئويا و إقليميا، 

ع معايري مبسطة يتم مبقتضاها إجراء املفاضلة مما حتم وض. )1( و هو ما مل يكن متاحا هلذه الدول
  .بني املشاريع

ري ايـعـذه املـع مثل هـوضـن اهتموا بـاديني الذيـن بني االقتصـو م

، الذي رأى أن الدول النامية تعاين من ندرة يف رؤوس األموال، )POLAK " )2 "والك ـب" و ـه
ى أعلى ناتج ممكن من رأس املال، على لذلك ينبغي اختيار املشاريع اليت تعمل على احلصول عل

اعتبار أن التوزيع األمثل للموارد يتحقق عندما تتساوى اإلنتاجية احلدية هلذا العنصر يف استخداماته 
هذا املعيار يؤدي إىل اخنفاض إنتاجية عنصر العمل باعتباره العنصر األكثر املختلفة، إالّ أن تطبيق 

  .وفرة
عترب غري مالئم للدول النامية ألنه يركز على الناتج الكلي و ليس و احلقيقة أن هذا املعيار ي

 متغريات عديدة و ال يصح على معدل منوه، كما أنه يهمل أثر توزيع الدخل، و لذلك فهو يهمل
إالّ يف حال وجود عنصرين فقط مها رأس املال النادر و العمل الوفري، و هذا ال يصح عمليا ألن 

ط، لذلك رفض هذا املعيار و غريه و النقد األجنيب و ليس عنصرين فق هناك عناصر أخرى كاألرض
  .من املعايري املماثلة

ما يسمى مبعيار اإلنتاجية ) Alfred Kahn( )3( "ألفرد كان " و نظرا هلذه االنتقادات قدم 
 ى قيمة مضافةمن خالل أعل وطينسامهة املشروع يف االقتصاد الاالجتماعية احلدية و اليت تقدر م

إذا تساوت اإلنتاجية احلدية  وطينج من كل وحدة استثمار، و يتحقق أعلى نات لوطينصافية للناتج ا
در التكاليف و العوائد طوال عمر االجتماعية لالستثمار يف كل استخداماته البديلة، و على ذلك تق

على مستوى خللفية له، ابط األمامية و ااملشروع، كما تقدر آثاره املباشرة و غري املباشرة، نتيجة الرو
و قد . اليف االجتماعيةـس التكـار تعكـدام أسعـو ضرورة استخ. وطيناد الـاالقتص

                                                
  . 2. صقر أمحد صقر، اجلانب االجتماعي يف تقييم املشروعات، مرجع سابق، ص  (1)
تخطيط القـومي، مـذكرة   اخللوى، األساليب املختلفة لتقييم املشروعات الصناعية مع إمكانية التطبيق يف مصر، القاهرة، معهد ال دعبد ايحممد   (2)

  .  2. ، ص1973، 1402خارجية رقم 
(3)   Alfred Kahn, Investment Criteria in Development Program, QJE, (Vol. LXV, Feb. 1951) 
      PP. 38-61. 
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ماعية احلدية، على تطوير معيار اإلنتاجية االجت) Hollis chenery( )1( "هوليس تشينريي " لـعم
شروع جمموع و ميزان املدفوعات و توزيع الدخل، و بذلك تشمل تكلفة امل وطينليشمل الدخل ال

تكاليف اإلنتاج، زيادة على التأثريات السالبة على ميزان املدفوعات كنسبة من االستثمار، و يصبح 
يزان املدفوعات كنسبة العائد عبارة عن الزيادة يف قيمة اإلنتاج، مضافا إليها التأثريات املوجبة على م

إالّ أن من االنتقادات اليت . تنيمن االستثمار، و بذلك يصبح صايف العائد هو الفرق بني النسب
ع على معدالت وجهت هلذا املعيار هو أن هذا التطوير أمهل أثر توزيع الدخل الناجم عن املشرو

معيار املعدل " ليبنستني " و " جالينسون " قدم كل من  1958و بذلك، وابتداء من سنة  .االستثمار
ه آثار على التوزيع، و على معدالت االدخار احلدي إلعادة االستثمار، على اعتبار أن أي مشروع ل

و لذلك البد من أخذ هذه . نظرا الختالف امليل احلدي لالدخار بني الفئات املتلقية هلذا الدخل
  . اآلثار التوزيعية يف احلسبان

و نالحظ أن معيار املعدل احلدي إلعادة االستثمار ادخل يف حسابه معدل النمو و اإلنتاجية 
راجع إىل زيادة نصيب العامل ه على نصيب العامل من املقدار املعاد استثماره، و المن خالل تركيز

من رأس املال، حبيث يتكون إمجايل االستثمار من االستثمار األصلي للمشروع مضافا إليه املبلغ 
املعاد استثماره سنويا من الناتج بسبب االستثمار األصلي يف املشروع، إال أن االنتقاد األساسي 

لذي وجه هلذا املعيار هو إمهاله ألثر املشروع على ميزان املدفوعات، و افتراض أن كل زيادة يف ا
  .األرباح سوف توجه بالكامل إىل إعادة االستثمار

يف لتأخذ " تشينري" طورها و بذلك اجته الفكر حنو تعديل اإلنتاجية احلدية االجتماعية اليت
يل ملعيار املعدل احلدي إلعادة االستثمار، و بذلك بدأ احلسبان اآلثار التوزيعية للمشروع كبد

 عاالهتمام باعتبارات النمو االقتصادي مع أهداف الكفاءة االقتصادية، مع إعطاء األولوية للمشاري

  . )2( اليت تولد دخال ادخاريا كبريا قياسا باملشاريع اليت تولد دخال استهالكيا كبريا
باإلضافة إىل اعتبارات النمو و الكفاءة عدالة توزيع  كما أن التطور الفكري امتد ليشمل

الدخل، و الكثري من األهداف االجتماعية األخرى اليت تتضمنها برامج التنمية، كتحقيق التوازن 

                                                
(1)   : Hollis chenery, «The Application of Investment Criteria », QJE, (Vol LX VII, Feb, 1953) 
      PP. 76-96. 

  .4صقر أمحد صقر، اجلانب االجتماعي يف تقييم املشروعات، مرجع سابق، ص   (2)
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و اختيار التكنولوجيا املناسبة  اإلقليمي و القطاعي و ميزان املدفوعات، و عالج االختالالت اهليكلية
  . من التلوثو احملافظة على البيئة 

إن العرض السابق ميكننا من استخالص حقيقة مفادها أن التطورات النوعية يف علم تقييم 
قد رتبت آثارها على املستويني األكادميي و التطبيقي يف الكثري من بالد العامل و خاصة . املشاريع

ماعية مع البلدان النامية، حيث عملت الكثري من هذه الدول على تضمني االعتبارات االجت
من املشروع التكلفة  /اعتبارات الكفاءة يف تقييم املشاريع، مما أعطى أبعادا اجتماعية لتحليل املنفعة 

اريع يف ظل التكلفة من املش /أو قياس املنفعة  اخلاص،و الذي يقيس الرحبية التجارية للمستثمر 
  . وطينأهداف االقتصاد ال

إىل  وطينو آثارها على مستوى " ع لتكلفة للمشاريا /املنفعة "و قد أدى االهتمام بتحليل 
ظهور العديد من املدارس الفكرية و املناهج متفقة على جمموعة من اخلصائص العامة و إن كانت 

أو لتسعري أو معدالت اخلصم ختتلف فيما بينها يف التفاصيل سواء فيما يتعلق باألهداف أو أساليب ا
م، و ترجع هذه االختالفات يف معظمها لألهداف اليت يتبناها املعايري املستخدمة يف نطاق التقيي

و  زيعاملنهج سواء كانت متعلقة جبانب الكفاءة وحده أو الكفاءة و النمو أو شاملة آلثار التو

  :   )1( االعتبارات االقتصادية و االجتماعية اليت حتتويها برامج التنمية؛ و من أمهها
اون ـمنظمة التع"كاليف و املنافع على طريقة للت وطينحليل المناهج الت :أوال 

  .)∗( )OECD" (ادي و التنمية األوروبيةـاالقتص
  :و حتوي هذه املناهج وثيقتني أساسيتني مها 

 ".Manual of Industrial Project Analysis"دليل حتليل املشروع الصناعي  .1

 Project appraisal and" "تقييم املشروع و التخطيـط للـدول الناميـة" .2

Planning for Developing Countries ." ل و ليت"و تعـرف الوثيقـة الثانيـة بدليـل
، كما أن هناك  منهجان فرعيان I.M.D. Little and J. Mirrlees :واضعيهاإىل  نسبـة" مريليس

 : و مها " ليتل و مريليس"يعتمـدان على األفكار األساسية لـ 

                                                
  .354سيد حممود اهلواري، موسوعة االستثمار، مرجع سابق، ص   (1)

  ".  Organization for Economic Co-Operation and Development: " اختصار ملفهوم   OECDتعىن  ) ∗( 
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 A guide to Project appraisal in"  :الناميةان دليل حتليل املشروع يف البلد .أ

Developing Countries " دليل وزارة التنمية الربيطانية فيما وراء البحار"و يعرف باسم." 

، و يعرف "Economic Analysis of Project"التحليل االقتصادي للمشروعات، . ب
  .خاص على أسعار الظل ، و يركز بشكل"دليل البنك الدويل لإلنشاء و التعمري" باسم

منظمة التنمية الصناعية لألمم "للتكاليف و املنافع على طريقة  وطينمناهج التحليل ال:  ثانيا
اهيم املتعلقة ذا ، حيث تتضمن وثيقتيه اخلطوط العريضة و املف)∗(  )UNIDOاليونيدو ( "املتحـدة

  :و مها  املنهج
 ".Evaluation Guidelines for Project"خطوط عريضة لتقييم املشروع  .أ 
 الـدول يف" التكلفـة /للعائد  "التحليل االجتماعي ـدليل التقييم العملي للمشروع  .ب 

 :الناميـة 
Guide to Practical Project Appraisal : Social benefit-cost analysis in  

   Developing Countries" 
وكالة التنمية الدولية "طريقة مناهج التحليل االقتصادي و االجتماعي على :  ثالثا

  :منهجيةو تشمل هذه املناهج ثالثة وثائق . USAID" األمريكية
و يركز على " for development Apraisal guidelinesاجتاهات التقييم للتنمية " .أ 

 .اآلثار التنموية للمشروعات اليت متوهلا الوكالة مع عدم اإلشارة إىل خطوات دراسة الصالحية
و هو دليل مكمل  "Fessibility procedures manual"" ءات اجلدوىدليل إجرا" .ب 

 .للوثيقة األوىل، و يتضمن توضيح لعناصر دراسة جدوى املشروعات
و يعرف باسم دليل  "Manual of support preparation"" دليل الترتيبات األساسية."جـ

 .قطاعيةالتنمية السويدي، و يركز على األولويات و األهداف و الربامج ال

  .)∗( IDCASمناهج التحليل االقتصادي و االجتماعي على طريقة : رابعا 

  :و تضم هذه املناهج وثيقتني مها         
 "Manual for Evaluation of Industrial Projects"" دليل تقييم املشروعات الصناعية" .أ 

                                                
 )∗ (  "UNIDO  "تصار لمفھوم اخ :United Nations Industrial Development Organization.  
  .Industrial Development Center for Arab States :اختصار ملفهوم   IDCAS كلمة )∗( 
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هو من إعداد  و" دليل التقييم و املفاضلة بني املشروعات الصناعية للدول العربية" .ب 
 ".منظمة االمم املتحدةول العربية باالشتراك مع مركز التنمية الصناعية للد

  ."CHERVEL"مناهج التحليل االقتصادي و االجتماعي على طريقة : خامسا 
و  وطينشروع على االقتصاد الحيث يهتم بتحديد اآلثار الكلية للم" اآلثار"و يعرف مبنهج 

بالفرنسيـة للمؤلـف  ج يشمل ثالث وثائقو املنه. ذه اآلثاراالختيار منها حسب دراسة ه
   1970سنـة " مـارك شارفـال و شـارل بـرو"

« Etablissement des programmes en Economie sous-développée, Etude de Grappes de Projets "   
  

   "  L’Evaluation des projets de production. 1974سنة " ملارك شرفال"مث وثيقة أخرى 
"Essai de Typologie des Méthodes  Economie sous-développée :  en   

  " 1976 سـنة" ميشال لوغال"و " مارك شرفال"و وثيقة ثالثة لـ

Manuel d’évaluation économique des projets : La méthode des effets   
  ية كتابا بعنوان يف إطار وزارة التعاون الفرنس"مارك شرفال"أخريا قدم و 

Calculs économiques publics et planification des méthodes d’évaluation de projets »      

عشر منهجا تتفق مجيعها على خصائص عامة  ستةجند أن هناك  و بذلك.1987و ذلك ســنة
  :جنملها فيما يلي 

ة من خالل تقدير تعمل هذه املناهج على قياس الرحبية االقتصادية و االجتماعي .1
 .الوطينإسهامات املشروع املباشرة و غري املباشرة و ربطها بأهداف االقتصاد 

املوجبة و السالبة للمشروع على  غري املباشرةاملباشرة و  احلسبان التأثرياتتأخذ يف  .2
، و حتوهلا إىل وحدات نقدية متجانسة، و هذا يستدعي استخدام األسعار اليت الوطيناالقتصاد

 .القيم احلقيقية ملكونات املشروع االستثماري قيد التقييم تعكس

تتفق مجيعها على أخذ الزمن يف االعتبار الستحالة التعامل مع مكونات املشروع على  .3
 .مدى فترة طويلة دون ذلك مما يتطلب استخدام معدل للخصم يعكس التفضيل الزمين للمجتمع

القة ارتباط و تبادل للمعلومات بني من أهم مزايا هذه املناهج أا تفترض وجود ع .4
و بني اجلهاز القائم بتقييم املشاريع بغرض سد الفجوة القائمة  الوطينجهاز التخطيط على املستوى 
و تقييم املشاريع على مستوى الوحدة يف الكثري من الدول  الوطينبني التخطيط على املستوى 

 .النامية
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فيما ة بني هذه املناهج نذكرها أوجه اختالف عام باإلضافة إىل أوجه االتفاق السابقة هناك

  : )1( يلي
منهج منظمة "و " منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية"ك بعض املناهج مثل منهج هنا .1

، تلخص كل تأثريات املشروع السالبة و املوجبة على جممل األهداف يف "التعاون األورويب و التنمية
اهج أخرى أكثر من معيار دون ضرورة تلخيصها يف معيار رقمي معيار واحد فقط، بينما تتبىن من

 ".اآلثار"و " االيدكاس" جيواحد مثل منه

هناك مناهج تقوم بترمجة األهداف إىل وحدات رقمية متجانسة لكي تتفق مع املعيار  .2
، و هذا من شأنه أن يعقد من تركيبة هذا "منظمة األمم املتحدة"د الذي تتبناه مثل منهج الواح

ملنهج، يف حني تم مناهج أخرى بتحليل هذه اآلثار مما جيعلها مناهج بسيطة و عملية نسبيا مثل ا
  ".اآلثار"و منهج " وكالة التنمية األمريكية"منهج 

" منظمة التعاون األورويب"و " منظمة األمم املتحدة"ى بعض املناهج مثل منهج تر .3
ى تأخذ مببدأ أسعار السوق، و تستخدم أسعار ضرورة استخدام أسعار الظل، و بعض املناهج األخر

بينما " اإليدكاس"يكون هناك خلل كبري يف أسعار السوق مثل منهج الظل للضرورة فقط عندما 
 ".اآلثار"تعمد أخرى إىل استخدام أسعار السوق فقط مثل منهج 

يدي التقييم على اعتبارات الكفاءة ال غري، و هو املنهج التقل املناهج يقصربعض هذه  .4
اءة ـذ الكفـلبعض اآلخر يأخ، و ا"اإليدكاس"الدويل كما يعترب هو املعيار الرئيسي ملنهج  للبنـك

 .و يتعداها إىل اعتبارات النمو و آثار التوزيع

و نالحظ انه من الصعب اإلملام بكل تفاصيل هذه املناهج، و بيان أوجه االختالف بينها، 
اليب، ـج و األسـهلذا املنه تطلب معرفة اإلطار الفكري العامإال أن اقتراح منهج لتقييم املشاريع ي

و األدوات اليت يستخدمها لتبيان مدى إمكانية تطبيقه من خالل ذكر مزاياه و عيوبه، على 
  .اقتصادات الدول النامية بشكل عام

و على ذلك سوف نعمل على عرض أبرز املالمح املميزة لبعض املناهج السابق ذكرها، 
إىل عرض بعض االجتاهات احلديثة يف علم تقييم املشاريع، مع ذكر اخلصائص املتعلقة بكل باإلضافة 

على عملية التقييم للتعرف على  وطنيةاملناهج، و إبراز األهداف المنهج و مقارنته بغريه من 
                                                

  .416. املرجع سابق، ص  (1)
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ة ف املتغريات، و املعروفختلملات القياس، و أساليب أسعار الظل األسباب اليت أدت إىل اختيار وحد
، و كذلك للسلع و اخلدمات اليت متثل مدخالت و خمرجات املشروعات )∗(بالبارامترات القومية

  .حمل التقييم مع إجراء تقييم هذه املناهج دف إبراز مدى مالءمتها للتطبيق على الدول النامية
اون املنظمة األوروبية للتع"للتكاليف و املنافع على طريقة  وطينمناهج التحليل ال:  أوال

  "ليتل و مريليس "أو منهج " االقتصادي و التنمية 
يف تقييم املشروعات " I. Little and J. Mirrlees" "مريليس ـليتل "مت التعرض ملنهج 

الصناعية بالدول النامية يف الكتاب الذي نشرته منظمة التعاون االقتصادي و التنمية عام 
        :بعنوان 1969

«Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries, Vol II : Social Cost-Benefit Analysis». 

و يعترب هذا الدليل أول حماولة للجمع بني مبادئ نظرية الرفاهة االقتصادية، و بني حسابات 
تقييم املشروعات االستثمارية، من خالل إدخال أسس اقتصاديات الرفاهة إىل جمال حتليل 

و الذي كان مقتصرا على تعظيم العائد املادي املتحقق من املشروعات اليت يراد املشروعات، 
دون إدخال العديد من " تقدير األسعار احملاسبية"إنشاؤها، حيث ركز بشكل أساسي على 

االعتبارات األخرى يف جمال التقييم مثل توزيع املنافع بني اجلماعات أو األقاليم املختلفة و منط 
، هذا و قد قام املؤلفان بتنقيح هذا املنهج و تعديله .و االدخاربني االستهالك نافع توزيع هذه امل

 هنظرا لالنتقادات العديدة اليت وجهت للمنهج األصلي زيادة على أن )1( 1974بشكل شامل عام 
حيوي تغريات أساسية و خاصة يف جمال معاجلة أجر الظل الذي يستخدم كأساس لتوزيع الدخل 

ىل االهتمام ببعض النقاط كتنظيم املشروع و ختطيطه و تقييمه، وصلة ذلك بالتنظيم باإلضافة إ
القطاعي، و التخطيط على املستوى االقتصادي الكلي، كما اتسع الدليل الثاين ليشمل باإلضافة إىل 

املتاجر املشاريع الصناعية، املشاريع الزراعية و مشاريع البنية التحتية و كيفية قياس منافع السلع غري 
كما . فيها و كذلك اخلدمات باإلضافة إىل قضية توزيع الدخل و موقعها من عملية تقييم املشروع

                                                
و . اخلصائص االقتصادية القائمة، و تعتمد عليها، و تشتق منهاتصور العالقات و  وطينهي قيم على املستوى ال: ومية الق) أو املعلمات(البارامترات  ) ∗( 

انظر يف ذلك دليل التقييم و املفاضلة بني املشروعات الصناعية للدول العربية، . هي ثابتة بثبات األوضاع و اخلصائص االقتصادية و متغرية بتغريها
   .53ص . املرجع السابق،حدة للتنمية الصناعية،املنظمة العربية للتنمية الصناعية باالشتراك مع منظمة األمم املت

(1)   :  I.M.D. Little and J.A. Mirrles. Project Appraisal and planning for Development Countries, 
Publishing by Heinermann Educational Books, Ltd, London, 1974 
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اص، ـر اخلـة نظر املستثمـاهتم الدليل املذكور بإشكالية تطبيق املفاهيم اخلاصة باملنهج من وجه
  . اهجو تعامل املشروع مع وكاالت منح املساعدات و مقارنة املنهج مع غريه من املن

  :و فيما يلي أهم مالمح هذا املنهج 
  :املالمح العامة للمنهج :  1
من  طاع الصناعي دون غريهالتكاليف يهتم املنهج مبشروعات الق/ عند حتليل املنافع  1-1

القطاعات، مثل القطاع الزراعي و اخلدمي و البنية التحتية، و يربر املنهج هذا االهتمام بالقطاع 
 : الصناعي فيما يلي

بالسهولة  ـقياسا بقطاعات البنية التحتية املادية و االجتماعية  ـيتسم القطاع الصناعي  . أ
بأن البنية التحتية تتسم  نظرا ألن نواتج قطاعات. النسبية فيما يتعلق بقياس الناتج بوحدات مادية

أن األسلوب  عينرة هلا، مما ياملنافع املتحققة منها تتميز جبوانب غري مباشرة تفوق اجلوانب املباش
األكثر مناسبة لتقييم مشاريع تلك القطاعات هو أسلوب حتليل فعالية التكلفة الذي يعتمد على 

من خالل حصر عدد قدر معني من الناتج سواء حتقيق احلد األدىن من التكلفة للحصول على 
مثل (خرى أو يف نواتج مادية أ) التعليم و الصحة مثل خدمات(السكان املستفيدين من اخلدمة 

أو تعظيم املنافع املتحققة من التكاليف ، )مشروعات توليد الكهرباءكمية الكهرباء الناجتة عن 
 .االستثمارية و تكاليف التشغيل معا

يتسم  ببعض االختالف حبيث يتميز  ـ قياسا بالقطاع الزراعي ـ  إن القطاع الصناعي   . ب
من اليت يقوم عليها كل ختالف طبيعة املؤسسات الزراعي بأساليب خمتلفة يف التقييم نظرا ال القطاع

و األصول عة العمليات اإلنتاجية القطاعني الزراعي و الصناعي، كما تعود هذه االختالفات إىل طبي
. من القطاعني من النشاط االقتصادي لكلو كذا إىل طبيعة توزيع العائد . الثابتة لكل منهما

عند تقييم  وطنيةر الظل اليت تعكس األهداف الأسعا واحلقيقة أن هناك متاثل يف أسس استخدام
مشاريع كال القطاعني، إال أن االختالف يتناول طبيعة تسلسل مراحل التقييم، وطبيعة املتغريات مما 

 .تطلب معه األمر إفراد دليل مستقل للتقييم لكل من القطاعني

اريع من للمش"ليف التكا /املنافع "يرى أصحاب هذا املنهج ضرورة إجراء حتليل  1-2
يف الدول النامية إذا ما أريد هلذه املشروعات أن تسهم يف عالج أوجه  جتماعيةوجهة نظر الرحبية اال

 ةـاديـص االقتصـاخلصائوذلك من خالل تبيان . النقص الذي تتسم ا اقتصاديات هذه البلدان
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ختتلف  جتماعيةاملتعلقة بالرحبية اال قاييسو االجتماعية القتصاداا، و اليت تتطلب تبين جمموعة من امل
و اليت ال  ـ ظرا لالرتباط بني تلك اخلصائصو ن. بالضرورة عن املقاييس املتعلقة بالرحبية التجارية

 ـدول ـتعدو أن تكون مجلة من االختالالت اليت يتسم ا البنيان االقتصادي و االجتماعي لتلك ال
بنا إىل ختصيص النقطة  او هو ما حذ. ا السياسات العامةقهو األهداف اإلمنائية اليت تسعى لتحقي

 . الثانية لتوضيح تلك األهداف و انعكاسها على عملية تقييم املشروعات

على حقيقة أساسية، و هي عدم مالئمة هياكل األسعار " مريليس ـليتل "يؤكد منهج  1-3
على  ،وطيننظر االقتصاد الوجهة السائدة بالدول النامية الستخدامها يف إطار حتليل املشاريع من 

اعتبار أن معاجلة االختالالت يتم من خالل اختيار املشاريع بدراسة رحبيتها االجتماعية، و أن 
الرحبية التجارية تستند إىل أسعار السوق يف تقدير تكاليف و منافع املشروع، إالّ أن األسواق يف 

اشرة، ـل احلكومي من خالل الضرائب غري املبهذه البلدان تعاين من اختالالت كبرية نتيجة للتدخ
و كل أساليب الدعم و اإلعانات، زيادة على وجود قوى احتكارية، و قصور تفاعل قوى العرض 
و الطلب، و اليت تؤدي بالضرورة إىل احنراف األسعار السوقية عن تلك اليت تعكس حقيقة تكاليف 

 .الفرصة البديلة للمدخالت و املخرجات

اليت أن تلك التشوهات يف األسعار ال تطال فقط أسواق السلع و اخلدمات زيادة على 
اج، ـر اإلنتـيضا أسواق عناصمدخالت و خمرجات للمشروعات حمل التقييم، بل تشمل أ متثـل

اليت تتحدد ا أسعار الفائدة (و خاصة عنصر العمل، باإلضافة إىل أسواق الصرف و رأس املال 
  ).الدائنة و املدينة

احنراف هياكل األسعار عن املستويات اليت تتطلبها اعتبارات الكفاءة االقتصادية ال تربر إن 
لوحدها ضرورة تبين جمموعة من األسعار ختتلف عن أسعار السوق، بل يضاف إليها اعتبار آخر قد 
يكون أكثر أمهية، و هو أن أهداف السياستني االقتصادية و االجتماعية قد تتطلب وضع أوزان 

رف ـعار الصـلفة لعناصر املدخالت و املخرجات، و عناصر اإلنتاج و املتغريات األخرى كأسخمت
تعديل هذه " ليتل و مريليس"لذلك اقترح . املبتغاةو الفائدة بشكل يتفق و متطلبات األهداف 

ة على األسعار لتعكس تكلفة الفرصة البديلة يف اال الدويل، و بذلك فإن تقييم املشاريع االستثماري
أساس الرحبية االجتماعية؛ ال يساهم فقط يف عالج االختالالت السعرية املوجودة يف أسواق الدول 
النامية، بل ميتد ليعاجل االختالالت االجتماعية النامجة عن اخللل يف توزيع املوارد االقتصادية، سواء 
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عملية التقييم تأخذ يف احلسبان و املناطق املختلفة، ألن  اتمع، أو بني األقاليمبني األفراد يف 
  .االعتبارات التوزيعية

 اف السياسة العامة للدولة،يهدف املشروع االستثماري وفقا هلذا املنهج إىل حتقيق أهد 1-4
و املتمثلة يف تعظيم حصيلة الدولة من النقد األجنيب، و كذلك رفع مستوى املعيشة للمواطنني من 

تقبال، باإلضافة إىل رفع مستوى التوظيف للعمال على أساس خالل زيادة االستهالك حاضرا و مس
أنه وسيلة لرفع مستوى الدخل، مع حتقيق عدالة التوزيع بنفس الوقت، لذلك تقوم عملية التسعري 

الدخل "تتمثل يف  )∗( ا هذا املنهج، على استخدام وحدة قياس مشتركة أو عاد يليت يوصالظلي ا
تبط باستخدام معني، معربا عنه بوحدات النقد األجنيب القابل لالستبدال العام أو االجتماعي غري املر

ن يف أن الدول كمي و احلقيقة أن اختيـار وحدة قياس ذا الشكل". الصرف الرمسي وفقا لسعر
عن ضعف معدالت االدخار بتلك الدول، و الذي  التمويـل ناجـم شديدا يفالنامية تعاين قصورا 

ات املداخيل ا، زيادة على قصور قطاع التصدير عن توفري املوارد الالزمة ينتج عن اخنفاض مستوي
 . للتنمية من النقد األجنيب

و يقصد بالدخل العام غري احملدد باستخدام معني؛ ذلك الدخل الذي ميكن أن يكون متاحا 
االقتصادية  ته يف األهدافالالستثمار، و بالتايل جيب أن حيول صايف منافع املشروع و جمموع مسامه

من النقد األجنيب  يعترب تعظيم موارد الدولةإىل وحدات استثمار مقومة بأسعار خارجية، لذلك 
الت ـافة املدخـخالل حتويل قيم كمن إذ يتم تقدير القيمة الصافية ملنافع املشروع . هدفا أساسيا

و كذا حتديد أوزان  ،مها، حمسوبة بالنقد األجنيبو املخرجات إىل نفقات الفرص البديلة الستخدا
للمتغريات و األهداف االقتصادية و االجتماعية، باملقارنة دف تعظيم موارد الدولة من النقد 

  .األجنيب
املباشرة و غري املباشرة لتعكس هدف  فو بذلك يتم تعديل كافة بنود املنافع و التكالي

  .، و بعض املتغريات اهلامةوطنيةاف الاألوزان النسبية لألهد الكفاءة يف استخدام املوارد، و استيعاب

                                                
كـل األدب   يف، و أصـبح معتـادا   "ليون فالراس" م، و هو اصطالح استعمله ألول مرة، أي وحدة حلساب القي)numeraire(العاد أو احملصي  ) ∗( 

  :االقتصادي، و على اخلصوص اقتصاديات التوازن الشامل و الرفاهية، أنظر 
Leon Walras, Elements of pure Economics, William. Jaffe (Frans), Homewood, I, 11, Irwin, 
1974.  

  .63. يستوفر ناش، ترمجة محدي السباخي، املرجع السابق، صعن دافيد بريس، و كر
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بتقييم املشروعات من وجهة غة لفعالية املؤسسات اليت تقوم يعطي هذا املنهج أمهية بال 1-5
ية، حيث يفترض أصحابه أن دور هذه املؤسسات يتجاوز جمرد إجراء حسابات التقييم وطننظر 

إىل حتقيق  ياسات العامة بشكل يوصليل السعلى أساس األوزان املعطاة، إىل تقدمي التوصيات بتعد
بقا يف اآللية املقترحة لتقييم املشروعات ط رض لهتعو هو ما سن. تماعيةاألهداف االقتصادية و االج

 .هلذا املنهج بالنقطة الثالثة

يركز املنهج على ضرورة حتديد بدائل االستثمار عند إجراء عملية التقييم حتديدا  1-6
 جتمع،ـة للمـدودة املتاح حلول دون املثلى، مما يعين هدر املوارد احملواضحا، تفاديا للوصول إىل

كما يفترض أصحاب هذا املنهج . تعظيم االستفادة منها "املنافع /التكاليف "و اليت يفترض حتليل 
حتققها من خالل خطوتني متتاليتني، األوىل تتمثل يف حصر كافة البدائل املمكنة لالستثمار املقترح، 

أو على مستوى فين حبيث  لى مواقع بديلة للمشروع،لى مستوى جغرايف حبيث تشتمل عسواء ع
ل ـل التمويـتشتمل على فنون خمتلفة، أو على مستوى متويلي تتحدد من خالله صور خمتلفة هليك

 ).و ذلك من خالل تبيان مصادر التمويل املختلفة و نسبة رأس املال الوطين و األجنيب فيها(

عدم القيـام "لثانية فتتمثل يف مقارنة كل من تلك البدائل بالبديل العام و هو أما اخلطوة ا
  .، و املتمثل يف عدم تنفيذ الفكرة االستثمارية"شيء بأي

الذي تبنته منظمة التعاون االقتصادي و التنمية، " مريليس ـليتل "إن األسس العامة ملنهج 
ملشروعات مكانة أساسية كإحدى أدوات السياسة تبني أن هذا املنهج يطمح أن حتتل عملية تقييم ا

العامة اهلادفة إىل القضاء على االختالالت و التشوهات اليت تعترب الطابع الذي مييز اقتصادات الدول 
النامية، بل و ترمي إىل أن تكون أداة هامة من أدوات السياسة االجتماعية اليت دف إىل احلد من 

  .و هو ما سنبينه الحقا. ذلك بني خمتلف أقاليم الدولة الواحدةالتفاوت بني فئات اتمع و ك
  :و تقييم املشروعات  وطنيةاألهداف ال:  2
وفقا  وطينملنفعة على مستوى االقتصاد الا /حظنا يف النقطة األوىل أن أساس حتليل التكلفة ال

لبلدان النامية، و احلقيقة هلذا املنهج هو احلد من االختالل االقتصادي و االجتماعي الذي تعاين منه ا
منظمة التعاون "أن مجيع هذه املناهج تتفق من حيث املبدأ حول هذه النقطة، إالّ أن أصحاب منهج 

ذا ـيرون أن اهليئات الوطنية القائمة بعملية التقييم تستطيع حتقيق ه" االقتصادي و التنمية
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ث يتم القضاء على هذا يدف، و كذلك إحداث تغيريات فيما خيص السياسة العامة حبـاهل
  .و احلد من التفاوت بني هذه السياسات العامة و بني مقتضيات تعظيم الرحبية اخلاصة االختالل

ارية ـات االستثمـاملشروع ليلـال حتـتظهر يف جم وطيناحلقيقة أن أهداف االقتصاد الو 
  :ليت من بينها و الصناعية منها بشكل خاص، من خالل إبراز خصائص اتمعات النامية و ا

 :ارتفاع معدالت التضخم  2-1

إذ . م مشكلة يف تقييم املشروعاتمن املعقول أن نتساءل عن األسباب اليت جتعل من التضخ
باألسعار احلقيقية، إال أنه يف الوقت الذي يكون  تقبل كل شيء جيب أن يتم تقييم كل املشروعا

كات العامة يف مستوى األسعار ليست كذلك التنبؤ بتحركات األسعار النسبية مهما، فإن التحر
إضافة إىل أن هناك مشاكل يسببها املعدل املرتفع للتضخم بالنظر إىل آثاره على األسعار النسبية، 
فبعض األسعار حتدد يوما بيوم يف السوق، و أخرى تتعدل دوريا من طرف اإلدارة، و ثالثة ختضع 

بذلك تظل األسعار النسبية تتقلب بطريقة ال ترتبط ملراقبة احلكومة، يف حني تظل بعضها حرة، و 
سعار، و حىت إذا مل تكن هناك أسباب أخرى لتشوه األ. باملرة بظروف العرض و الطلب اجلاريني

  .من الصعب معرفة جمموع األسعار النسبية اليت يكون استعماهلا مالئما ألغراض التقييم فيظل
طبيعة سياسات التنمية اليت تتبعها  لبلدان إىلو يعود ارتفاع معدالت التضخم باقتصادات ا

يف ا زيادة مماثلة حكومات هذه البلدان، و اليت تتميز بزيادة عرض النقود مبعدالت مرتفعة ال تقابله
  .الناتج السلعي و خاصة قطاع اإلنتاج األويل

إىل  يعود ال جتماعيةثيلتها املرتبطة بالرحبية االغري أن اختالف مؤشرات الرحبية اخلاصة عن م
أن قطاعات، و هذا من شأنه مشكل التضخم فقط، بل إىل تفاوت معدالت التضخم مبختلف ال

يعمل على اختالل األسعار النسبية بشكل مستمر، مما يضعف من داللة تلك األسعار على املستوى 
من كومات ة على أن تدخل احلزياد. احلقيقي للمنافع و التكاليف، و عالقتها باالستثمارات املختلفة

من شأنه أن يؤدي إىل خفض  ـيف ظل ظروف التضخم  ـخالل فرض بعض القيود على األسعار 
  .وطنيةفاع اجلدوى من وجهة النظر المعدالت الرحبية اخلاصة يف بعض ااالت اليت تتميز بارت

 :اخنفاض مستويات التشغيل و اختالل أسواق العمل  2-2

باختالل شديد نتيجة اخنفاض مستوى التشغيل، و وجود  تتسم أسواق العمل بالدول النامية
بطالة مقنعة بشكل كبري، باإلضافة إىل أن األجر املدفوع هلذا العنصر اإلنتاجي ال تعكس اإلنتاجية 
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احلقيقية على مستوى غالبية القطاعات احلساسة سواء قطاعات صناعية أو خدمية أو قطاعات 
  .اإلنتاج األويل

يف ة الناتج احلدي للعمل ة حول ما إذا كان سعر األجر يعكس قيمو يثور التساؤل عاد
االقتصاد، إذ يف حالة الدول النامية يوجد قطاعني التقليدي و احلديث يف آن معا، ففي القطاع 

مل، ـالناتج املتوسط للع ، تعمل العائلة كفريق حبيث يتلقى الفرد)الزراعي بشكل خاص(التقليدي 
البديلة يتم العمل بني أفراد العائلة، و يكون الناتج احلدي للعمل يف الغالب و يف غياب فرص العمالة 

و يف القطاع احلديث تكون معدالت األجر مرتفعة جدا، بسبب . منخفضا جدا أو حىت معدوما
ة ـدولـالت التنظيمية للـافة إىل التدخـعدم قابلية العمل للحركة، أو انتظامه يف نقابات، باإلض

  .ليةو الضغوط الدو
و على ذلك عندما جيذب املشروع عماال من القطاع التقليدي إىل القطاع احلديث، فقد 
يكون معدل األجر يف القطاع احلديث انعكاسا ضعيفا جدا لتكلفة االنتقال االجتماعية على 

أن هناك مشاكل قد  إال. مما يشجع حتويل العمل من القطاع التقليدي إىل القطاع احلديث. االقتصاد
تغلب على بعض الصعوبات من قابلية حتويل العمل للمشروع حمل االعتبار، و حىت إذا أمكن ال يدتق

من خالل برامج التعليم و التدريب فقد توجد معوقات حضارية يف وجه التغري و حىت التأمني 
لذلك قد يكون من ادي تشجيع املشروعات األخرى على . احملدود يف حالة املرض أو البطالة

دة إنتاجية العمل يف القطاع التقليدي بدال من حتويله حىت لو مل يؤد ذلك إىل العائد االقتصادي زيا
  .األفضل

و يالحظ أن هذه الطريقة تتجاهل وجود بطالة حضرية، و قد يظن وجوب انعدام سعر 
ال يكون صحيحا فقط عندما  الظل للعمل غري املاهر يف املشروعات احلضرية يف تلك احلالة، و هذا

تنجح املشروعات يف جذب عمالة إضافية من املناطق الريفية، إال أنه ثبت أنه يف املتوسط يؤدي 
إنشاء فرصة عمل حضرية إضافية إىل إغراء أكثر من عامل ريفي واحد على اهلجرة، و يف هذه 

لظل احلالة تؤدي فرص العمل احلضرية اإلضافية إىل جعل البطالة احلضرية أسوأ، و سيتجاوز أجر ا
  .قيمة الناتج احلدي للعامل الريفي

  
 : قصور املدخرات وضعف الدخل احلكومي  2-3
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خار و الضرائب على املستوى خيتلف تأثري املشروعات على كل من االستهالك و االد
يالحظ أن االدخار و االستثمار يعاجلان على أن هلما نفس القيمة مبفهوم النظرية  إذ، وطينال

يعكس هذا التساوي وجهة النظر و  ،املعاجلة مبدأ سيادة املستهلكس هذه االقتصادية حيث تعك
أن  و برغم .تهالك احلاضرالفردية، يف حني تعترب احلكومة أن االدخار احلاضر أعلى قيمة من االس

احلكومات ميكنها خفض االستهالك اخلاص اإلمجايل احلاضر لصاحل زيادة االدخار، من خالل فرض 
األموال اليت توجد حبوزة احلكومة تكون أعلى قيمة قياسا باالستهالك اخلاص  ضرائب الدخل، فإن

اإلمجايل احلاضر، و خاصة إذا اتسم اإلنفاق احلكومي بالرشادة االقتصادية، و اليت يعكسها تساوي 
  .اعية و الدفاعيةقيمة اإلنفاق احلدي لكافة ااالت الصناعية و الزر

ا عن هذا الوضع، فمن املشاكل اليت تعاين منها الدول النامية و احلقيقة أن الواقع خيتلف كثري
بشدة، توقع اعتماد حتسني مستوى املعيشة على تزايد معدل االستثمار، إال أنه نظرا لكون غالبية 
سكان هذه البلدان فقراء، فإن مستوى االدخار سيكون منخفضا، و أية حماولة جلعل االدخار 

األقل على مستوى سياسي مع عدم توفر األجهزة اإلدارية الالزمة  إجباريا ستقابل بالرفض، على
و ستكون النتيجة احلتمية لذلك هي االختالف بني تكلفة . لتحصيل ضريبة الدخل التصاعدية

الفرصة البديلة لرأس املال و معدل التفضيل الزمين االجتماعي، مما يتطلب استخدام أسعار الظل 
ل ـليت"و هو ما جيعل. ل فرص االستثمار أو إعادة االستثمار املضحى اللتكاليف و املنافع اليت متث

للتعبري  عل االستثمار هو املقوم، إذ يستخدم تسعري ظل االستهالكجبيعكسان الطريقة " و مريليس
 فضال عن أن هذه الطريقة ال تقتصر على اآلثار املباشرة. مع االستثمار عنه بوحدات مشتركة

عن املشاريع األخرى مستويات خمتلفة لالدخار، حسب نسبة اإليراد املدفوع أ للمشروع، إذ قد تنش
  .كأرباح و أجور لفئات العمل املختلفة

و بشكل عام يشكل تتبع تلك اآلثار إحدى املشاكل الرئيسية يف تقييم املنافع االجتماعية 
ة املشروعات لالستثمار اخلاص، كما أن وجود قيد على املدخرات يتطلب دراسة مصادر أرصد

إالّ ال يف كل املشاريع، و عادة يستعمل سعر عام للظل ميثل تكلفة الفرصة البديلة لرأس امل. املعنية
ارجية ـاحة من جهات متويلية خأن ذلك يصطدم ببعض العقبات إذا كانت تلك األرصدة مت

بطة باملشروع ، و مرت)منشأة خاصة مساعدات خارجية من دولة معينة أو ، أوالبنك الدويل مثال(
و هنا قد ال تؤخذ باحلسبان تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمشروعات املضحى ا، و إمنا  .املعين
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بالنسبة لتيار املدفوعات املستقبلة للصرف اخلارجي الضروري خلدمة الدين و رد أصله، باإلضافة إىل 
  .القيود اليت يفرضها مصدر التمويل

 :أسلوب توزيع الدخل  2-4

ادة على مشكل توزيع املنافع النامجة عن املشروعات حاضرا و مستقبال، هناك مشكل زي
آخر تتسم به االقتصادات النامية و هو مشكل التفاوت يف توزيع الثروة بني الفئات املختلفة؛ إذ 
يبدو أن توزيع الدخل يف الدول املتخلفة بعيدا جدا عن الكفاءة بسبب وجود شرائح واسعة فقرية 

و من بني االقتراحات للتعامل مع هذه املشكلة هي . اء فاحش لشرحية صغرية من اتمعمع ثر
ل رغبة املستهلكني يف الدفع مقابل املنافع حمل االعتبار إذا تعديل املنافع االستهالكية لتمث إمكانية
ابل للتطبيق ، إال أن العوائق السياسية و التنظيمية ستجعل هذا اإلجراء غري قؤاتوزيع الدخل كفكان 

يف غالبية البلدان النامية، إذ يصعب فرض ضريبة كبرية على القطاعات الثرية يف اتمع بسبب 
  .الفساد و التهرب الضرييب

 و هكذا نالحظ أن حل هذا املشكل من خالل زيادة الضرائب يظل حمدودا و بالتايل يظـل
  .املشكل قائما جزئيا

 :ضعف أسواق رأس املال  2-5

لشروط اليت جتعل األرباح مؤشرا سليما للنفع االجتماعي الصايف هو تساوي أسعار إن أحد ا
الفائدة على القروض باختالف أنواعها و جماالا، حيث تتساوى املخاطر اليت تواجهها 

ختتلف أسعار  االستثمارات، إال أن هذا خيتلف كثريا عن الوضع السائد بالدول النامية، حيث
بشكل ال يعكس اختالف درجة املخاطر فقط، بل إن هذا االختالف يعود إىل  الفائدة على القروض

ال، ـــصور التدخل احلكومي، و عدم اإلملام بظروف سوق رأس امل: جمموعة من العوامل منها 
  .و احتكار عرض رأس املال، و غريها

 :اختالل هياكل أسعار الصرف  2-6

عار اليت تعاين منه هذه الدول، حيث يقف تتأثر أسواق الصرف األجنيب باالختالل يف األس
تدخل احلكومة من خالل التحديد اإلداري ألسعار العملة األجنبية وراء عدم التناسق بني األسعار 

لية، ــالعاملية للسلع و اخلدمات الداخلة يف نطاق التجارة الدولية، و بني أسعارها يف األسواق احمل
  .يد سعر العملة احمللية جتاه العمالت األجنبيةو الذي عادة ما يقترن مبغاالة يف حتد
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بالرغم من أن العديد من الدول النامية تلجأ إىل ختفيض قيمة العملة احمللية يف حال التضخم 
يكون بالقدر الذي يكفي لتحقيق التوازن يف ميزان املعامالت  املستمر، إال أن هذا التخفيض ال

  .ختالل يف أسعار الصادرات و الواردات قائمااجلارية للدولة مع اخلارج، مما جيعل اال
إالّ ، و من بني احللول املقترحة يف جمال تقييم العملة هو استعمال سعر الظل للصرف األجنيب

من شكل كبري على صادراا كافيا، فالعديد من الدول النامية تعتمد ب أن هذا احلل قد ال يكون
و يف . ليس هلا بديل حملي متثل وارداا سلعا حتويلية املواد األولية ذات الطلب غري املرن، يف حني

 وطينمن ختفيضا جوهريا يف الدخل الهذه الظروف يكون اإلفراط يف تقييم العملة، الذي يتض
احلقيقي، هو وحده الذي يكفي للتخلص من عجز ميزان املدفوعات، و بذلك قد يكون من 

و القيود و اإلعانات  ةطبيق نظام للرسوم اجلمركياملناسب السعي لتعديل جتارة الدولة اخلارجية بت
إالّ أن تدخل احلكومة ذا . اليت خيتلف مستواها باختالف مرونة الطلب على السلع حمل االعتبار

و احلل هلذه املشكلة يكمن يف تقدير متحصالت . الشكل يعرضها لعدم صحة بعض اإلجراءات
، أو من بدائل الواردات، و تكاليف الصرف الصرف األجنيب الناشئة عن الصادرات اإلضافية

و يتم حتويل ذلك إىل العملة احمللية . األجنيب من الواردات األجنبية، أو السلع احملولة من التصدير
باستخدام سعر الظل للصرف األجنيب مضافا إليها التغري يف إيراد الضريبة الناشئ عن الرسوم 

  . سلعة حمل االعتبارأو اإلعانات على ال الضرائب اجلمركية أو
تقييم كل السلع الداخلة يف التجارة اخلارجية باألسعار العاملية " ليتل و مريليس"و قد اقترح 

واردات  توفريها بتخفيضعلى أساس أا متثل العملة األجنبية املتحصلة ببيعها يف اخلارج أو ميكن 
بديلة لالستهالك احمللي، كلفة الفرصة الو يف كلتا احلالتني يكون الرقم معربا عن ت. السلع حمل النظر

و ميكن التعبري عنه مقوما بالعملة األجنبية، أو حتويله إىل العملة احمللية بسعر الصرف الرمسي، حيث 
  .يعطى يف تلك احلالة اسم العملة احلدودية

من و قد يكون . ارة اخلارجيةو واضح أن هذه الطريقة تالئم السلع الداخلة يف نطاق التج
صعب فصل السلع الداخلة يف إطار التجارة اخلارجية عن تلك اليت ال تدخل فيها، و من األمثلة ال

إالّ أن  ،اهلامة لذلك هو أن اهلند تعترب يف السنوات األخرية مصدرا هاما ملركبات السكة احلديدية
تلك املعدات  ألن. ال يعين أن بإمكاا تسويق كل إنتاجها من تلك املعدات باألسواق العامليةهذا 

تشترى بعملية مناقصة يكون فيها السعر عامال هاما يف التأثري على القرار، و الذي خيضع للتعديل 
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نظرا ألا تواجه بقوة احتكار الدول املتقدمة يف البيع و الشراء يف السوق العاملي، و هنا تكون 
  .أو اإليراد احلدي هو املالئم و ليس السعر تكلفة احلديةال

افتراض أن القرار اختذ باستعمال األسعار العاملية أو احلدودية، تنشأ مشكلة عكسية و على 
ألسعار ظل األجر، و ذلك عند تقييم السلع اليت ال تدخل يف نطاق التجارة الدولية، و ذلك ألن 
األسعار العاملية لتلك السلع إما أا غري موجودة، أو أا تكون غري مالئمة، و احلل هو قياسها 
بتكلفتها احلدية االجتماعية مقومة بتكلفة الفرصة البديلة للسلع اليت تدخل يف التجارة، و تقيم 

 هبأقصى ما يرغب املستهلكون يف دفعاملنافع احلدية االجتماعية للسلع غري الداخلة يف التجارة 
سعار يظهر لألمقابلها بأسعار الظل، و يتم احلصول عليها من أسعار السوق بعد ضرا برقم قياسي 

 )∗( "الكــمبعامل حتويل االسته"بني مستوى سعر السوق و أسعار الظل، و هو ما يسمى  الفرق
و قد يستعمل رقم قياسي مماثل لألسعار لتقييم املدخالت، حيث يكون التقييم الكامل لتكلفة 

  .)∗∗( "يمعامل التحويل القياس"فرصتها البديلة غري ضروري، و يعرف هذا الرقم القياسي باسم 
 :سياسات احلماية التجارية  2-7

تتخذ يف بعض احلاالت سياسة التدخل يف آلية األسعار حلماية الصناعات احمللية بشكل 
إالّ أنه نظرا لكون خمرج . ا حتققه سياسة التحرر االقتصادييضمن حتقيق نفع للمجتمع أكرب مم

دير تواجه حبالة هي  دف للتصصناعة معينة هو مدخل لصناعة أخرى، فإن بعض الصناعات اليت
من جهة تتمتع حبماية النظام هلا يف السوق احمللي، إالّ أن هذه احلماية جتعلها بذات الوقت يف  كوا

طريق فرض رسومات  أي أن احلماية التجارية عن. وضع تنافسي ضعيف جتاه أسواق التصدير
، تؤدي إىل أن أسعار السوق احمللية )ليةو الذي مياثله املغاالة يف حتديد سعر العملة احمل(مجركية 

  .تقدير القيمة االجتماعية لتلك السلع يف لسلع املوجهة للتصدير تتضمن تدينل
                                                

اليت أن الفئات يعرب معامل حتويل االستهالك عن الوزن النسيب الذي يستخدم يف حتويل قيمة استهالك فئة إىل قيمة استهالك فئة أخرى، على اعتبار  ) ∗( 
لف قيمة الوحدة االستهالكية من فئة ألخرى، و حىت ميكن مجعها معا، ينبغي تستلم الدخل ختتلف معدالا و ميوهلا احلدية لالدخار، و بذلك ختت

أن توحد من خالل معامل حتويل االستهالك، سواء كان االستهالك أو االستثمار عاما أو خاصا، و واضح أن االستهالك و االسـتثمار اخلـاص   
   .هالك األساسيخيتلف من فئة ألخرى وفقا ملستوى الدخل و الراجع أساسا ملستوى االست

سـعار  حيدد هذا املعامل العالقة بني متوسط األسعار احملاسبية و متوسط األسعار السوقية ملكونات املشروع، و يستخدم هذا املعامل يف حتويـل أ  ) ∗∗( 
على توفري عدد كبري من هـذه  املكونات اليت ال تدخل يف نطاق التجارة الدولية إىل أسعار ظل عاملية، و يفترض املنهج أن جهاز التقييم سيعمل 

   .املعامالت، و بإجياد املتوسط املرجح هلا، حنصل على معامل التحويل القياسي، مستخدمني أوزانا تعكس األمهية النسبية هلذه املكونات
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على تلفة تكون عالجا ألوضاع قامت زيادة على ذلك، فإن احلماية التجارية للصناعات املخ
و املشروعات  تقاء الصناعاتالنأسس خاطئة ال تستند إىل الرشادة االقتصادية حبيث ال تشكل أداة 

هذا من االستمرار و  ناعات أو املشروعاتذات اجلدوى، بل تفرض احلماية حىت تتمكن تلك الص
  .شأنه أن يشكل عائقا أمام الصناعات اليت تستخدم خمرجات تلك الصناعة كمدخالت هلا نم

ة الصرف لذلك يؤكد أصحاب هذا املنهج على أن ضعف إدارة التجارة اخلارجية و سياس
األجنيب مها السببني الرئيسيني الختالل األسعار السائد بأسواق الدول النامية، مما يدفع إىل القيام 

  .باستثمارات صناعية قليلة أو منعدمة النفع لالقتصاد الوطين
ادية ـ أن السياستني االقتصيف دراستهما للمجتمعات النامية إىل" ليتل و مريليس " و ينتهي 

  :ة دفان إىل حتقيق مزيج من األهداف منها و االجتماعي
ر من خالل رفع معدل االدخار دف زيادة االستثما وطينمنو الدخل ال رفع معدالت -

 .وطينعلى املستوى ال

 .تشجيع الصادرات و إحالهلا حمل الواردات -

 .استخدام موارد الدولة من العملة األجنبية بشكل أكثر رشادة -

 .لثروات و الدخول بني األقاليمحتقيق العدالة يف توزيع ا -

 .رفع معدالت التوظف بني أنواع عناصر اإلنتاج املختلفة -

إن هذه األهداف عادة ما تكون مدرجة ضمن خطط التنمية مع تفاوت يف األمهية النسبية 

  .)1( هلذه األهداف وفقا ملا تقتضيه توجهات السياسة العامة
هدف تعظيم املوارد من النقد األجنيب، إالّ أن  و نالحظ يف هذا اال أن املنهج يركز على

هذا ال يقلل من شأن بقية األهداف، و لكن تعطى أوزان هلذا اهلدف ختتلف باختالف الظروف 
  .احمليطة باقتصاد كل من هذه البلدان على حدة

  .اإلطار التنظيمي لتقييم املشروعات و أسس أسعار الظل:  3
من ار التنظيمي لتقييم املشروعات ري الظلي، و كذا اإلطسنتناول يف هذه النقطة أسس التسع

، كما حدده واضعو هذا املنهج، حبيث يتمثل هذا اإلطار يف إنشاء وطينوجهة نظر االقتصاد ال
                                                

، 1986لنامية، مصر املعاصرة، أكتوبر عدالة توزيع الدخل و املناهج املعاصرة لتقومي املشروعات االستثمارية يف الدول ا" عزت،  زعبد العزيفرج   (1)
  . 229 ـ 203، ص 406العدد 
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مكتب التقييم " وحدة تنظيمية تتبع أعلى مستويات التخطيط بالدولة، و هو ما أطلق عليه اسم 
ألخري بتقييم املشروعات الصناعية اليت خيطط هلا القطاع حبيث يقوم هذا ا" املركزي للمشروعات 

و هلذا الغرض . العام، باإلضافة إىل حبث جدوى املشروعات اليت يرغب القطاع اخلاص القيام ا
  :ميتد دور هذا املكتب ليغطي جمالني هامني على عالقة وثيقة بعملية التقييم مها 

ء منها الواقعة يف نطاق التجارة الدولية أو حتديد أسعار الظل للسلع و اخلدمات سوا 3-1
األساسية و خاصة أجر الظل للعمل غري املاهر، و سعر اخلصم املعلمات الوطنية خارجها، و حتديد 

و هنا ينبغي على املكتب أن مييز بني السلع و اخلدمات الواقعة يف نطاق التبادل . االجتماعي
 .التجاري الدويل من غريها

سات االقتصادية و املالية العامة بالقضاء على جوانب القصور فيهما ترشيد السيا 3-2
 .وطينحتقيق الكفاءة يف االقتصاد البغرض 

و يفترض املنهج أن حتتل هذه الوحدة مكانة داخل اإلطار احلكومي تتيح هلا أن تكون 
ية بغرض أفضل من يتوىل مهام التشخيص لنقاط قوة وضعف السياسات التجارية و املالية و النقد

التوصل إىل القيم االجتماعية احلقيقية ملختلف املتغريات، حىت ميكن للقائمني باملهام الفنية يف هذا 
املكتب أن حيددوا نوعية التعديالت اليت ينبغي إدخاهلا على تلك السياسات للقضاء على مظاهر 

  .ائدة بأسواق السلع و اخلدمات و عناصر اإلنتاجاالختالل الس
ىل حتديد أولويات املشروعات و البدائل يف شكل برنامج إلصالح السياسات باإلضافة إ

  .االقتصادية
إالّ ملنهج ال حيقق أفضل النتائج إن أمهية دور هذه الوحدة التنظيمية يكمن يف أن تطبيق هذا ا

  .وطيناملشروعات و كذا االقتصاد ال يف إطار حتقق جمموعة من السياسات تتماشى و رفع أداء
ما يتعلق بأسس التسعري الظلي؛ فقد عرفنا من خالل وحدة القياس املستعملة يف هذا أما في

مما يشكل . املنهج أن الدول النامية تعاين من قصور مستويات االدخار و موارد الصرف األجنيب ا
جوهر اهتمام هذا املنهج فيما يتعلق بتقييم املشروعات الصناعية، و يظهر تركيز املنهج من خالل 

املفترض أن اجلزء األكرب  ألن" وحدة من الدخل احلكومي " ختيار وحدة القياس على اعتبار أا ا
ولوية لألرصدة اليت تعود من املوارد النقدية العامة يعاد استثماره، و هو ما يتطلب ضرورة إعطاء أ

أن احتمال توجيه إىل امللكية العامة مقارنة باألرصدة اليت تعود إىل امللكية اخلاصة، على اعتبار 
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و هو ما . األرصدة العامة للمجاالت االستثمارية أكرب من توجيه األرصدة اخلاصة لتلك ااالت
ميكن اعتباره ميزة يف ظل اخنفاض مستويات االدخار اليت تعترب من السمات البارزة يف اقتصادات 

  .الدول النامية
ليا من خالل الشق الثاين من تعريف أما فيما يتعلق بالصرف األجنيب فيبدو االهتمام به ج

وحدة القياس، إذ يعكس هذا االهتمام مبوارد الصرف األجنيب اهتمام املنهج باعتبارات زيادة 
هو مبوارد الصرف األجنيب  االستثمارات قياسا باالستهالك، على اعتبار أن اهلدف من وراء االهتمام

من خالل استخدام الواردات من األصول  تدعيم الطاقة اإلنتاجية ملختلف املؤسسات باتمع
  .الرأمسالية

و عموما فإن مضمون وحدة القياس يتركز يف اعتبارات الكفاءة من جهة و تقييم املدخالت 
مقدرة بالوحدة ( على إعطاء أوزانو املخرجات السلعية و اخلدمية من جهة أخرى، زيادة 

  ) املشتركة
، حبيث تعكس مسامهة كل منها يف اهلدف ةاملعلمات الوطنيلكل من عوائد اإلنتاج و 

  .و هو تعظيم االستثمار ؛األساسـي
 املشروعات تقوم بتحديد القيم االجتماعيـة ذلك فإن الوحدة املركزية لتقييم و زيادة على

و هو ما يعتمد . ملدخالت و خمرجات املشروعات حمل التقييم مقومة بوحدة القياس املشار إليها آنفا
غرض إجراء حسابات الرحبية شروعات سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص، بعليه مقيمو امل

و من مث تقوم الوحدة املركزية بوضع أولويات املشروعات . للمشروعات حمل التقييم جتماعيةاال
  .اليت يفترض أن تنعكس يف األوزان و أسعار الظل وطنيةهاماا يف حتقيق األهداف الوفقا إلس

إىل جمموعات بغرض حتديد األسس اليت املعلمات الوطنية السلع و اخلدمات و و يتم تقسيم 
يف و اليت تعرف ) املصوبة(دلة تقوم عليها أسعار الظل الستخراج جمموعة متكاملة من األسعار املع

  :هذا املنهج باألسعار احملاسبية، و هذه اموعات هي
ة؛ و تشمل السلع و اخلدمات اليت السلع و اخلدمات الداخلة يف إطار التجارة الدولي .أ 

يتم تصديرها أو استريادها بالفعل أو يتم استرياد و تصدير بدائلها املماثلة، و سلع ميكن تصديرها أو 
 .لدولةبااستريادها يف إطار سياسة التنمية الصناعية ا

 .السلع و اخلدمات اليت ال تدخل يف إطار التجارة الدولية .ب 
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  .أجر العمل غري املاهر. جـ
 .سعر اخلصم االجتماعي .د 

  .سعر الظل للصرف األجنيب. هـ
و سنتطرق فيما يأيت إىل األسس العامة اليت يعتمد عليها املنهج بغرض تصحيح االختالالت 

التكاليف و املنافع  نوصل إىل أسعار الظل اليت تعرب عاليت تسود هياكل األسعار القائمة، بغرض الت
  .املختلفة االجتماعية اليت ترتبط باملشروعات

اموعة كال من السلع و اخلدمات الداخلة يف إطار التجارة الدولية؛ و تضم هذه  .أ 
بدائل قريبة منها، ) أو تصدير(و اخلدمات اليت يتم استريادها أو تصديرها فعال أو استرياد  السلع

تبع سياسات إذا كانت الدولة ت) أو تصديرها(باإلضافة إىل السلع و اخلدمات اليت ميكن استريادها 
  .وطينمستويات الكفاءة باالقتصاد الالتنمية الصناعية املثلى بغرض تعظيم 

إذا شراؤها من السوق احمللي،  و يعترب املنهج أن السلعة أو اخلدمة تكون مستوردة حىت لو مت
  اخلارج؛يتم استرياده من  ـبعد قيام املشروع املعين  ـكان جزء من الطلب اإلمجايل عليها 

تبار أنه ما دام اإلنتاج احمللي من تلك السلعة أو اخلدمة يستهلك كليا، فإن على اع
وء جهة أخرى يف االقتصاد استخـدام املشروع االستثماري جلزء من هذا اإلنتاج احمللي يعين جل

  .إىل تلبية حاجاا عن طريق االستريادوطين ال
املنظور تقع ضمن نطاق  و على هذا األساس فإن اموعة السلعية و اخلدمية من هذا

التجارة الدولية، و هنا يعرب املنهج عن سعر الظل املالئم هلذه اموعة بأنه السعر السائد يف السوق 
الدويل، ألن البديل إلنتاج أي سلعة هو استريادها، و على ذلك فإن تكلفتها البديلة هي السعر 

منتجات املشروع يف السوق احمللي هو مقوم بالنقد األجنيب، كما أن بديل استهالك ) CIF(سيف 
، و يتم حتويله إىل نقد أجنيب، كما تعامل )FOB( "فوب"تصديرها، و على ذلك تقوم بالسعر 

  .مدخالت املشروع بنفس األسلوب
لع ــموعة من الســذه ارب هذا السعر عن مدى تأثري استخدام أو إنتاج هو بذلك يع

  .قد األجنيبو اخلدمات على موارد الدولة من الن
  :السلع و اخلدمات الواقعة خارج إطار التجارة الدولية  .ب 
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يطرح مشكل التسعري بالنسبة ملكونات املشروع اليت ال تدخل يف التجارة الدولية، كاألرض 
قل ــة الكهربائية و النو العمل غري املاهر و اخلدمات األساسية كنواتج قطاعات التشييد و الطاق

أو يف سبيل استريادها  خلدمات اليت تشكل تكلفتها أو إمكانية نقلها عائقاو غريها من السلع و ا
و يف هذه احلالة فإنه إذا كان سعر الظل للمدخالت املستخدمة يف عملية اإلنتاج من تلك  .تصديرها

مما يعين ضمنا أا داخلة يف نطاق التجارة الدولية و أنه ميكن حتديد سعر (السلع حمددا و معروفا 
  .، فإن تلك األسعار تستخدم للتعبري عن التكلفة االجتماعية احلدية هلا)اظل هل

إال أن افتراض أن كل املدخالت املستخدمة يف إنتاج السلعة أو اخلدمة هي سلع أو  
خدمات تقع ضمن إطار التجارة الدولية يعترب فرضا غري واقعي إذ من الواضح أن بعضها يدخل 

ع ضمنه، و يعاجل املنهج هذا الوضع بتقسيم السلع و اخلدمات غري ضمن هذا اإلطار و بعضها ال يق
القابلة للتجارة الدولية إىل مدخالت تدخل ضمن التجارة الدولية و أخرى غري داخلة يف نطاق 
التجارة الدولية، و يستمر هذا التقسيم إىل أن يصل احمللل يف النهاية إىل أن سعر الظل للسلعة حمل 

يتم تسعريها وفقا (عنصرين، سلع و خدمات واقعة يف نطاق التجارة الدولية االهتمام يقسم إىل 
، و عنصر إنتاجي آخر هو العمل غري املاهر الذي سنعمل فيما يلي على حتديد أجر )لألسعار الدولية

  .الظل له
 أما بالنسبة لبعض بنود التكاليف و املنافع اليت ال تدخل ضمن نطـاق التجـارة الدوليـة،

الوقت ال ميكن االعتماد على األسعار الدولية يف تقدير قيمتها بشكل مباشر، فيتم أوال  و بنفس
حتديد السعر احملاسيب هلا، مث يتم بعد ذلك حتويل قيمتها إىل قيم دولية اعتمادا على معامل التحويل 

  .)∗( املعياري
د سعر هلا، فيجب إزالة أما بالنسبة لبعض بنود التكاليف و املنافع اليت تتدخل الدولة يف حتدي

كافة آثار التدخل احلكومي عند إجياد السعر احملاسيب هلا، مث حتويلها إىل قيم دولية بالعملة احمللية 
  .باستخدام معامل التحويل املعياري

                                                
أنظر سعد طه عالم، دراسات اجلدوى و تقييم املشروعات، القاهرة،  .سعر الظل للنقد األجنيب /سعر الصرف الرمسي = معامل التحويل املعياري  ) ∗( 

   .129، ص 2003



  - 322  - 

و هكذا نالحظ أن حتويل قيم بنود التكاليف و املنافع اليت ال تدخل إطار التجارة الدولية 
إىل ود التكاليف و املنافع يتفق مع متطلبات هذا املنهج املتعلقة بتحويل كافة بنمباشرة إىل قيم دولية 

  .وحدة قياس مشترك بالعملة األجنبية
على السياسات بضرورة اعتماد البلدان النامية " ليتل و مريليس"هذا و يوصي كل من  

فيما يتعلق بتقييم حملاسبية و التجارية اليت من شأا أن تقرب األسعار الفعلية من األسعار ا املالية
تشتق باستخدام أسعار احلدود اليت " احملاسبية " و املخرجات على اعتبار أن األسعار  املدخالت

تعكس الوضع األمثل للظروف االقتصادية أكثر مما تفعل ذلك األسعار احمللية، زيادة على أا تلفت 
أرادت احلكومة تبين سياسة اقتصادية دف النظر إىل ما جيب أن يكون عليه هيكل األسعار إذا ما 

  .إىل حل مشكل الديون اخلارجية
  :أجر الظل للعمل غري املاهر . جـ

يعود اهتمام هذا املنهج مبعاجلة العمل غري املاهر كعنصر خمتلف عن غريه من عناصر اإلنتاج  
الصناعي تفوق بشكل  أن كلفة تشغيل العمالة غري املاهرة يف القطاعحيث  إىل مجلة من االعتبارات

واضح كلفة الفرصة البديلة هلذه الفئة من عنصر العمل ـ حبيث تقاس هذه الكلفة باالخنفاض 
نتيجة ترك العامل هذا ) الذي يعترب املصدر األساسي للعمالة غري املاهرة(احلاصل يف قطاع الزراعة 

املاهرة  تكلفة العمالة غريو يرجع االرتفاع النسيب يف . القطاع لصاحل العمل بالقطاع الصناعي
، و اليت ميكن وطينسرها من وجهة نظر االقتصاد الإىل مجلة من االعتبارات هلا ما يف بقطاع الصناعة

 : )1( إمجاهلا فيما يلي

را لوجود نظام العائلة إن الناتج احلدي للعمل بالقطاع الزراعي يتسم باالخنفاض نظ .1
على ذلك فإن الفرصة الضائعة نتيجة االنتقال إىل القطاع  و ما يرتبط به من بطالة مقنعة و الكبرية

 .الصناعي ال تعترب كبرية

إن هجرة العمالة من القطاع الريفي إىل القطاع احلضري تتطلب مجلة من االستثمارات  .2
العامة بغرض توفري متطلبات اإليواء و التعليم و العالج و غريها من اخلدمات األساسية، مما يعين 

                                                
  :ملزيد من التفاصيل أنظر   (1)

Lyn Squire et Herman G Van Der Tak, Analyse Economique des Projets, publié pour la Banque 
Mondial par Economica, Paris. P. 31 et 122. 
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التكلفة احلقيقية لتشغيل العمالة غري املاهرة بشكل يفوق ليس فقط الفرصة البديلة ارتفاع يف 
 .بالقطاع الزراعي بل يتعدى مستوى األجور بالقطاع الصناعي نفسه

إن أجر العمل يف القطاع الصناعي يتحدد عادة عند مستويات مرتفعة نسبيا قياسا  .3
ية و غريها من العوامل غري االقتصادية نتيجة للضغوط السياس ،بالقطاع الزراعي أو اخلدمي

 ).اخل...كإضرابات العمال(

إن أجر العمل ميثل تكلفة اجتماعية على اعتبار أنه موجه بالكامل إىل االستهالك دون  .4
و نظرا هلذا . االدخار إالّ أنه ال ميكن أن ينظر إليه على أنه تكلفة فقط بل يعترب منفعة اجتماعية

للعمل غري املاهر يتحدد عند مستوى يفوق كلفة الفرصة البديلة هلذا العنصر االعتبار فإن أجر الظل 
و لكنه يقل عن تكلفة تشغيله بالقطاع ) أو باألحرى القطاع األويل(اإلنتاجي بالقطاع الزراعي 

الصناعي و الذي يتمثل يف األجور املدفوعة مضافا إليها تكاليف اخلدمات احلضرية ألن جانب من 
 .ينظر إليه على أنه منفعة اجتماعية أي تكلفة سالبةهذه األخرية 

  :و بذلك جند أن األجر احملاسيب للعمالة غري املاهرة وفقا هلذا املنهج يعطى بالصيغة التالية 

              (27)       
d

mxx
d

mxmxmTSR −
−=

−
−−+=

)()(  
  .أجر الظل للعمل غري املاهر TSR: حيث 

         m  استهالك العمل  =اإلنتاجية احلدية للعمل الزراعي  =راعة أجر العامل بقطاع الز
  .الزراعي

         x    استهالك العمل الصناعي =أجر العمل غري املاهر يف قطاع الصناعة.  
    )x-m( االستهالك اإلضايف للعمالة غري املاهرة.  

     
d

mx   .منفعة الزيادة يف االستهالك −
         d   عدد الوحدات من االستهالك اليت تساوي قيمتها وحدة واحدة من االدخار.  

و من هذه العالقة جند أن أجر الظل أقل من األجر احملصل من املشروع بالقيمة اإلضافية اليت 
حصل عليها العامل عند انتقاله من القطاع الزراعي إىل املشروع، و هي ما يعرب عنه باالستهالك 

 العامل يستهلك كل زيادة يف دخلهل من االستثمار إىل االستهالك على اعتبار أن اإلضايف الذي حو
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خمصومة بسعر ظل ) الضائعة(و ال حيوهلا لالدخار، و هي هنا تساوي تكلفة الفرصة البديلة 
  ). d/ x-m ( بـعرب عنه ما االستثمار، و هو 

 تعرب عن إنتاجيتهم الفعلية، بل إن هذا يعين أن األجور املقدمة للعمال يف املشاريع اجلديدة ال
الك، ـإىل جمال االسته) معربا عنه باالدخار(ال تعدو أن تكون حتويال للموارد من جمال االستثمار 

و هذا من شأنه أن يرفع من تكلفة إجياد فرصة عمل إضافية، لذلك ينبغي ختفيض أجر العامل غري 
ة اليت توجه لالستثمار أعلى قيمة من الوحدة املاهر باملشروع االستثماري جلعل الوحدة االدخاري

  . )1( االستهالكية، مع العلم أن كال الوحدتني ال تقيمان بنفس الطريقة
 :سعر الظل للصرف األجنيب  .د 

يربز أصحاب هذا املنهج أساس استخدام سعر الظل للصرف األجنيب يف الدول النامية فيما 
لع ـواق الســأغلب أس و امتداد تأثرياا إىليالحظ من اختالل أسواق الصرف يف هذه الدول، 

و اخلدمات، و تظهر هذه اخلاصية يف صور ترشيد موارد الصرف األجنيب و اليت تعد دليال على 
  .املغاالة يف تقدير قيمة العملة احمللية كنتيجة لندرة املوارد من النقد األجنيب

  على زيادة الصادرات، باإلضافـة اليت تعملو من هنا تتأتى أمهية إعطاء أولوية للصناعات 
إىل املشاريع اليت تنتج بدائل للواردات مقارنة بتلك الصناعات اليت تستهدف اإلنتاج للسوق 

خالت املصنعة حمليا، زيادة على تشجيع الصناعات اليت تتطلب نسبة أكرب من املد. احمللية
  .املدخالت املستوردة هلا قياسا بالصناعات اليت تعتمد يف مستلزماا علىكمستلزمات 

من  الصرف األجنيب أعلىو يف ظل هذه الظروف تكون القيمة االجتماعية لوحدة 
املستويات احملددة رمسيا ألسعار الصرف و املتمثلة يف القيود الكمية على الواردات و سياسات 

دد ضمنا صرف األجنيب يتحو على ذلك فإن سعر الظل أو القيم االجتماعية لل. احلماية اجلمركية
من خالل إعادة تقييم كافة السلع و اخلدمات وفقا للسعر العاملي، مما يعين تعديل سعر صرف العملة 

  .األجنبية
  

                                                
  :أنظر يف ذلك   (1)

Samir Amin, Marc Franco, Sanba Sow : La planification du sous-développement (critique de 
l’Analyse de projets), Editions Anthrapas, Idep, Paris, 1975. 
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  :سعر اخلصم االجتماعي . هـ
من بوحدة القياس املقترحة  استكماال لتحديد قيم املتغريات بأسعار الظل اخلاصة ا مقومة

ملستقبلية للمنافع و النفقات على مدى العمر اإلنتاجي طرف واضعي هذا املنهج، فإن التدفقات ا
هو ليتل و مريليس "من  للمشروع يتم خصمها باستخدام سعر الفائدة احملاسيب كما يعرفه كل

يف قيمة وحدة القياس املستخدمة، و هي الوحدة من الدخل  ـمع الزمن  ـ "معدل االخنفاض"
  ".بالصرف األجنيب احلكومي غري مقيدة االستخدام، و املعرب عنها

  :و يتحدد سعر اخلصم املالئم وفقا هلذا املنهج كما يلي 
إذا كانت االستثمارات اليت يضطلع ا االقتصاد الوطين واقعة حتت سلطة الدولة، فإن  - 

عن هو السعر الذي ينجم  )∗( )احملاسيبالفائدة هو سعر  يالذ(سعر اخلصم املناسب يف هذه احلالة 
صافية موجبة ألكرب عدد من املشروعات، و بشكل يضمن استخدام املوارد  تطبيقه قيمة حالية

  .التمويلية املتاحة عن طريق االدخار باإلضافة إىل التمويل األجنيب
أما إذا كانت سلطة الدولة ال تشمل كافة االستثمار باتمع، فإن سعر اخلصم  -

وجهة النظر  منقبوال ع اخلاص ي ألقل مشروعات القطااالجتماعي يعرب عنه بأنه العائد احلد
سعر اخلصم نفسه بالنسبة لكافة املشروعات العامة و اخلاصة، على حد  ، و يطبـقوطنيةال

 .)1(سواء

عن لصايف املنافع يعرب و هكذا جند أن سعر اخلصم االجتماعي املستخدم إلجياد القيمة احلالية 
ة، ـختلفـاريع املـار للمشمنافع االستثم يل الزمين للمجتمع، و تقارن القيمة احلالية لصايفضالتف

  .و تستخدم كأساس للمفاضلة و االختيار
و نالحظ أن املنهج يستند على دعامتني أساسيتني كشرط لفعاليته حيث يفترض أن جهاز 
التخطيط و تقييم املشاريع له من السلطة ما ميكنه من اقتراح سياسات التجارة اخلارجية و تنفيذها 

                                                
ليعكس العائد العام لالستثمار، و يتحدد ذلك وفقا لبعدين، األول هو تساوي معدالت العائد يف املشاريع احلدية، و  اسيبيستخدم معدل فائدة حم )∗( 

عـالوة مقابـل    ةضافديل هذا املعدل سواء باميكن تع و. يف وقت معني وطيناحة لالستثمار على املستوى الالثاين هو استيعاب كافة األرصدة املت
من صم أقل التضخم أو االدخار، أو وضع ترجيحات تعكس الوزن النسيب الستهالك الفئات املختلفة، و يف كل األحوال ينبغي أن يكون معدل اخل

  .سعر الفائدة على األموال املقترضة
(1).D. Little and James A. Mirrlees, Manual of Industrial project Analysis, op, cit, P. 95 and P. 

185-188. 
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زيادة على أن هذه السلطة متكنه من تقدير معدل . الت مع العامل اخلارجي دون قيودلتسهيل املباد

اليت جيب أن  وطنيةتثمار، و مها من املعلمات ال، و القيمة االجتماعية لالس)1( اخلصم االجتماعي
  .حتدد من طرف الدولة

ث تلعب الدولة أخريا يرى مؤلفو هذا املنهج أنه يصلح جلميع املشاريع العامة و اخلاصة، حي
دورا مؤثرا من حيث استخدام التراخيص و االمتيازات و احملفزات املختلفة للمشروع اخلاص يف 

املشاريع مع مراعاة نقطتني ختتلف فيهما عملية التقييم بني املشاريع اخلاصة و  ،غالبية الدول النامية
  ـ: و مها  العامة

ل، حيث أنه يف حالة رفض املشروع املقترح تكلفة الفرصة البديلة لرأس املا:النقطة األوىل
فإنه بالنسبة للمشروع العام يفترض أن هناك مشروع آخر بديل، نظرا لتزاحم املشاريع على 

 .وجود مشروع آخر بديل طلبليلة أما املشروع اخلاص فال يتاعتمادات استثمارية ق

العام هو حيث أن املصدر األساسي الستهالك املشروع معاجلة األرباح، :النقطة الثانية
يف حني أن أرباح القطاع اخلاص حيول جزء منها لالستهالك، و الباقي يقسم  ،األجور و املرتبات

إىل أرباح حمتجزة يعاد استثمارها، و ضرائب تذهب إىل احلكومة، و هذا يعين أن القيمة احلقيقية 
 .رباح احلقيقية للمشروع اخلاصألرباح املشروع العام ختتلف عن األ

  )OECD(تقييم منهج منظمة التعاون االقتصادي و التنمية :  4
سنحاول يف هذه النقطة حتديد مدى مالئمة هذا املنهج للتطبيق على اقتصادات البلدان 
النامية، من خالل مالئمة األسس و األساليب اليت يقوم عليها مع ما يتطلبه من بيانات ليمكن 

  .على هذه االقتصادات تطبيقه
و احلقيقة أن هذا املنهج حاول إدخال مبادئ اقتصاد الرفاهة إىل جمال تقييم املشروعات 

لذلك فقد جنح يف توجيه االهتمام حنو دراسات تقييم املشروعات على اعتبار أا األساس . الصناعية
  .الذي تبىن عليه السياسات التخطيطية العامة

                                                
الذي يتوصل إليه من خالل أخذ ) كعنصر رأس املال مثال(ينبغي أن يعكس هذا املعدل التكلفة احلقيقية الستخدام أحد عناصر اإلنتاج ذات الندرة، (1)

م، و تكلفة احلصول على رأس املال حمليا و خارجيا، العائد البـديل  بعض املؤشرات كإجياد العالقة بني اإلنتاجية احلدية لراس املال و معدل اخلص
املرجع صاحل مغيب، التقييم االقتصادي للمشروعات الصناعية : انظر يف ذلك . ، و سعر االقتراض احلكوميوطينعلى املستوى الللمشروع احلدي 

 .24. صالسابق 
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  :نتقادات و اليت جنملها فيما يليول يف جماله، فقد وجهت له بعض االإالّ أنه باعتباره األ
 :تجتماعية يف جمال تقييم املشروعاانعكاس األهداف اال .أ 

بالرغم من أن واضعا هذا املنهج أكدا على تبيان اخلصائص االقتصادية و االجتماعية للدول 
ما فضال استخدام أهداف األسلوب النامية، و اليت على رأسها التوزيع غري العادل للدخل، إالّ إ

ربا هدف رفع كفاءة االقتصاد يف التقييم، حبيث اعت ـالسابق على ظهور هذا املنهج  ـالتقليدي 
مما يعين إمهاهلما لبقية األهداف . اهلدف الرئيس إن مل يكن اهلدف الوحيد لعملية التقييم وه وطينال

ني من خالل نقاط التقييم زيع الدخل، كما سنباالجتماعية و على رأسها هدف احلد من تفاوت تو
فيما خال هدف تعظيم االستثمارات،  وطنيةمعاجلة العديد من األهداف ال؛ أن هناك قصورا يف التالية

  .و هو ما ميكن استنتاجه من خالل اختيار وحدة القياس املشتركة
 :سعر الظل للسلع و اخلدمات  .ب 

تتطلب التمييز  ـحسب هذا املنهج  ـاخلدمات  يالحظ أن عملية وضع أسعار الظل للسلع و
بني السلع و اخلدمات الداخلة يف نطاق التجارة الدولية، و اليت ال تدخل ضمن هذا النطاق، بغرض 

إالّ أن . استخدام األسعار الدولية بدال من أسعار السوق احمللية اليت يشوا الكثري من االختالالت
مر السهل، إن يصطدم بالكثري من العقبات، إذ من الشائع يف استخدام األسعار الدولية ليس باأل

الدول النامية أن أسعار بعض السلع تتغري طبقا حلجم االسترياد أو التصدير، إضافة إىل أن استخدام 
 ـجمال الدراسة  ـاألسعار العاملية ال جيد سندا له يف احلالة اليت ينتج فيها على قيام املشروعات 

أو فيما يتعلق بتغري يف الضرائب الضمنية اليت . م اجلمركية أو الضرائب غري املباشرةيف الرسوتغريات 
ترتبـط بسياسات أسعار الصرف، إذ أن هلذه التغيريات أثر واضح على أسعـار املستهلك، و من 

  .األخذ يف احلسبان تأثرياا على فائض املستهلك مث ينبغـي
تقع خارج نطاق التجارة الدولية، فإن وضع سعر ظل  أما فيما يتعلق بالسلع و اخلدمات اليت

هلا على أساس تكلفتها االجتماعية احلدية يعترب أمرا مقبوال إذا مل تتغري هذه األخرية مع تغري الكمية 
إذ يف هذه احلالة يكون حتديد حجم اإلنتاج معتمدا على الكميات املطلوبة عند سعر الظل . املنتجة

إذا تغريت التكلفة االجتماعية احلدية وفقا للكمية املنتجة، فهنا ينبغي تقدير  املعرف ذا الشكل، أما
منحىن الطلب على السلعة بالشكل الذي ميكن من حتديد اإلنتاج عند املستوى الذي يتساوى عنده 

  .سعر الظل مع التكلفة احلدية االجتماعية، و أيضا يكون العرض مساو للطلب
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الذي يوصي به هذا املنهج و املتعلق بالتقسيم املتتايل  فإن األسلوب ذلك؛زيادة على 
للمدخالت املستخدمة كمستلزمات يف إنتاج السلع و اخلدمات إىل سلع و خدمات قابلة للتجارة 
الدولية و عمالة غري ماهرة، يتسم بالتعقيد مما جيعلنا نشك يف مقدرة أجهزة التخطيط لتلك الدول 

و خصوصا أن أصحاب املنهج يؤكدون على . السلع و اخلدماتعلى القيام ا بالنسبة آلالف 
 إذ) لبعض السلع الرئيسية فقط(ئي مسألة إجراء هذا التسعري بشكل كامل و ليس بشكل جز

ليل، ـلية التحـلى نتائج عمـبشكل جزئي نظرا خلطورته ع) التسعري الظلي(يفضلون عدم إجرائه 
  .علية السائدة يف السوق احملليةو يفضل يف هذه احلالة استخدام األسعار الف

إن االعتماد على هذا املنهج يف تقدير بنود التكاليف و املنافع و من ورائه تقييم املشاريع 
االستثمارية، و تقييم و تعديل السياسات االقتصادية املستخدمة، قد ينجم عنه العديد من اآلثار 

ة ــار مالئمـر أو القيم الدولية هي أسعالسلبية ألنه يقوم على افتراض أساسي مؤداه أن األسعا
ملختلفة، إضافة إىل و عادلة، و هي بذلك حتقق الكفاءة يف ختصيص املوارد بني األنشطة االقتصادية ا

أن اهلياكل السائدة للتجارة الدولية هي هياكل مالئمة بل و مثالية، إالّ أن االعتماد على  افتراض
النامية ال يكون  يف الدولـ من الناحية العملية  ـلصافية املتوقعة مثل هذه األسعار يف تقدير املنافع ا

من وجهة نظر حتقيق الكفاءة االقتصادية، كما أن اهليكل السائد يف العالقات االقتصادية  مالئما
الدولية بني الدول النامية و املتقدمة يعكس اختالال واضحا حيث متيل شروط التبادل الدويل لصاحل 

مة، و يف غري صاحل الدول النامية،  مما يدل على أن االعتماد على القيم الدولية يف تقييم الدول املتقد
قد يعمق من حدة االختالالت يف العالقات  السياسات االقتصاديةو اختيار املشاريع و رسم 

  .)1( لمواردلو ال حيقق التخصيص األمثل  االقتصادية الدولية
  :اهر حتديد أجر الظل للعمل غري امل. جـ

يالحظ أن منهج منظمة التعاون عند حتديده ألجر الظل للعمل غري املاهر ركز على كون 
رفع مستوى تشغيل هذا العامل اإلنتاجي هو عنصر من عناصر التكلفة، مما يعين أن املشروعات 
 الكثيفة العمل غري املاهر ال حتظى باألولوية بالنسبة للمشروعات املختلفة، أو باألحرى ترتب يف

أدىن سلم األولويات، بالرغم من أن هذا املنهج قد استدرك و عاجل املوضوع بشكل جزئي، و ذلك 

                                                
 .501 .صاملرجع السابق العزيز عثمان،  سعيد عبد  (1)



  - 329  - 

من خالل اإلشارة إىل أن األجر الفعلي املدفوع للعمالة غري املاهرة؛ ال ميكن اعتباره كله تكلفة من 
غوبا به من وجهة استهالك هذه الفئة يعترب مر جزءا منوجهة نظر االقتصاد الوطين، على األقل ألن 

النظر االجتماعية، إضافة إىل أن املشروعات الكثيفة رأس املال تتميز هي األخرى باحتمال ارتفاع 
التكلفة االجتماعية اخلاصة ا إذا أخذنا بعني االعتبار تعديل سعر الصرف األجنيب املستخدم يف 

ما تظل هذه النوعية من و عمو. استرياد املعدات و اآلالت الالزمة لتشغيل تلك املشروعات
من وجهة نظر واضعي هذا املنهج نتيجة العتبارات ) أي الكثيفة العمل غري املاهر( املشروعات

  .الكفاءة وحدها أمرا غري حمبذ
 :دور مكتب التقييم املركزي للمشروعات  .د 

يالحظ أن هذا املنهج يبالغ يف إضفاء أمهية كربى لدور الوحدات التنظيمية اليت يقترح 
على وجه  -اؤها بالدول النامية لالضطالع باملهام املتعلقة بتقييم املشروعات الصناعيةإنش

املعلمات الوطنية بدءا بعملية تقييم املشروعات فنيا، مث حتديد قيم  وطنيةمن وجهة نظر  - اخلصوص
اليت يات التسعري الظلي إىل أن تصل إىل وضع التوصيات املتعلقة بإصالح السياسات احلكومية ملو ع

مستويات كفاءة عالية إالّ أن هذه األدوار و الفعاليات تتطلب . تتوىل احلكومات املختلفة القيام ا
يف كافة جماالت التخصصات العلمية و العملية، و هو ما ال يتاح لغالبية الدول النامية، جدا 

شكلون جزءا من اجلهاز باإلضافة إىل أا تتطلب أعدادا كبرية من الفنيني و االقتصاديني و الذين ي
  .احلكومي و هو ما يطبع هذه الوحدات بصفة البريوقراطية

املشروعات من العمل بكل ما يقترحه مكتب تقييم باإلضافة إىل ذلك، يالحظ أن 
مشكوك بواقعيته، على اعتبار أن السياسات االقتصادية للدول النامية غالبا ما  توصيـات أمـر

جتماعي حبيث ال يتوقع تغريها على املدى القصري، و هذا ال ينسجم مع تتسم بالطابع السياسي و اال
إمكانية تطبيق املنهج بصورة متكاملة، حيث يؤكد واضعوه على أنه ال يأيت بأفضل نتائجه إال إذا مت 
ترشيد السياسات االقتصادية، مما جيعل قابلية تطبيق هذا املنهج يف ظل الظروف و السياسات املطبقة 

  .لنامية حمل تساؤل كبريبالدول ا
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  .يف تقييم املشروعات) UNIDO(منهج منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية :  ثانيا
و املتحدة فيما خيص إعداد جمموعة خربات منظمة التنمية الصناعية لألمم  )1(ميثل هذا املنهج

اإلقليمية اليت عقدت  الندوةيف  1965تقييم املشروع الصناعي، حيث بدأ نشاط هذه املنظمة عام 
م ـد تقييـامية، عنـحيث اختذت توجيهاا كأساس إلعداد إرشادات تتبعها الدول الن" براغ"يف 

و اختيار املشاريع الصناعية، حيث مرت هذه اإلرشادات بدراسات حتضريية عديدة ابتداء من عام 
لعملية يف جمال حتليل املشاريع يف العديد من الدول النامية دف االستفادة من هذه اخلربات ا 1966

  .ذه البلدان
و ترى املنظمة أن هذه اإلرشادات قد متت مراجعتها لتكون أكثر مالئمة للتطبيق يف الدول 
النامية مراعية بذلك تنوع و اختالف احتياجات هذه الدول، حيث ظهرت الصورة النهائية هلذه 

العلماء الباحثني يف جمال تقييم مشاريع ، و شارك فيها العديد من )2( 1972اإلرشادات عام 

من  مبسامهة كل )3( "استيفن مارجلني"و " أمارتياسني"و " بارثا داسجوبتا"االستثمار أمثال 
األصلي متييزا هلا عن التغري ) اليونيدو(و اليت مسيت مبنهج " هوريدمرينال داتاشو "و " واسكويف"

غريات ـرت التـي، حبيث اعتبـللمنهج األصل "جون هانسون"مبعرفة  1978الكبري احلاصل سنة 
  .العملي منظمة األمم املتحدةابة منهج جديد مسي مبنهج الت احلاصلة عليه مبثيو التعد

و على الرغم من أن كال املنهجني له نفس املنطلق إالّ أن املنهج العملي أكثر قابلية للتطبيق 
  .منهج منظمة التعاون األورويبمن املنهج األصلي، فضال عن احتوائه على بعض عناصر 

مما ة التعاون بأربع سنوات و قد ظهر املنهج األصلي لألمم املتحدة بعد ظهور منهج منظم
استخالص منهج جديد " ليتل و مريليس"يعين أن واضعي هذا املنهج قد حاولوا بعد دراستهم ملنهج 

لى يف الكثري من صور االختالف بني يتفادى العوائق اليت حتد من إمكانية تطبيق ذلك املنهج مما يتج
و سنتناول هذا املنهج بالتحليل مشريين عند الضرورة للمنهج العملي نظرا ألنه األكثر . املنهجني

  ـ:مالءمة عند التطبيق وفقا ملا يلي 

                                                
 .563. سيد حممد اهلواري، موسوعة االستثمار، املرجع السابق، ص(1)
 ".اخلطوط اإلرشادية لتقييم املشروعات الصناعية"صدرت هذه اإلرشادات يف كتاب بعنوان (2)

(3)   : Partha Das Gupta, Amartya Sen and Stephen Marglin, Guide – lines for Project Evaluation, 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna, Project Formulation 
and Evaluation series N° 2, 1972. 



  - 331  - 

عرض عام ملنهج منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف تقييم املشروعات  -1
  .الصناعية

العامة هلذا املنهج مربزين بنفس الوقت أوجه الشبه و االختالف بني سنتعرض للمالمح 
  .املنهجني

أول ما يالحظ على منهج منظمة األمم املتحدة تركيزه على تقييم املشاريع الصناعية،  1-1
و هو بذلك يتشابه مع منهج منظمة التعاون السابق و لنفس األسباب، إضافة إىل تأكيد منهج 

املنفعة من وجهة نظر  /ة على ضرورة االعتماد على أسلوب حتليل التكلفة منظمة األمم املتحد
اتمع يف التقييم و املفاضلة بني املشاريع ملواجهة أوجه القصور اليت تعاين منها اقتصاديات الدول 

 و املشاريع يف تقييم الربامج جتماعيةورة االعتماد على الرحبية االكما يؤكد املنهج على ضر. النامية
االستثمارية بسبب وجود اختالالت عميقة يف أسواق السلع و خدمات عوامل اإلنتاج، زيادة على 
الكرب النسيب حلجم اآلثار اخلارجية للمشاريع العامة و اخلاصة، إالّ أن االهتمام بقياس اآلثار 

ل الدول اخلارجية ال يتضمن وجود معدل معني لقياسها، و هو ما يتطلب املزيد من االهتمام من قب
 .النامية، إذ يسعى املخطط إىل التعرف على اآلثار اخلارجية للمشروعات قبل قياسها

اليت ار عن املستويات إن وجود مثل هذه االختالالت يؤدي إىل احنراف هياكل األسع
تعكسها اعتبارات الكفاءة االقتصادية يف استخدام املوارد، فضال عن أن أدوات السياسات 

جتماعية املستخدمة هلا كبري األثر على متغريات النشاط االقتصادي، و بذلك فهي االقتصادية و اال
اليف ــ تقدير بنود التكاملستخدمة يف وطنيةمباشر على قيمة املعلمات ال تؤثر بشكل مباشر أو غري

ها و املنافع املتوقعة، باإلضافة إىل أن األهداف اليت تسعى السياسات احلكومية املستخدمة إىل حتقيق
  .قد تتطلب إعطاء أوزان جديدة هلذه البنود بالشكل الذي ينسجم مع تعظيم هذه األهداف

على ضرورة عدم إغفال الرحبية  ـبشكل خمتلف عن املنهج السابق  ـيؤكد هذا املنهج  1-2
ية من طرف اجلهات احلكومية القائمة على عملية تقييم جتماعتجارية حىت عند حبث الرحبية االال

ات، ــع، و خاصة عندما يتعلق األمر بقيام مستثمري القطاع اخلاص بالقيام بتلك املشروعاملشاري
السياسات  وضععند  و كذلك يف حاالت قيام وحدات القطاع العام ذه املهمة و خاصة

هذه حىت يكون السياسيون على علم باجتاهات األنشطة االقتصادية اليت تنطبق عليها  ،احلكومية
نسجم بالتايل مع مكونات النشاط االقتصادي القائم لتحقيق أهداف التنمية ، و تياساتالس



  - 332  - 

أو بالنسبة  اء بالنسبة للقطاع اخلاصو على ذلك متثل الرحبية التجارية اعتبارا هاما سو. املنشودة
للحكومة، مع فارق بسيط هو أا متثل اهلدف األساسي لعملية التقييم بالنسبة للقطاع اخلاص، يف 

 .ل قيدا على عملية التحليل بالنسبة للحكومةحني متث

ج تستند عملية التقييم بالنسبة للمنهج األصلي لألمم املتحدة على هدف حتقيق املزي 1-3
نظرا لصعوبة اعتبار هدف واحد كممثل لبقية األهداف بشكل  وطنيةاألمثل موعة األهداف ال

من  ربا إيامها على قدر كاف معتضمين، و إن كان قد ركز يف النهاية على هدفني أساسيني
 :الشمول، حبيث يعربان ضمنا عن العديد من األهداف الفرعية، و مها 

هدف تعظيم االستهالك الكلي لألفراد باتمع حاضرا و مستقبال، و ذلك بغرض  .أ 
زيادة متوسط نصيب الفرد من االستهالك الكلي، و من مث زيادة مستوى الرفاهية ألفراد اجليل 

و بذلك يفضل املشروع الذي حيقق مسامهة صافية أكرب من االستهالك . و األجيال املقبلة احلايل
 .الكلي ألفراد اتمع يف احلاضر و املستقبل

احلد من تفاوت الدخول سواء على مستوى األفراد أو على مستوى املناطق و األقاليم  .ب 
من قرية و األقاليم املتخلفة الطبقات الفو بذلك تعترب إعادة توزيع الدخل لصاحل . داخل البلد الواحد

 .األهداف الرئيسية ملسألة تقييم املشاريع
إضافة إىل هذين اهلدفني الرئيسيني؛ هناك مجلة من األهداف الفرعية اليت تنعكس بشكل 
مباشر و غري مباشر على األهداف الرئيسية مثل هدف العمالة و التقليل من البطالة، و هدف تعظيم 

  .اخل... ولة من النقد األجنيبحصيلة الد
إذ أن هدف زيادة االستهالك الكلي حاليا و مستقبال تتطلب زيادة الطاقات اإلنتاجية مما 

و اخنفاض  زيادة التوظفمشاريع جديدة، و بالتايل زيادة الطلب على العمال، و  يتطلب إقامة
  ...و هكذا معدالت البطالـة،

من وحدة " منظمة األمم املتحدة"ني اختذ منهج من خالل التركيز على هذين اهلدف 1-4
لتقييم املشروعات، و هنا خيتلف األمر بالنسبة ) عاد(يل أساسا للقياس املشترك االستهالك اإلمجا

عن االستثمار بالدخل  حيث مت التعبري(لقياس ملنهج منظمة التعاون الذي اختذ االستثمار أساسا هلذا ا
منهج إذ جند أن تقييم املشاريع يتم وفق ). مشروط االستخدام احلكومي من النقد األجنيب غري

الصايف للمشروع على الدخل  من خالل حساب األثر الكلي العملي" املتحدةاألمم  منظمة«
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هي االستهالك التجميعي، و هنا نالحظ أن  عه باستخدام وحدة قياس، و على إعادة توزيوطينال
بل جمرد وسيلة لزيادة االستهالك مستقبال، و بذلك  ذاته، ستثمار هدفا يف حداملنهج ال يعترب اال

يكون اهلدف األساسي للمنهج هو تعظيم منافع االستهالك حاليا و مستقبال، و هو ما يطلق عليه 
إىل وحدات  وطنيةاملشروع يف حتقيق األهداف الاالستهالك التجميعي، حبيث حتول كل مسامهات 

و بذلك نالحظ أن . يف رقم واحد مستخدمني أوزانا ترجيحية من االستهالك التجميعي، يعرب عنها
متمثال يف  علـى االستهالكع املباشرة و غري املباشـرة هذا املنهج يهدف إىل قياس آثار املشرو

فهو يقيس االستهالك  على ذلكو . الكلي الناجتة عن املشروع منافع االستهالك القيمة احلالية لصايف
و ذلك على اعتبار أن ذلك . خرجات لتقدير الزيادة يف مستوى املعيشةو ليس الدخل أو قيمة امل

الذي يعترب مقياسا الرتفاع  ا بصورة غري مباشرة ملعدل النمـوالقياس ال يعدو أن يكون قياس

  .)1( مستوى املعيشة
و تقاس القيمة احلالية ملنافع االستهالك باستخدام سعر اخلصم االجتماعي الذي يعرب عن 

ليمكن  ـو تكاليفه  ـإلضايف أو معامالت اخلصم لتخصم ا منافع االستهالك املستقبلة الوزن ا

و ذلك إلجياد رقم موحد إلمجايل املنافع  ـ )2( و تكاليفه ـمقارنتها مع منافع االستهالك احلالية 
يف خالل السنوات املختلفة، و إذا كان الرقم موجبا يقبل املشروع مبدئيا، كما ميكن استخدامه 

  .و هكذا يصبح االستهالك الكلي هو وحدة القياس احلسابية .املقارنة بني البدائل
 عن أسعار كافة السلع نتيجة هلذا االختيار لوحدة القياس املشترك فإن هذا املنهج يعرب 1-5

و اخلدمات، مبا فيها الصادرات و الواردات بالعملة احمللية، و ذلك على أساس الرغبة يف الدفع 
لع ـلف السـللتقييم، و هو ما خيتلف عن منهج منظمة التعاون الذي يعمد إىل تقييم خمت كأساس

 .و اخلدمات باستخدام األسعار السائدة يف السوق العاملية، أي بالعملة األجنبية

يعطي منهج األمم املتحدة أمهية حمدودة لفعالية الدور الذي تقوم به اجلهة املركزية اليت  1-6
، حيث يقوم مصممي املشروعات وطنيةاملشروعات من وجهة النظر ال بعملية تقييمتتوىل القيام 

 .أنفسهم بالقيام باخلطوة األوىل

                                                
 .92 -11مركز التنمية الصناعية للدول العربية، مرجع سابق، ص   (1)
 .140 ـ 135املرجع السابق، ص   (2)
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يقوم على افتراض " منظمة األمم املتحدة"و بغرض حتقيق الفاعلية يف هذا اال فإن منهج 
راءات ـالقيام بإجاوز ـن أن يتجـأساسي مؤداه أن جهود املؤسسات اليت تتوىل عملية التقييم ميك

ليشمل مهام . ةو حسابات التقييم لبنود التكاليف و املنافع االجتماعية للمشاريع االستثمارية املقترح
ا يتعلق بتعديل السياسات احلكومية القائمة مبا يناسب األهداف املبتغاة، إالّ أن متقدمي التوصيات في

يف اخلطوط العريضة للسياسات  اتبسلطة إحداث تغيري هذا الدور ال يسمح هلذه املؤسسات
، وطينعن نتائج هامة على املستوى الاالقتصادية السائدة، لذلك ال يتوقع هلذه اهودات أن تسفر 

  .مما يعىن حمدودية فاعلية التوصيات املقترحة من قبل مؤسسات التقييم
د القائمني للمؤسسات و األفرا" منظمة األمم املتحدة"و من الواضح أن ما يسمح به منهج 

أن الفنيني طبيق العملي، على اعتبار على عملية التقييم قد يكون أكثر قبوال و واقعية يف جمال الت
دية اـافة الظروف االقتصـالقائمني بعملية التقييم ليس من الضروري أن يكونوا على علم تام بك

لسياسات القائمة اليت يتم يف ا تعديالت تصحيحيةمبا خيوهلم إحداث  وطيناالجتماعية لالقتصاد ال و
وضعها من منطلق كلي و ليس جزئي، إمنا ينبغي أن يكونوا على علم مبختلف أدوات السياسات 
االقتصادية املستخدمة، و كيفية استخدامها، و مدى فاعليتها يف حتقيق األهداف، و هذا يتطلب أن 

و األجهزة اليت تتوىل قتصادية تكون هناك عالقة قوية بني األجهزة املسؤولة عن رسم السياسات اال

  .)1( و تقييم املشاريع فيزعملية حت
يهدف منهج منظمة األمم املتحدة إىل توفري اخلطوط العامة االستداللية لتقييم  1-7

، مما يعين أنه ال ميكن وطينامية من وجهة نظر االقتصاد الاملشروعات الصناعية يف الدول الن
التقييم مربرا ذلك بأن هذا املستوى من التفصيل ال ينطبق إالّ  استخدامه كدليل تفصيلي لعمليات

على عدد حمدود من الدول اليت تتشابه ظروفها مع الظروف و اخلصائص املذكورة يف الدليل، 
ادية ـل االقتصـخصوصا أن إعداد أدلة تفصيلية يعتمد على وجود خرباء على دراية كافية باهلياك

ية لتلك البلدان، على اعتبار أن أسعار الظل و األوزان املستخدمة يف و االجتماعية و النظم السياس
تقييم املشروعات تعتمد على األمناط املؤسسية السائدة بنفس قدر اعتمادها على االعتبارات 

و هو ما مت مراعاته بالنسبة لدليل تقييم املشروعات الصناعية بالدول . التكنولوجية، و توافر املوارد
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مت وضعه من قبل االقتصاديني العرب و املتخصصني مبركز التنمية الصناعية للدول  العربية الذي
 .، باالشتراك مع خرباء من منظمة األمم املتحدة1979عام ) إيدكاس(العربية 

يتم التوصل إىل اهلدف النهائي لعملية دراسة اجلدوى القومية الذي هو تقييم املشاريع  1-8
من خالل عدة مراحل و خطوات تتماثل مع أسلوب " األمم املتحدةمنظمة "املقترحة وفقا ملنهج 
 :و هذه اخلطوات هي . جتماعيةنافع من وجهة نظر الرحبية االحتليل التكاليف و امل

 .وطنيةحتديد األهداف ال .أ 
 .حتديد و حصر التكاليف و املنافع املباشرة و غري املباشرة .ب 

 .ويةتقدير التكاليف و املنافع االجتماعية السن. جـ
حبيث تعتمد طريقة  جتماعيةاملقدرة و تقدير الرحبية اال خصم التكاليف و املنافع .د 

 :ل أساسيةعلى خطوة متهيدية، و ثالث مراح )1( احلسـاب
يتم فيها إعداد كشوف التدفقات من املنافع و التكاليف خالل سنوات : اخلطوة التمهيدية 

  .كاليف أو املنافع غري املباشرة اليت ميكن تقييمهاإنشاء املشروع، و عمره اإلنتاجي، مبا فيها الت
و فيها تطرح قيمة التكاليف من قيمة املنافع خالل سنوات املشروع  :املرحلة األوىل 

 اللضرائب، و غريها من البنود اليت املختلفة، مقومة بسعر السوق بعد استبعاد الرسوم  اجلمركية و ا
  .متثل تكلفة قيمية

افع ــو هي مرحلة تصويبات األسعار باستخدام األسعار االجتماعية للمن :املرحلة الثانية 
على أن تقوم األجهزة املركزية . و التكاليف، و يتم عن طريقها حساب أسعار اإلنتاج، املدخالت

مع مراعاة (املختصة بتقدير سعر الصرف االجتماعي للعملة األجنبية، و السعر االجتماعي للعمل 
  .لعملمن خالل استخدام أجر ظل ل) املاهر و غري املاهر التمييز بني العمل

الك ـــيتم يف هذه املرحلة تقدير آثار املشروع على االدخار و االسته :املرحلة الثالثة 
 .و حساب منافع االستهالك الناجتة عن استثمار املدخرات الناشئة عنه

املشروع، و تقدير ما ينتجه و حسب هذه اخلطوة، يتم تقدير اجلزء املتوقع ادخاره من ناتج 
 .من منافع االستهالك

                                                
 .و ما بعدها 26، ص 1984مصطفى االروادي، التقييم االجتماعي للمشروعات، القاهرة، معهد التخطيط القومي و البنك املصري لتنمية الصادرات، (1)
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كما يقوم املنهج حبساب منافع إعادة توزيع الدخل لبعض الفئات، من خالل تقسيم املنافع 
  .و التكاليف بني هذه الفئات للتعرف على منافع الفئة اليت يراد قياس منافع التوزيع بالنسبة هلا

إلقليم و اليت تعرب عنها الزيادة يف الدخول املتمثلة يف كما تقاس منافع إعادة التوزيع بالنسبة ل
  .األجور و األرباح النامجة عن املشروع خالل فتريت اإلنشاء و التشغيل لصاحل اإلقليم

يتم تقدير بنود التكاليف و املنافع من وجهة نظر اتمع حسب هذا املنهج استنادا إىل  1-9
حىت لو ) أي درجة الوفرة و الندرة النسبية للموارد(ستخدامها األسعار احمللية املعدلة لتعكس كفاءة ا

كانت هذه البنود تتعلق بالصادرات و الواردات، إذ يتم حتويل قيمتها بالعملة احمللية باستخدام 
 .األسعار احملاسبية أو أسعار الظل للصرف األجنيب

لتكاليف و املنافـع يعتمد هذا املنهج يف تقدير األسعار احملاسبية ملختلف بنود ا 1-10
يف االجتماعيـة على قوى السوق احلرة، و بذلك فإن السعر املناسب لتقدير هذه املنافع و التكال

هو سعر السوق السائد يف ظل املنافسة الكاملة ألنه يعرب عن سعر الظل لتلك البنود، و بذلك  يكون
زيـادة على أن . يهمـا معـايتوقع أن يتغري سعر الظل تبعا لتغري ظروف العرض و الطلب أو كل

، وطنيةبأهم املعلمات الهذا املنهج يعتمد على العديد من النماذج الرياضية يف تقدير األسعار اخلاصة 

 .)1( اخل... كتقدير سعر الظل للصرف األجنيب، سعر الظل لالستثمار، و سعر الظل لألجور،

 :السعر احملاسيب للنقد األجنيب  .أ 
حسب هذا املنهج تقدير قيمة كل من الطلب و العرض من النقد يتطلب تقدير هذا السعر 

و احلصول على معامل  ،األجنيب، من خالل تقدير الواردات و الصادرات املنظورة و غري املنظورة
الترجيح من خالل قسمة الواردات على الصادرات، و بذلك ميكن أن حنصل على السعر احملاسيب 

  :تالية للنقد األجنيب من خالل الصيغة ال
  .معامل الترجيح× السعر الرمسي للصرف األجنيب  =السعر احملاسيب للصرف األجنيب 

  
  =حيث معامل الترجيح 
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  )الطلب على العملة األجنبية( املنظورة الواردات املنظورة و غري
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  )سعر العمالة(السعر احملاسيب لألجور  .ب 
لتحديد سعر األجور احملاسيب ينبغي التمييز بني العمالة املاهرة و العمالة غري املاهرة، مث تقدير 

منهما، و مبا أن العمالة املاهرة ال يوجد عليها يف الغالب أية قيود من الطلب و العرض من كل 
أما فيما خيص العمالة غري املاهرة . طرف الدولة، فإن سعر السوق بالنسبة هلا يعتمد كسعر حماسيب

فإن الدولة تتدخل بوضع حد أدىن لألجور يزيد عن السعر السوقي هلا، و بذلك فإن األسعار اليت 
لشكل ال تعرب عن ظروف الوفرة النسبية لعنصر العمل غري املاهر، إضافة إىل أن الظواهر حتدد ذا ا

السائدة تشري إىل أن اإلنتاجية احلدية للعمالة غري املاهرة تزيد عن الصفر، مما يتطلب ضرورة تقدير 

  .)1( األسعار احملاسبية أو أسعار الظل هلذا النوع من العمالة
  :ود التكاليف و املنافع الداخلة يف نطاق التجارة الدولية تقدير سعر الظل لبن. جـ

 مث تراجع هذه القيمة) FOB(يف هذه احلالة تقدر قيمة الصادرات باستخدام سعر فوب 
أما فيما يتعلق بقيمة الواردات فيتم االعتماد على . بسعر الظل للصرف األجنيب املشار إليه سابقا

  .ها هي األخرى مبعامل ترجيح لسعر الصرف األجنيبو ذلك بعد تعديل) CIF(القيمة سيف 
بالنسبة لبنود التكاليف و املنافع غري الداخلة يف التجارة الدولية، فيتم االعتماد على  .د 

أسعارها احمللية إذا كانت تتحدد يف سوق تنافسية حرة، أما إذا كانت السوق غري تنافسية، مبعىن 
ر تعديل تلك األسعار مبا يعكس القيم اليت كان وجود تدخالت من طرف الدولة، فيتطلب األم

ينبغي أن تسود يف حال وجود سوق حرة تنافسية، و إزالة كل آثار التدخل احلكومي مثل الضرائب 
و اإلعانات، و بذلك نستطيع من خالل إجراء تعديالت على بنود قائمة التحليل املايل للمشاريع 

  .لتلك املشاريع يةجتماعتقييم أن نصل إىل الرحبية االحمل ال
يف جمال تقييم املشروعات وفقا ملنهج األمم املتحدة  وطنيةانعكاس األهداف ال -2

)UNIDO.(  
من األهداف اهلامة اليت حتددها العديد من حكومات الدول النامية و اليت يؤكد عليها هذا 

ول، ــيع الدخاوت توزـاملنهج هي رفع معدالت النمو االقتصادي، و العمل على التقليل من تف
امة، ــليت تراها هو غريها من األهداف ا. و زيادة فرص العمل، بغرض التخفيف من حدة البطالة
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لية حتليل و على أساس ذلك فإن العمل على ترشيد عم. يف أمهيتها من دولة ألخرىو ختتلف 
داف، ـاألهه أن تتحدد ابتداء من حل التعارض الذي ميكن أن ينشأ عن تطبيق هذ املشاريع ينبغي

  .أن يعمل على جذب عملية تقييم املشاريع يف اجتاهات خمتلفة و الذي من شأنه
و ذا الصدد هناك وجهات نظر خمتلفة حول كيفية حل مشكل تعدد و تعارض األهداف 
حبيث تقوم عملية التحليل للمشاريع وفقا ألحد أهم هذه األهداف بالنسبة لألداء االقتصادي بغرض 

  .التحليل و التقييم الكمي، أو مل هذه األهدافتسهيل عملية 
أن  هة النظر األخرية على اعتبارو احلقيقة أن منهج منظمة األمم املتحدة مييل إىل تأييد وج

إىل فكرتني  جمال تقييم املشروعات يستندواحد يف  وطيناألوىل اليت تم بتحديد هدف وجهة النظر 
يعد هدفا  ـاملعرب عنه بنمو حجم االستهالك اإلمجايل  ـتصادي تتمثل األوىل يف أن هدف النمو االق

حياديا من وجهة النظر السياسية، يف حني أن األبعاد األخرى للرفاهة و اليت من بينها إعادة توزيع 
  .الدخل تتضمن أحكاما تقديرية تنأى ا عن جمال عمل أو قدرة حمللي املشروعات

واحد يف جمال تقييم املشروعات فتعود  وطينحتديد هدف  ية اليت تكمن وراءأما الفكرة الثان
إىل أن األبعاد األخرى للرفاهية، فيما عدا منو االستهالك اإلمجايل، قابلة للتحقق من خالل 

فعادة ما يتحقق التوزيع العادل للمنافع الناجتة عن املشروعات . السياسات االقتصادية العامة
بعني  الذي يؤخذم السياسات املالية، و هذا يعين أن اهلدف االستثمارية مثـال من خالل استخدا

  .املشروعات هو تعظيم هذه املنافع دون البحث يف شكل توزيع تلك املنافع االعتبار عنـد إنشـاء
أما فيما يتعلق بوجهة النظر الثانية اليت يتبناها واضعو منهج منظمة األمم املتحدة فيقـوم 

  : )1( على رفض هاتني الفكرتني لآليت
إن الفكرة األوىل و املتعلقة باحلياد السياسي هلدف منو االستهالك اإلمجايل تنهار إذا  -

دققنا البحث يف خلفياا و أبعادها، على اعتبار أن أهم آثار سوء التوزيع تتمثل يف جعل الغين أكثر 
النظم تعمل على قدرة على االستخدام الكفء للموارد االستثمارية، مما جيعل خمتلف املؤسسات و 

و على . تدعيم وضع األغنياء، و تكريس وضع الفئات األخرى و هو ما ال يتفق مع الصاحل العام

                                                
  .Stephen A. Marglin, op. cit P. 58: ملزيد من التفاصيل أنظر  (1)
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ذلك فإن املنافع الناجتة عن املشروعات ال ينبغي أن تترك دون ختطيط لتوزيعها ألن ذلك من شأنه 

 . )1( دة بكل املقاييسأن يزيد االختالل يف التوزيع القائم و هذا ال ميكن اعتباره سياسة حماي

مثل هدف عدالة  ـأما الفكرة الثانية و املتعلقة بإمكانية معاجلة األهداف األخرى  -
من خالل السياسات املالية، فهي مثل الفكرة األوىل ميكن دحضهـا،  ـالتوزيع للدخول 

على الدافع فباإلضافـة إىل أن هناك بعض احملددات على فرض الضرائب و املتمثلة يف األثر السليب 
رائب ــلى الضــاالعتماد ع لالستثمار، فإن هناك حجتان تبطالن أثر هذه الفكرة و املتمثل يف

و اإلعانات كآلية لتصحيح اآلثار التوزيعية غري املرغوب ا للمشروعات االستثمارية، و أول هاتني 
آخر له طبيعة اإلعانات، احلجتان يتمثل يف الرفض املعنوي الذي يرتبط بفرض اإلعانات أو أي نظام 

ل ـأما احلجة الثانية فتتمثل يف الصعوبات العملية املصاحبة للعمل على رفع معدالت ضرائب الدخ
و الثروات، حيث يعمل األغنياء دائما على مقاومة أي توجه يف فرض زيادات الضرائب اليت تعمل 

ات فإن أصحاب املنهج يرون س، ويف ظل هذه التربيراوعلى هذا األس. على إعادة توزيع الدخول
عدم االعتماد بدرجة كبرية على سياسات الضرائب واإلعانات لتصحيح اآلثار السلبية لتوزيع منافع 

أو أكثر من بعد للرفاهة يف  فاتبـاع أكثـر من هـد املنهج علىولذلك يؤكد . املشروعات
 .جمال إنشاء وتقييم املشروعات

ربونه من املرونة مبكـان حبيـث يكفـي زيادة على أن أصحاب هذا املنهج يعت
  .الستيعـاب أي من هذه األهداف كأهداف مميزة بعينها

كما أن هديف زيادة االستهالك اإلمجايل وحتقيق عدالة التوزيع يستوعبان العديد من 

وهنا ينبغي . )2( اخل...االعتبارات األخرى مثل زيادة فرص العمل، وحتسني وضع امليزان التجاري
مثل تعظيم حجم االستهالك النهائي  وطنيةركز على بعض األهداف الد على أن املنهج يالتأكي

خاصة زيادة على إعطاء أمهية ) وهو ما ينسجم مع اختيار واضعيه لوحدة القياس املشتركة(اإلمجايل
التوزيع وذلك من خالل إعطاء أوزان مقومة بوحدة القياس املشتركة تنسجم مع أمهية  العتبارات

  .االعتبارات بالنسبة لكل دولةتلك 
                                                

يتناول هذا املرجع دور تقييم املشروعات يف نطاق عملية التخطيط القومي الشاملة، متفقا مع وجهة نظـر  . املرجع السـابق ر عثمان حممد عثمان،أنظ  (1)
 .ذا الشأن"  منظمة األمم املتحدة"واضعي منهج 

 .220 – 218فرج عبد العزيز عزت، مرجع سابق، ص   (2)
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وأخريا يوصي املنهج واضعي السياسة عند تقييم املشروعات بضرورة تبين وجهـات 
النظـر اليت تدعم احلاجات األساسية للسكان واليت من بينها تعليم وتوظيف اإلناث يف جمتمع يركز 

              .)1( اهتمامه على الذكور

ألساسية ملنهج منظمة األمم املتحدة يف تقييم املشروعات وواضح مما سبق أن االهتمامات ا
هو وضع اخلطوط الرئيسية ألسلوب التحليل الذي يأخذ يف احلسبان أكثر من هدف واحد بنفس 
الوقت عند إعداد و تقييم املشاريع، و إن كان األمر ليس سهال و خاصة فيما يتعلق بالتداخل فيما 

حبيث جيعل عملية حتديد األوزان و األسعار تتسم بالتعقيد يتعلق بإعطاء أوزان لتلك األهداف 
  : النسيب، و هو ما سنوضحه يف النقطة التالية 

  .اإلطار التنظيمي لتقييم املشروعات و أسس التسعري الظلي -3
 :اإلطار التنظيمي لتقييم املشروعات .3-1

املقترحة من طرف  يوصي منهج األمم املتحدة بإنشاء وحدة تنظيمية هلا دور مماثل لتلك
إالّ أن ). CPO(منهج منظمة التعاون االقتصادي و التنمية يطلق عليها مؤسسة التخطيط املركزي 
اء ــال إنشــهناك اختالف بني املنهجني يف حتديد مدى فعالية الدور املنوط بكل منهما يف جم

ملنهج  ورا حمدودا بالنسبةدإذ تلعب هذه الوحدة . و تقييـم املشروعات الصناعية يف الدول النامية
  .املتحدة قياسا مبنهج منظمة التعاون منظمة األمم

رة املعنية فبالنسبة ملنهج منظمة األمم املتحدة تقع هذه الوحدة يف إطار اهليكل التنظيمي للوزا
انات املتعلقة باملتغريات و تعمل باستمرار على احلصول على كافة البي. وطينبشؤون االقتصاد ال

و السياسات احلكومية من مجيع األجهزة التابعة للحكومـة و اليت تتوفـر لديهـا تلك  ةوطنيال
و من خالل ما حتصل عليه تلك الوحدة من بيانات و خاصة فيما يتعلق بأهداف . البيانـات

السياسة اإلمنائية للدولة، تقوم بوضع التوصيات املتعلقة بإصالح السياسات احلكومية مثل إجراء 
يف سياسة احلماية اجلمركية، بشكل يضمن تناسقها مع أهداف ترشيد استخدام املوارد  تعديالت

و إن كان املنهج ال يؤكد ضرورة تطبيق . ةمن خالل املشروعات االستثمارية وفقا لألهداف اإلمنائي
. عنيةـهذه التوصيات، بل تظل جمرد اقتراحات قد تالقي أو ال تالقي قبوال من اجلهات احلكومية امل

و هو ما خيتلف مع الوضع بالنسبة ملنهج منظمة التعاون االقتصادي و التنمية حيث جترى عمليـة 
                                                

(1)   : Patha Das Gupta, Amartya Sen, and Stephen Marglin, op.cit, pp. 99-106. 
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التقييـم يف إطـار افتـراض أن ما تضعه الوحدة التنظيمية من مقترحات سيتم تطبيقه يف جمال 
ية أكثر يف و إن كان منهج منظمة األمم املتحدة يتسم بواقع .السياسات االقتصادية و املالية العامة

  .هذا اال
 امـطاعني العـملشروعات يف القأما فيما يتعلق بتوزيع املهام بني الوحدة املقترحة و حمللي ا

يوصيان بأن يتم تدفق املعلومات " ليتل و مريليس"و اخلاص بشأن حتليل و تقييم املشاريع فإن 
راجع للشك يف إمكانية الوصول و ذلك " األعلى إىل األسفل"املتعلقة باألوزان و أسعار الظل من 

إىل أسعار خصم اجتماعية صحيحة نابعة من التحليل على مستوى املشروع، بعكس منهج منظمة 
، و هو ما يشري إىل أن املفاضلة بني "من األسفل إىل األعلى"األمم املتحدة حبيث يتم هذا التدفق 

كل منفصل، مث يتم تقدمي النتائج املشروعات البديلة تأيت من طرف مصممي و حمللي املشروعات بش
إىل متخذي القرار، و بذلك و من خالل الصياغة املستمرة للبدائل و عرضها على مقيمي املشاريع 
بالوحدة التنظيمية املقترحة و متخذي القرار يربز هيكل األوزان الذي يستخدم الحقا بالنسبة 

اليت يوصي ا " أدىن إىل أعلى"مات من باإلضافة إىل أن آلية تدفق املعلو. للمشروعات املدروسة
تتضمن احتماالت تغليب االعتبارات الفنية يف التقييم مقارنة  املتحدة؛منهج منظمة األمم 

باالعتبارات السياسية أو االجتماعية، إذا مل يتوفر للوحدة التنظيمية حد أدىن من الفعالية يضمن 
و هو ما ميكن . مركزي لتصميم و حتليل املشاريعو الال دوار بني املستوى املركزيتوازن توزيع األ

  .أن يهدد نتائج عملية التقييم
و هكذا يعترب اختاذ القرار بشأن املشروع مسؤولية السلطة السياسية، أما االقتصاديني 
فتقتصر مهمتهم على تقدمي االقتراحات و التوصيات من خالل متغريات اخلطة و السياسة 

بني  ة احلل البديل، و لذلك جتري عملية التقييم من خالل احلوار املستمراالقتصادية، و حتديد تكلف
لتخطيط على من قبل جهاز ا وطنيةحني جيري حتديد املعلمات ال و السياسيني، يف االقتصاديني

  .ككل وطينمستوى االقتصاد ال
ذلك  و هكذا نالحظ أن هذا املنهج يتطلب كما هائال من املعلومات و البيانات الدقيقة، و

فيما يتعلق بأسعار الظل للعمل غري املاهر و النقد األجنيب و رأس املال و السلع و اخلدمات و امليول 
لفة ـم املختـاألقالي احلدية لالدخار لدى فئات اتمع، كما يتطلب حتديد متوسط دخل الفرد يف
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ا، و العرض و الطلب و معدالت االستهالك للسلع املنتجة، و الطاقات اإلنتاجية و نسب استغالهل
  .و غريها ت و الرسوم اجلمركية و الضرائبعلى مستلزمات اإلنتاج، و الصادرات و الواردا

كما يرى أن املدخرات اخلاصة هلا نفس قيمة املدخرات احلكومية أو العامة، كما أنه مييز 
و االستهالك اخلاص،  بني القيمة االجتماعية لالستثمار العام و االستهالك العام، و االستثمار اخلاص

بعكس منهج منظمة التعاون الذي يرى أن املدخرات اخلاصة هلا قيمة أقل من املدخرات احلكومية، 
  .كما أنه يفصل بني األموال العامة و األموال اخلاصة

  :أسس التسعري الظلي .3-2

اليت " األوزان"مييز هذا املنهج مثله يف ذلك مثل منهج منظمة التعاون و التنمية الصناعية بني 
اليت يتم استخدامها بالنسبة لكافة املشاريع بصدد التقييم، و اليت  وطنيةي عبارة عن قيم املتغريات اله

اعي، ـمن أمهها سعر الظل للصرف األجنيب، و أجر الظل للعمل غري املاهر و سعر اخلصم االجتم
و خدمات حمسوبة من من سلع اليت هي عبارة عن قيم املدخالت و املخرجات " أسعار الظل"و بني 

و يتم وضع هذه األوزان على مستوى مركزي من خالل املعلومات اليت يتم . وطنيةوجهة نظر 
" أسعار الظل"تداوهلا بني املقيمني و احملللني للمشاريع، و بني الوحدة املقترحة، يف حني يتم حتديد 

اليت يقومون ا على اعتبار أم  من طرف احملللني للمشروعات من خالل دراسات اجلدوىميدانيا 
مع العلم أن وحدة القياس املستخدمة يف  .على دراية كاملة باملناخ الذي تعمل فيه تلك املشاريع

الت ـة مدخـكاف ابـم حسـيت، حيث "وحدة من االستهالك النهائي اإلمجايل"هذا اال هي 
  .إلمجايل على مستوى وطينالنهائي ا و خمرجات املشروعات مقومة بوحـدات االستهـالك

أن أسعار السوق ال تعكس القيم احلقيقية سواء  التسعري؛و يرى أصحاب املنهج فيما خيص 
أعلى من األجور  فيما يتعلق باحلماية اجلمركية أو األجور حيث يرى أن األجور املدفوعة

لة غري املاهرة، زيادة و بذلك فهي ال تعكس الكفاءة و الندرة، و خاصة فيما يتعلق بالعماية،ـاحلقيق
ه، ــدرة احلقيقية لـعلى رخص أسعار رأس املال نتيجة حتديد سعر فائدة منخفض ال يعكس الن

و بذلك فإن تقييم املشاريع وفقا ألسعار السوق سيزيد من الطلب على العناصر النادرة و يقلل 
ظل نبغي استخدام أسعار الالطلب على العناصر ذات الوفرة، مما يعمق االختالل املوجود، و لذلك ي

ل ـــمن وجهة نظر اتمع، و يتم استخدام هذه األخرية على مراح اليت تعكس القيم احلقيقية
  :كما يلي 
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تقدر أسعار الظل وفقا العتبارات الكفاءة فقط، و بصفة خاصة للعناصر  :املرحلة األوىل
املستوردة، املنتجات الرئيسية، العمالة  األساسية ملكونات املشروع كاملواد اخلام األساسية احمللية و

غري املاهرة، حبيث جيرى التعديل على أساس املعامالت اليت تضاف أو تطرح من األسعار السوقية 
و يالحظ أن حتديد هذه املعامالت خيتلف باختالف . بغرض احلصول على األسعار االقتصادية

  .رهمكونات املشروع، و نسبة اخللل يف أسعار السوق و مصد
دل مرة أخرى بعد أن تقدر أسعار الكفاءة باستخدام معامالت التعديل تع: املرحلة الثانية

وزيع الدخل بني خمتلف يف مراحل تالية من عملية التقييم، حبيث تعكس أهداف ت مبعامالت أخرى
يعين  و أقاليم اتمع، و ما إذا كان هذا الدخل سيوجه لالستهالك احلايل أو لالدخار الذي طبقات

جتماعية األخرى يف احلسبان، و اليت كما يتم تعديله عند أخذ االعتبارات اال. االستهالك املستقبلي
فة و السلع ، كوضع أوزان نسبية للطبقات الفقرية و املناطق املتخلوطنيةتتضمنها األهداف ال

  .حيث تلعب الرغبة يف الدفع دورا أساسيا يف عملية التسعري. الضرورية
  :يليدخالت و خمرجات املشروع بالنسبة هلذا املنهج وفقا ملا و تقسم م

اجية ــية و السلع اإلنتاملنافع احلالية املباشرة و هي عبارة عن جمموعة السلع االستهالك-أ
  .و الصرف األجنيب

  .التكاليف احلالية املباشرة و هي عبارة عن السلع اإلنتاجية و الصرف األجنيب-ب
و املتمثلة يف زيادة دخل عنصر العمل الذي  املستقبلة؛غري املباشرة املنافع و التكاليف -ج

  .يعترب كمنافع، و أجر العمل الذي يعترب كتكاليف
  .و سنتناول أسس أسعار الظل لكل من هذه العناصر تباعا

  :املنافع احلالية املباشرة  - أ
اخلدمات اليت سيقوم  يشري منهج األمم املتحدة للتنمية الصناعية إىل أنه إذا كانت السلع و

ع ـــوع من السلـاملشروع االستثماري بإنتاجها تؤدي إىل زيادة يف العرض اإلمجايل لنفس الن
و اخلدمات على مستوى االقتصاد الوطين، فهي تعترب ناجتا صافيا، أما إذا كانت ستحل حمل عرض 

ايل فهي يف هذه احلالة حملي آخـر على أا بديل له دون أن تؤدي إىل أي زيادة يف العرض اإلمج
تعترب جمرد حتويل من شكل استثماري إىل شكل آخر، و هي بذلك ال تعد ناجتا صافيا من وجهة 

ع لقاء إالّ أنه يف كلتا احلالتني يتم قياس املنافع برغبة املستثمرين يف الدف. نظر االقتصاد الوطين
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و الذي " سعر االستعداد للدفع"و و اخلدمات، مبعىن أن سعر املستخدم ه حصوهلم على تلك السلع
   :اآلتيةيقدر على أساس السعر السائد يف السوق مع توفر الشروط 

 .توافر السلعة حبرية ألي مستهلك مستعد لدفع سعر السوق -

 .غياب االحتكار -

 .أن ال يكون إنتاج املشروع من الكرب حبيث يؤثر على سعر السوق السائد -

فإن  اإلمجايل؛ثال يف سلعة استهالكية، و مضافا إىل العرض و يف احلالة اليت يكون الناتج متم
القيمة اليت يدفعها املستهلك لقاء هذا العرض اإلضايف تعترب تقديرا مناسبا لقيمة املنافع، أما إذا كان 

أو إذا كان هذا املعـروض من الكرب حبيـث يؤثـر  ،املشترينهناك احتكار للشراء من قبل بعض 
الدفع  الرغبة يففإن  ،الشراءكل معترب، أو إذا وجدت قيود معينة على على خفض األسعار بش

من التصحيح الذي يتطلب  ءتكون أكرب مما يتم دفعه فعال، و هنا ختضع عملية تقدير املنافع لشي
تقدير منحىن الطلب على السلع و اخلدمات حمل التقييم، لتقدير فائض املستهلك بغرض تعديل سعر 

  .هالسوق قبل استخدام
مـع اإلشـارة ) أو السلع الوسيطة(و تنطبق نفس األسس فيما يتعلق بالسلع اإلنتاجيـة 

إىل احتمال وجود قوى احتكارية خالل املراحل املختلفة للعملية اإلنتاجية ينبغي أخذها يف 
  .احلسبان

أما إذا كان املشروع يهدف من خالل إنتاجه إىل زيادة الصادرات أو اإلحالل حمل 
ت، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فيتم قياس صايف إنتاج املشروع من الواردا

نيب، ــخالل ما يوفره من نقد أجنيب مقوما بالعملة احمللية، و هو ما يعرف بسعر الظل للنقد األج
س و نظرا لعدم توفر الشروط السابقة لغالبية البلدان النامية، و ألن سعر الصرف الرمسي قد ال يعك

االستعداد احمللي للدفع بوحدة النقد األجنيب، فإنه يتم حتديد سعر الظل للنقد األجنيب من خالل 
  :الصيغة التالية 

  
 =سعر الظل للنقد األجنيب 

  
    

  قيمة كل من الصادرات و الواردات بسعر توازن السوق احمللي
قيمة كل من الصادرات و الواردات مقومة بسعر التصدير و االسترياد 

  و على أساس سعر الصرف الرمسي



  - 345  - 

 :التكاليف احلالية املباشرة  -ب

إىل كنتيجة لتحويل املوارد تعرب التكاليف عن قيم السلع و اخلدمات اليت تتم التضحية ا 
إنتاج السلعة أو اخلدمة اليت يقوم املشروع االستثماري بإنتاجها، و هي بذلك تعترب يف جمال التحليل 

يف املشروع ذه السلعة أو اخلدمة فإذا كان استخدام مدخل ما إلنتاج ه. االقتصادي منافع ضائعة
در فإن القيمة بنفس الق وطيننفس املدخل لبقية االقتصاد اليؤدي إىل نقص يف الكمية املتاحة من 

أما إذا كان هذا . السوقية هلذا املدخل تعرب عن القيمة احلقيقية له على مستوى االقتصاد الوطين
من و إذا كان هناك نقص يف العرض املدخل يتعرض ألي صورة من صور الترشيد يف االستخدام، أ

يف الشراء احتكارية  ني وجود قوىهذا املدخل حبيث يؤثر ذلك بشكل كبري يف رفع السعر، أو إذا تب
الزيادة أو بفهنا يتطلب األمر إجراء تصحيح لألسعار  ،أو البيع يف أي مرحلة من مراحل املشروع

النقص بشكل يزيل أثر تلك القوى اليت من شأا أن ختفي التكلفة احلقيقية للفرصة البديلة لتلك 
  .مته االجتماعيةاملدخالت، و اليت أدت إىل احنراف السعر السائد يف السوق عن قي

أما يف احلالة اليت ال يؤدي فيها استخدام هذا املدخـل إىل أي نقـص يف املتـاح منـه 
فإن تكلفته تقاس ) كأن يزداد اإلنتاج احمللي من هذا املدخل(على مستوى بقية االقتصاد الوطين 

ال للتصدير فإن تكلفته و يف احلالة اليت يكون املدخل فيها مستوردا أو قاب. بتكلفة اإلنتاج اإلضايف
تقاس مبقدار التضحية مبوارد الصرف األجنيب مع اإلشارة إىل أن سعر الظل للصرف األجنيب هو 

  .الذي يتم استخدامه للتحويل إىل ما يعادله من استهالك حملي
 :املنافع و النفقات غري املباشرة املستقبلة -جـ 

على اعتبار أنه تكلفة، و دخل عنصر تضم هذه اموعة باإلضافة إىل أجر الظل للعمل 
  .العمل باعتباره منفعة اجتماعية، موارد الصرف األجنيب باعتبارها من عناصر النفع و التكلفة

 أما فيما يتعلق بأجر الظل و سعر الظل للصرف األجنيب و كذلك سعر اخلصم االجتماعـي
تستخدم بالنسبة " أوزانا"اعية تعترب ، على اعتبار أن قيمها االجتموطنيةفهي تعترب من املتغريات ال

  :جلميع املشروعات حمل التقييم، و هو ما سنتناوله فيما يلي 
 :أجر الظل للعمل غري املاهر  -

إن التركيز على عنصر أجر الظل للعمل غري املاهر يف جمال حتليل جدوى املشاريع الصناعية 
فرصة البديلة للعمل غري املاهر، و ألن ينجم من أن املستويات السائدة هلذا األجر تفوق تكلفة ال
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دي إىل تقليل ذلك العامل غالبا ما يستهلك أجره بالكامل، فإن زيادة تشغيل العمال غري املهرة تؤ
من الدخل اإلمجايل املوجه لالستثمار عرب االدخار، و هو أمر غري حمبذ من الناحية االقتصادية اجلزء 

لنسبة هلذا العنصر ، نظرا إىل أن الزيادة يف مستوى التوظف باإالّ أنه حمبذ من الناحية االجتماعية
و هنا يتطلب األمر موازنة هذين . إىل زيادة يف استهالك هذه الفئة و حتد من مشكل البطالة تؤدي

و بذلك فإن املتغريات اليت تؤثر يف . األثرين للتمكن من حتديد تكلفة عنصر العمل بشكل دقيق
األجر الفعلي و تكلفة الفرصة البديلة للعمل غري املاهر باإلضافة إىل  حتديد أجر الظل هي مستوى

  .سعر الظل لالستثمار
 :سعر الظل للصرف األجنيب  -

، و الذي وطينريات األساسية على املستوى اليعترب سعر الظل للصرف األجنيب أحد املتغ
نافع أو التكاليف حتدده احلكومة على مستوى مركزي، حبيث يستخدم هذا السعر يف حتويل امل

عنها بالعملة املتمثلة يف وحدات من الصرف األجنيب، إىل وحدات من االستهالك اإلمجايل معربا 
حبيث يعمل على إعادة تقييم كل " ليتل و مريليس"و بذلك خيتلف هذا املنهج عن منهج  .احمللية

ن خالل استخدام سعر جوانب الصرف األجنيب املرتبطة باملشروع بصورة مباشرة أو غري مباشرة م
و هنا يؤدي هذا السعر دور معامل تصحيح جيعل أسعار الظل . الظل للصرف األجنيب بالعملة احمللية

حبيث يستخرج هذا . للسلع و اخلدمات األجنبية يف مستوى أسعار السلع و اخلدمات احمللية املناظرة
 عليها الدولة من السوق الدويل صلالسعر من خالل معادلة تبدأ جبملة من السلع و اخلدمات اليت حت

لسوق الدويل لكل من الصادرات لالختالف بني األسعار احمللية و أسعار ا حمث حيسب املتوسط املرج
و الواردات حبيث يؤدي تطبيق سعر الظل هذا على مدخالت و خمرجات السلع و اخلدمات الداخلة 

مقاسة بوحدات من (الستخدام الواردات يف إطار التجارة الدولية إىل تبيان التكلفة احلقيقية 
، و هو بذلك )مقاسة بنفس الوحدات(، و املنافع احلقيقية إلنتاج الصادرات )االستهالك اإلمجايل

حيرر القرارات االستثمارية اخلاصة باملشاريع من أي حتيز ينجم عن اخنفاض مصطنع و غري حقيقي 
  .يف سعر صرف العملة األجنبية

 :ي سعر اخلصم االجتماع -

اهولـة اليت  وطنيةمم املتحدة من املعلمات اليعترب معدل اخلصم وفقا للمنهج األصلي لأل
تقوم أجهزة التخطيط بتحديدها على مستوى الدولة، يف حني يقترح املنهج العملي استخدام سعر 
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الفائدة االستهالكي أو االستثماري حسبما إذا كان مصدر التمويـل هـو املدخـرات 
ـة أو املدخرات املتاحة أصال، و لصعوبة حتديد ذلك يستخدم سعر فائدة حماسيب وفقا اإلضافي

  .ملرحلة النمو االقتصادي، و ما إذا كانت الدولة مصدرة أو مستوردة لألموال
و هكذا جند أن سعر اخلصم االجتماعي لسنة معينة يتمثل يف معدل االخنفاض الذي يطرأ 

و ينظر . ملشروع يف االستهالك النهائي اإلمجايل خالل نفس السنةعلى الوزن النسيب ملدى مسامهة ا
يستخدم  وطنيا هذا السعر على أنه متغريا إىل ـمثله يف ذلك مثل منهج منظمة التعاون  ـهذا املنهج 

سعر "يف خصم املنافع و التكاليف املستقبلة مقومة بوحدات من االستهالك اإلمجايل، و لذا يسمى 
  : ن خالل الصيغة التالية م" خصم االستهالك

  
  ×  =معدل اخلصم االجتماعي 

  
مع مالحظة أن منهج األمم املتحدة يرى أن أسعار الظل للمدخالت و معدل اخلصم تظل 
ثابتة عرب حياة املشروع، مما يعطي معدل خصم واحد للمشروع طيلة حياته يف حني يرى منهج 

تكون متغرية عرب الزمن، مما يفرز تعددا ألسعار  منظمة التعاون أن هذه األسعار و معدالت اخلصم
  .اخلصم خالل حياة املشروع، و هو ما مسي معدل اخلصم احملاسيب

فإذا كانت قيمة منفعة االستهالك املستقبلي غري املباشر النامجة عن استثمار حايل بقيمة معينة 
، فهذا يعين أن )املباشر(تعترب من وجهة نظر اجتماعية مساوية لقيمة منفعة االستهالك اجلاري 

يف  ـو بالتايل ال حيدث أي اختالف .يقع عند املستوى األمثل وطينالدخار اإلمجايل باالقتصاد الا
بني احلالة اليت تستهلك فيها منافع املشروع، و احلالة  ـ"املنفعة  /للتكلفة "جمال التحليل االجتماعي 

سعر اخلصم االجتماعي مساويا لسعر  يث يكـونفيها هذه املنافع، حب) عرب االدخار(اليت تستثمر 
  .الفائدة السائد بالسوق

أما إذا كان مستوى االدخار أقل من املستوى األمثل من وجهة نظر اتمع، فإن املنافع 
من منفعة االستهالك  ـمن حيث القيمة  ـاملستقبلة الناجتة عن االستثمار احلايل تكون أكرب 

سائد على االستثمارات يف صم االجتماعي أقل من سعر الفائدة الو هنا يكون سعر اخل.ايلـاحل

  )%(نفعة احلدية لالستهالك التغري يف امل
  )%(التغري يف االستهالك         

  التغري يف نصيب الفرد
  )%(من االستهالك 
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أو القيمة (كما أن معامل التحويل املستخدم للحصول على سعر الظل . وطيناالقتصاد ال
  .لالستثمار يزيد عن الوحدة) االجتماعية

و على ذلك فإن كل ما يؤدي إىل زيادة املدخرات و بالتايل االستثمارات على حساب 
  .الك احلايل يعد نفعا لالقتصاداالسته

 يف املنهجـني اخلصـم االجتماعـيو بالنهاية فإنه برغـم اختـالف تعريـف سعـر 
)UNIDO OECD, ( بسبب االختالف يف وحدة القياس، فإن كال املنهجني يوليان اهتماما خاصا

ضرورة مواجهة  و بالتايل. ملشكل قصور االدخار عن املستوى األمثل من وجهة النظر االجتماعية
 ،وطنيةإعطـاء أوزان للمتغريات ال هذا القصور على مستوى املشروع من خالل صياغة و تقييم و

  .و على رأسها سعر اخلصم االجتماعي
  .تقييم منهج منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف تقييم املشاريع الصناعية -4

اإلجيابية و السلبية اليت يتضمنها هذا  ميكننا بعد العرض السابق أن نستخلص بعض اجلوانب
  :املنهج و اليت ميكن إجيازها فيما يلي 

يستخدم هذا املنهج يف املشروعات الصناعية التابعة للقطاع العام أو اخلاص، و عند - أ
استخدامه يف القطاع اخلاص توضع وسائل حفز هلذا القطاع بغرض تنفيذ املشاريع وفقا لرحبيتها 

 .االجتماعية

ل ــــليت"تعرض له منهج ركز هذا املنهج على تعدد األهداف بشكل أوضح مما يي-ب
 .و كذلك بشكل أقوى من املنهج التقليدي يف التقييم القائم على أسس الكفاءة ".و مريليس

و تقدير أسعار الظل  وطنيةا لتحديد أوزان املتغريات اليوفر هذا املنهج مدخال عملي-جـ
ت االقتصادية و السياسية و االجتماعية و الفنية من خالل افتراضه لوجود كانعكاس لكافة االعتبارا

على صياغة  ر من جهة، و بني القائمنيحوار مستمر بني خمتلف اجلهات احلكومية و متخذي القرا
يوصي بضرورة  التنمية الـذيبعكس منهج منظمة التعاون و . و حتليل املشاريع من جهة أخرى

ار على مستوى مركزي، مما يهدد بإغفال بعض العوامل اليت ميكن اإلملام ا حتديد األوزان و األسع
   .و املصممني و احملللني للمشاريع أي على مستوى الفنيني ـبشكل أفضل عند مستويات ال مركزية 

يعطي هذا املنهج أمهية كبرية للرغبة يف الدفع و املرتبطة بالقدرة على الدفع، مما يعكس - د
 .تماعية املرتبطة برفاهية غالبية السكاناجلوانب االج
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لتقييم املشاريع  مييل هذا املنهج إىل الواقعية فيما يتعلق باآلليات و األطر التنظيمية-هـ 
الية، ــيف الدول النامية دون مغاالة يف حتقيق املستويات املثلى للسياسات االقتصادية و امل الصناعية

و هو بذلك خيتلف عن منهج . م املشروعات من القابلية للتطبيقو اليت من شأا أن جترد عملية تقيي
 .منظمة التعاون االقتصادي و التنمية

منظمة "يتم تقييم الضرائب على مبيعات السلع غري القابلة للمتاجرة الدولية يف منهج -و
ة على أساس سعر االستعداد للدفع من طرف املستهلك، أما بالنسبة ملنهج منظم" األمم املتحدة

التعاون فتعترب الضرائب حتويالت إىل احلكومة و ليست تكاليف عليها، لذلك يؤخذ باألسعار 
إال أنه جبانب هذه اإلجيابيات اليت تعد يف صاحل هذا املنهج . احلكومية باعتبارها خالصة من الضريبة

 :دان النامية منها هناك مجلة من السلبيات اليت حتد من قابلية هذا املنهج للتطبيق على اقتصادات البل

يشري واضعو هذا املنهج إىل أنه من غري املمكن تطبيق هذا املنهج بالصورة اليت ظهر عليها -1
ستخدام دون تربير لعدم قابلية التطبيق هـذه، و الناجـم الن تبسيطه و تطويعه ليكون قابال لدو

مكانية هذه تعود لعدم اإلملام عن عدم اإلملام بسبب عدم هذه القابلية للتطبيق، معتربين أن عدم اإل
إالّ أن الصعوبة األساسية  ،االقتصادية و االجتماعية ع الدول النامية باختالف خصائصهابظروف مجي

اليت تتطلبها األوزان وصيغ  يف صعوبة توفر البيانات اليت تكمن وراء عدم القابلية للتطبيق تكمن
لع ــال املنفعة و دوال الطلب بالنسبة ملئات السالتسعري الظلي و اليت من بينها مثال استخالص دو

 . و اخلدمات

ستخالص أسعار الظل بالرغم من أن املدخل العملي الذي يوصي به هذا املنهج بغرض ا-2
من حيث أخذه يف احلسبان للعوامل الفنية باإلضافة " ليتل و مريليس"و األوزان يتفوق على منهج 

فإنه يتطلب فترة زمنية طويلة  ،ية املرتبطة باملشاريع االستثماريةإىل العوامل االجتماعية و االقتصاد
مما  ،نسبيا يعترب معها افتراض عدم حدوث تغيري يف الظروف االقتصادية و األهداف أمرا غري واقعي

زي ـــعلى املستويني املرك مت االتفاق بشأن تطبيقها يتطلب تعديالت يف األوزان اليت يكون قد
 .و امليداين

خرجات، و سعر الصرف وبة حساب األسعار االجتماعية للمدخالت و املصع-3
 .لة يف معظم مناهج التقييمثاألجر االجتماعي، و هي صعوبات ماو  االجتماعي،
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هناك بعض التحفظات فيما يتعلق بتركيز املنهج على هدف قياس مسامهة املشروع يف  -4
إذ  ،وطينالنامجة عن تنفيذه على مستوى نافع زيادة االستهالك احلايل أو املستقبلي عند حصر امل

و االستثمار و   كل من معديل االدخارجيب أن يؤخذ يف االعتبار ما يضيفه املشروع من زيادة يف

 . )1( خاصة أن هذا األخري يعترب هو احملدد الرئيسي لتحقيق املعدل املطلوب للنمو االقتصادي

و تعاين من نقص يف املدخرات  ل النامية اليتكما أن الزيادة يف االستهالك ال ختدم الدو
إنتاجية جديدة تكوين رؤوس األموال، مما يتطلب التركيز على عملية التراكم الرأمسايل خبلق طاقات 

  .من خالل زيادة االستثمارات وطينيف االقتصاد ال
، و كذا و يالحظ أن املنهج يستند إىل دعامات أساسية تتمثل يف أن اختاذ القرار االستثماري

االختيار بني بدائل املشاريع هو من اختصاص األجهزة التابعة للسلطة السياسية، بناء على الدراسات 
االقتصادية القائمة على معطيات من خطط التنمية للدولة أو من سياساا املعلنة، و أن هذا القرار 

ن أو املعلمات االجتماعية السياسي قائم على أحكام قيمية للسلطة السياسية فيما خيص بعض األوزا
باإلضافة إىل أن  بل، و أمهية هدف إعادة التوزيعكالتفضيل بني االستهالك احلاضر و املستق

االقتصاديني بالرغم من إمكانية اقتراح تعديالت على سياسات الدولة حيث أم ميارسون وظائفهم 
ليس لـه قـرارات ملزمـة  من خالل مكتب مركزي حكومي لتقييم املشاريع إالّ أن هذا املكتب

  .على السلطة السياسية، على اعتبار أن وظيفته هي تقييم املشاريع
يبالغ هذا املنهج يف مدى فاعلية الدور املنوط بالوحدة التنظيمية اليت تسند إليها مهام -5

ـدور، تقييم املشاريع على املستوى الوطين، و احلقيقة أن كال املنهجني يبالغان يف حتديـد هـذا ال
من الطموح الشديد إىل التشاؤم املفرط فيما يتعلق بإمكانية إصالح السياسات اليت تتبعها الدول 
النامية، و كان يفضل أن يعاجل املنهج صيغة عدم واقعية املنهج السابق عن طريق إجراء حتليالت 

نامية ال باملغاالة يف احلساسية مثال بغرض إصالح أوجه القصور اليت متيز السياسات املطبقة بالدول ال
و بالنهاية فإن منهج منظمة األمم املتحدة  .التطرف املتمثل يف عدم توقع أي إصالح ذه السياسات

  لذلك من الصعب  يف تقييم املشروعات الصناعية يعد بالغ التعقيد و الصعوبة بالشكل الذي وضع به

                                                
   ،1975بسام حممد نوري، معايري تقييم و اختيار املشروعات االستثمارية يف ظل التخطيط الوطين الشامل يف الدول اآلخذة يف النمـو، القـاهرة،     (1)

  .59. ص
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تصور تطبيقه دون تطويعه ليكون صاحلا للتطبيق بأي من الدول النامية، و هو ما يربر ظهور 
عدد من األدلة و املناهج التالية عليه و اليت بالرغم من أا تستند على هذا املنهج كأساس منهجي 

االقتصاد  للتقييم، إالّ أا حتوى تعديالت جوهرية أمهها إدخال معايري تقييم جديدة من وجهة نظر
ما الذي نتناوله في". إيدكاس"الوطين مثل معيار القيمة املضافة القومية الصافية الذي يوصى به منهج 

  :يلي

يف تقييم املشروعات )إيدكاس(منهج مركز التنمية الصناعية للدول العربية  -ثالثا
    .الصناعية

ة للـدول العربيـة ميثل هذا املنهج نتيجة عمل مشتـرك بني مركـز التنميـة الصناعيـ
)IDCAS( )∗( و منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية)UNIDO(، روعاتـيف جمال تقييم املش .

دليل التقييم و املفاضلة "و قد وردت أفكار هذا املنهج يف الدليل الصادر عن املنظمتني حتت عنوان 
  .)∗∗( 1979سنة " بني املشروعات الصناعية للدول العربية

مع ملنهجني السابقني يف هذا املطلب هلذا املنهج من حيث مالحمه العامة مقارنة با و سنتعرض
من يع مع ما يتضمنه املنهج للدول النامية على عملية تقييم املشار وطنيةحتديد انعكاس األهداف ال

وفقا خلططها اإلمنائية،  وطنيةتقييم املشاريع من وجهة نظر التركيز على ضرورة تعدد مؤشرات 
ا يتم حتديد طبيعة اإلطار التنظيمي الذي يقترحه املنهج ليتالءم مع عملية التقييم هذه، مع كم

عـرض أسس أسعار الظل ملختلف املدخالت و املخرجات، مع التركيز على املتغريين األساسيني 
أصحاب املنهج أمهيتهما اخلاصة؛ و مها سعر اخلصم االجتماعي، و سعر الظل  يـرى نالذي

  .جنيبللصرف األ
  .و بالنهاية نتعرض لتقييم هذا املنهج من حيث جوانبه اإلجيابية و السلبية

  .يف تقييم املشاريع الصناعية) IDCAS(املالمح العامة ملنهج إيدكاس  -1
  :تتلخص املهام الرئيسية هلذا املنهج يف جمال تقييم املشروعات فيما يلي 

                                                
 : IDCAS : Industrial Development Center for Arab States.)∗ (  

العربية، ترمجة حممد مجال، مركز التنمية الصناعية للـدول  املرجع األصلي هلذا املنهج هو دليل التقييم و املفاضلة بني املشروعات الصناعية للدول   )∗∗( 
  .1979العربية، القاهرة، 
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ملشروع من وجهة نظر املنشأة من جهة، أساسا برحبية ا" إيدكاس"يهتم دليل منظمة  1-1
واتمع ككل من جهة أخرى، وهو بذلك يقدم طريقة مفصلة ألسلوب تقدير األثر املايل 

 .واالقتصادي للمشروع االستثماري

وقد أعد هذا الدليل بشكل أساسي لتحديد اآلثار االقتصادية، وبعض اآلثار االجتماعية 
 غرافية واألمنية وغريهان إغفال اجلوانب السياسية والبيئية والدميدو. احملددة للمشروعات االستثمارية

مع مالحظة أن تقييم اجلوانب غري االقتصادية ملشروع ما سيكون من اختصاص متخذي القرار 
غري أنه يتعني على . وحدهم دون أن يكون للقائمني بتقييم املشروع احلق يف البث يف هذه اجلوانب

االقتصادي للقرار، أي اجلوانب االقتصادية " الثمن"متخذي القرار على  املختصني بالتقييم إطالع
  . )1( واجلوانب األخرى املترتبة على القرارات السياسية

لقد صيغ هذا الدليل للتطبيق على املشاريع الصناعية، و ال داعي لوضع حدود ضيقة  1-2
كن تطبيقه أيضا على مشاريع اخلدمات تتعلق بأنواع الفروع الصناعية اليت ميكن تطبيقه عليها، إذ مي

اخل، مع إجراء بعض عمليات ... و مرافق البنية التحتية يف جماالت النقل و الكهرباء و املواصالت
كما أن األساليب الفنية اليت يعرضها الدليل تتعلق أساسا بتقييم املشاريع الصناعية . التطويع املالئمة

الرغم من أن بعض هذه األساليب ميكن استخدامها يف  ، و على"Pre-Investment"قبل تنفيذها 
، إالّ أن الدليل ككل ليس مصمما "Post-Investment"تقييم املشروعات االستثمارية بعد التنفيذ 

  .)2( ملعاجلة هذا النوع الثاين من املشاريع

تعقيد يتوخى هذا املنهج خالفا للمناهج اليت سبقته أسلوبا تدرجييا مبسطا بعيدا عن ال 1-3
 فة إىل القدر املمكن توافرهإمكانية تطبيقه مبجرد توفر خربة عادية ملقيمي املشاريع، باإلضا بغـرض

و يعترب األسلوب .يف حدود ما تسمح به إمكانيات الدول النامية و العربية منها بوجه خاص
عايري التكميلية إذا على اعتبار أنه يبدأ حبساب معيار أساسي للتقييم، يليه حساب بعض امل" تدرجييا "

 وطينوارد االقتصاد على املستوى الاحتاج األمر، آخذين يف احلسبان ظروف الندرة اليت تتميز ا م

                                                
ة للتنمية الصناعية، دليل التقييم واملفاضلة بني املشروعات الصناعية للدول العربية، املنظمة العربية للتنمية الصناعية باالشتراك مع منظمة األمم املتحد  (1)

  .11، ص املرجع السابق

  . 14رجع السابق، ص امل (2)
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نظرا لتعمده جتنب التعقيدات " مبسطا"كما يعترب األسلوب . دون حتديد كمي دقيق هلذه املسامهات
رية ـتساع الفجوة بني الناحيتني النظمن ا سعار الظل، و ذلك للتقليلاملنهجية فيما يتعلق بتحديد أ

و من مث تبني أنه يفضل تقدمي . و التطبيقية اليت وردت باملناهج السابقة يف جمال تقييم املشروعات
منهج يوصل إىل تقدير تقرييب جلدوى املشروعات، بدال من التوصية باستخدام أساليب معقدة 

نه يتعذر تطبيقها يف املشروعات و يتضح بالنهاية أيفترض أا قادرة على حتديد كل اآلثار املتعلقة ب
  .يملاال الع

الحظ أا ختتلف فيما وضع هذا املنهج بغرض تقييم املشروعات يف الدول العربية اليت ي 1-4
اإلضافة إىل تباين طبيعة من حيث مستويات النمو، و النظم االقتصادية و االجتماعية، ب بينها

اليب اختاذ القرار و كفاءة القائمني بعملية تقييم املشروعات، زيادة على و األولويات و أس األهداف
هذا املنهج  لذلك يؤكد واضعو. ملتاحة للتقييماختالف توافر املوارد الطبيعية، و حجم املعلومات ا

البلدان  تاقتصادياو بني  ظرا للسمات املشتركة بينهاأنه يصلح للتطبيق لكافة الدول النامية، ن
لي ــاألص(منظمة األمم املتحدة و يف هذا اال هناك جمموعة من األسس حددها منهج . العربية
ري ـبوجود قطاعني حض ااقتصاديايستخدم يف بلدان تتميز  و الذي يرى واضعوه أنه) ليو العم

  : )1( و تتمثل هذه األسس فيما يلي على عمال زراعيني غري مهرةو ريفي زراعي يشتمل 

لسوق يف الدول النامية على سياسة احلماية بشكل رئيسي و هي بذلك تعتمد أسعار ا .أ 
إال أن اخللل يف أسعار السوق ال ميكن التخلص . ال تعبر عن األسعار احلقيقية من وجهة نظر اتمع

منه عن طريق سياسة اقتصادية معينة على اعتبار أن القوى السياسية ال مصلحة هلا يف تغيري األحوال 
و الندرة  أساس أسعار تعكس درجة الوفرة ه، و بذلك فإن اختاذ قرارات استثمارية علىعما هي علي

  .النسبية لعوامل اإلنتاج متثل أحد الوسائل اهلامة لتحسني الكفاءة االقتصادية و حتسني توزيع الدخل
إن األجور اليت تدفع للعمال أو اليت حتددها الدولة حبد أدىن لألجور أو بضغوط  .ب 

احلقيقية هلا من وجهة نظر اتمع، و هي بذلك تكون  رلعمالية، تكون أكرب من األجوالنقابات ا
يف حتقيق الكفاءة  دفو على ذلك، و . أعلى من األجور اليت حتقق الكفاءة االقتصادية للموارد

  .تعديل األجور الفعلية للعمالة بشكل عام و العمالة غري املاهرة بشكل خاص باستخدام املوارد جي

                                                
  . 518سعيد عبد العزيز عثمان، املرجع السابق، ص   (1)
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إن معدل الفائدة السائد يف الدول النامية عادة ما يكون مدعما من طرف حكومات . جـ
تلك الدول لتشجيع استثمارات معينة، باإلضافة لوجود امتيازات مجركية معينة للسلع الرأمسالية 

إن مثل هذه التدخالت جتعل األرباح أو اخلسائر املالية . املستوردة جتعل رأس املال رخيصا نسبيا
فقا ألسعار السوق ال تعكس األرباح أو اخلسائر احملققة من وجهة نظر اتمع، مما يتطلب إزالة أثر و

  .هذه التدخالت
العملي تستخدم مجلة من املعامالت لتحويل القيم منظمة األمم املتحدة و يف دليل منهج 

عدالت اليت جيب أن املاملوجودة يف اجلداول النمطية إىل قيم اقتصادية حبيث توضح هذه املعامالت 
  .ينبغي أن تطرح لتعكس الفرق بني القيم املالية و القيم االقتصادية أو اخلصومات اليت تضاف،

يعتمد هذا املنهج على فكرة أساسية؛ و هي عدم إمكانية االعتماد على مؤشر واحد  1-5
ال حيدد معيارا شامال  هللمشاريع االستثمارية، كما أن جتماعيةأو اال/ لتحديد الرحبية التجارية و 

فيه، ألن هذا من شأنه أن يضع كل  جتماعيةدماج خمتلف جوانب الرحبية االمن خالل إ واحدا
البلدان العربية على قدم املساواة فيما يتعلق مبؤشرات الرحبية و األوزان النسبية هلا، و هو افتراض 

ا نسبية رقمية تعكس وجهة النظر غري واقعي، فضال عن أن املعيار اإلمجايل املركب يعطي أوزان
السياسية، إالّ أن هذه األوزان حتتاج إىل بيانات معقدة و متنوعة، إضافة إىل أا تتطلب املراجعة 

عن بقية املناهج األخرى من " إيدكاس"و من هذا املنطلق خيتلف منهج . كلما تغريت الظروف
يف معيار واحد، يتم الرجوع إليه عند  يعطي أوزانا عديدة للمؤشرات حىت يتم دجمهاال حيث أنه 

من املعايري التكميلية بينها  ل يتم االستناد إىل مجلةإجراء عملية التقييم و املفاضلة بني املشاريع، ب
  .معيار رئيسي واحد إلجراء عملية الترجيح و االختيار

، طنيةوبأحد األهداف الو بذلك فإن الدليل يقدم جمموعة من املؤشرات يرتبط كل منها 
و مدى إسهام املشروع  وطنيةن التقييم بتحديد األهداف العلى أن يقوم اجلهاز املسؤول ع

و بالتايل فهو يعتمد على حتديد معيار أساسي للتقييم هو معيار القيمة . االستثماري يف حتقيقها
نوعا من  مما يضفي. املضافة، مع جمموعة من املؤشرات التكميلية اليت يرتبط كل منها ذا اهلدف

املرونة على هذا املنهج بتناوله جلوانب حتليل املشروعات يف اقتصادات تتميز بالتباين الشديد فيما 
  .بينها
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دا، ــهذا و جيمع الدليل بني األساليب البسيطة لتقييم املشاريع، و األساليب األكثر تعقي
رية؛ بغض النظر عن و بذلك يقدم عدة خيارات لطرق التقييم االقتصادي للمشاريع االستثما

  .أساليب التخطيط املستخدمة و مستويات اختاذ القرارات بالدول املختلفة
النامية من  من جهة، و الندرة الشديدة للموارد بالدول وطنيةنظرا لكثرة األهداف ال 1-6

الدليل يوصون بضرورة إجراء خطوتني متتاليتني الستخدام معيار القيمة  جهة أخرى، فإن واضعو

 أوالمها هي قياس كفاءة املشروعات البديلة املقترحـة بغـرض. لتقييم املشروعات )∗( افةاملض

االختيار فيما بينها، و هو ما يسمى مبعيار اختبار الكفاءة املطلقـة للمشاريـع، و ثانيهمـا هو 
بار الكفاءة ترتيب املشاريع اليت جتتاز اختبار الكفاءة املطلقة و املفاضلة بينها، و هو ما يعرف باخت

ال الندرة الشديدة للمشروع يف ح جتماعيةمن ذلك هو حتديد املنافع اال و اهلدف .)∗∗( النسبية
حبيـث تقـارن . اخل.. .اإلنتاجية، كرأس املال، أو العمل املاهر، أو النقد األجنيب لبعض العناصر

  .ري األشد ندرةالصافية للمشروع انطالقا من كفاءة استخدام املتغ جتماعيةاال املنافـع
 وطنيةيع االستثمارية من وجهة نظر و ذا اخلصوص يشري هذا املنهج إىل أن مقيمي املشار

على أساس اختبار الكفاءة املطلقة فقط على أن  جتماعيةحتليل الرحبية اال يفضلون اقتصاررمبا 
  .اختبار الكفاءة النسبية إذا ما توفرت البيانات الالزمة لتطبيقه يضيفوا

  .يف جمال تقييم املشاريع وطنيةانعكاس األهداف ال -2
نظرا ألن املنهج يرى أن أمهية تقييم و اختيار املشاريع يعترب أداة من أدوات تنفيذ سياسات 

للتعبري عن مدى  وطنيةيتم استنباطها من األهداف الالتنمية بأهدافها املتعددة، فإن معايري التقييم هذه 
يت حتد من انعكاس إالّ أن هناك عقبات كثرية يف اال العملي ال. دافالترابط فيما بني هذه األه

 مشروع ما و بني إذ يصعب حتديد العالقة بني. على عملية تقييم املشروعات وطنيةاألهداف ال
خصوصا أن تلك . اليت تسعى احلكومات إىل تنفيذها يف صورة كمية دقيقة وطنيةاألهداف ال

                                                
و و ما تتضمنه من أجور و مرتبـات  تتمثل القيمة املضافة يف جمموع عوائد عناصر اإلنتاج اليت تتكون من جزئني، األول عبارة عن عوائد العمل  ) ∗( 

و الرسوم  زعة و احملتجزة، و الضرائبيعرف بالفائض االجتماعي، و الذي يشمل األرباح املو حوافز و تأمينات و الثاين هو عوائد رأس املال أو ما
و كل هذه العناصر يتم حساا وفقا ألسعار السوق كمرحلة أوىل مث يتم . اخل... اجلمركية و اإلجيار و ريع األراضي و أقساط القروض و فوائدها

  . تقييمها وفقا لألسعار املعدلة
  .الفصل الرابع الثالث مناملطلب مت التعرض بالتفصيل هلذه النقاط يف  لقد ) (∗ ∗
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الت ـمما جيعلها مبهمة و قابلة للتأوي. ري عنها بصورة غامضة و غري دقيقةاألهداف غالبا ما يتم التعب
و التفسريات املتباينة، إضافة إىل أن مسامهة املشروع يف حتقيق هذه األهداف ال يتم قياسه دائما 

لذلك غالبا ما يتم حتديد املشكلة من خالل حتديد العالقة ). كالقيم النقدية مثال(بنفس األسلوب 
هداف التنموية و خصائص املشروع االستثماري املمكنة القياس، و اليت غالبا ما تتمثل يف بني األ

  .النمو و التوظف و عدالة التوزيع
واعتمادا على حتديد مشكلة التقييم يضع أصحاب املنهج جمموعة من املعايري اليت يعرب كل 

ولوية هلذه املعايري وفقا ألمهية منها عن إجراءات تعظيم واحد من األهداف التنموية، حبيث تعطى أ
من املنهج حبساب جمموعة و هنا يوصي . وطينقابلة هلا، و ذلك على مستوى أهداف التنمية امل

مثل زيادة فرص  وطنيةأثر املشروع على األهداف ال املؤشرات اإلضافية اليت دف إىل تقييم
ر منافسة املنتجات احمللية يب، زيادة على أثالتشغيل، و عدالة التوزيع، و زيادة املوارد من النقد األجن

مع إبراز اجلوانب املرتبطة بتدعيم املرافق األساسية و املعرفة الفنية أخذا باالعتبار . يف السوق العاملية
  .للعوامل البيئية يف هذه البلدان

و املالحظة اليت ميكن إبداؤها هي أنه بالرغم من أن هذا املنهج يركز على ضرورة تعدد 
مؤشر أساسي لقياس الرحبية ملؤشرات عند إجراء عملية التقييم، إالّ أنه يربز معيار القيمة املضافة كا

و باقي املؤشرات تعترب مؤشرات تكميلية أو إضافية، و ذلك استنادا إىل وجهة نظر  جتماعيةاال
قدر  بأكربيتبناها أصحاب هذا املنهج و هو أن اهلدف األساسي و النهائي للمشروع هو اإلسهام 

. ، مما يعين تعظيم القيمة املضافة الصافية املتحققة نتيجة لنشاط املشروعوطينيف الدخل ال ممكن
األجور و املرتبات، و ما يطلق  امه حبيث تتكون هذه القيمة املضافة الصافية من جزئني أساسيني

فيه عن طريق آليات اجلزء من القيمة املضافة الذي يتم التصرف  يه عليه الفائض االجتماعي، و
نة العامة، يتشمل الضرائب اليت تذهب إىل اخلز، حبيث وطينختلفة على مستوى االقتصاد الالتوزيع امل

و األرباح الصافية اليت يتم توزيعها على املسامهني، و الفوائد على رأس املال اليت تذهب ملؤسسات 
ات ــاريع، و االحتياطيــختلفة باملشالتمويل احمللية، و األرباح املخصصة إلجراء التوسعات امل

الفائض حبيث يتناسب حجم  ،...و خمصصات الرفاهة االجتماعية للعمال بالشركات و غريها
مع متطلبات زيادة االستهالك الفردي احلايل، و متطلبات األداء اجليد ألجهزة  طردااالجتماعي 

 ار الذي يعمل على رفع معدالتالدولة، إضافة إىل أن هذا الفائض يشكل مصدرا أساسيا لالدخ
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و بذلك تعترب القيمة املضافة . و اجتماعيا، بغرض رفع معدالت االستهالك مستقبال التنمية اقتصاديا
، سواء فيما يتعلق باالستهالك احلاضر أو وطينمسامهات املشروع يف الدخل ال مؤشرا شامال لكل

  .االدخار الذي يتحول إىل استهالك أكرب يف املستقبل
الك ــلقة باالستهـاملتعيالحظ أن املنهج ال يستخدم أوزانا رقمية لتعكس االعتبارات  و

و االدخار على مستوى املعيار األساسي، ألن عمليات التوزيع متثل عوامل خارجية مستقلة عن 
ديات املشروع نفسه و إذا أخذناها بعني االعتبار فإن ذلك سيؤثر على اقتصا. تقييم املشاريع

ه األوزان و تعترب جمهودا كبريا غري مطلوب لتقييم مشروع واحد، زيادة على أن هذكوحدة، 
فيها  بل تتغري وفق الظروف االقتصادية و االجتماعية للبلد، مما يتطلب إعادة النظرليست ثابتة، 

  .ما خيرج عن إمكانيات الدول الناميةبشكل مستمر و هو 
هو معيار أساسي لتقييم املشروع من حيث مدى خنلص إىل أن معيار القيمة املضافة  بذلك و

. قبوله، أما اعتبارات التوزيع فتتم وفق سياسات الدولة املالية و االقتصادية و اإلدارية و التنظيمية
  .لذلك ال ينبغي أن ينعكس الوضع احلايل لشكل التوزيع على املشروع نفسه

املشاريع تتخذ طابعا مرحليا، إذ يتم و معايري تقييم  وطنيةحظ أن الصلة بني األهداف الو يال
يف املراحل املبدئية لصياغة فكرة املشروع البحث فيما إذا كان من ادي القيام مبزيد من الدراسات 

احملددة، و ذلك من خالل فحص اجلوانب الفنية  وطنيةال حول املشروع املقترح يف ضوء األهداف
حمددة  وطنيةنتاجي املستخدم تبعا ألهداف لفن اإلللمشروع من حيث املواد اخلام، و املعدات و ا

مثل العمل على استخدام مواد خام حملية، و رفع معدالت التوظف و كذلك الصياغة األولية 
للجوانب االقتصادية للمشروع مثل االستثمارات و تكاليف اإلنتاج و توزيعات األرباح و األسعار 

ول و شروط املسامهة األجنبية يف متويل االستثمارات، و اهليكل املايل للمشروع، و منط توزيع الدخ
باإلضافة إىل حبث البدائل املقترحة ملوقع املشروع و استراتيجية  ،اخل... و موقف ميزان املدفوعات

  .الدولة يف هذا اال
ة و معايري التقييم من خالل حتديد معيار القيم وطنيةخيص العالقة بني األهداف ال أما فيما

، و املعايري املرتبطة ا، فإن واضعو هذا املنهج يؤكدون على أن وطينة الصافية على مستوى املضاف
هذا املدخل ال ميكن تطبيقه إالّ من خالل إعطاء أوزان رقمية لألهداف اجلزئية حبيث تعكس بشكل 

ل مقارنة مباشر األحكام السياسية، كأن يعطى وزن للقيمة االمسية للوحدة من االستهالك يف املستقب
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بوحدة االستهالك يف احلاضر، أو وزن للوحدة من الدخل الذي حتصل عليه منطقة متخلفة قياسا 
و طبعا ينبغي األخذ يف احلسبان أن تطبيق هذه األوزان يتطلب توفري . بدخل منطقة أخرى أقل ختلفا

الك ـ االستهنياملعلومات الالزمة فيما يتعلق بتوزيع املنافع الصافية اليت حيققها املشروع ب
، و هذا ما يتطلب توفري معلومات )الذي هو عبارة عن استهالك مستقبلي(و االدخار ايل ــاحل

عن امليل احلدي لالدخار و لالستهالك لدى الفئات االجتماعية املختلفة، و املعدل احلدي لعائد 
  .اخل... االستثمار

وزان و كذا األحكام القيمية غرض توفر هذا النوع من املعلومات، فإن األبو يالحظ أنه 
ال تكون سليمة إالّ يف إطار ثبات الظروف اليت مت تقديرها  وطنيةبطة بتحديد قيم املتغريات الاملرت

فيها، على اعتبار أنه ينبغي إعادة تقدير هذه األوزان و القيم كلما تغريت تلك الظروف و هو ما 
مع عدم إغفال ما تتطلبه هذه . على قدم املساواة حيدث عادة يف كل االقتصادات املتخلفة و املتقدمة

العملية من خربات و معلومات و وقت مع احتمال حدوث أخطاء التقدير، مما يهدد مبخاطر افتقار 
ئل ذات اجلدوى من نتائج عملية التقييم هذه إىل الدقة املطلوبة، بل و حىت اخلطأ يف اختيار البدا

ن استخدام معيار واحد للتقييم من شأنه أن يفتح الباب زيادة على ذلك فإ. وطنيةالناحية ال
للقرارات التحكمية من خالل استخدام األوزان و تعدد األهداف و املتغريات، خاصة إذا كان 

  .القائمون بعملية التقييم ال حييطون إحاطة كافية بطبيعة هذه األهداف و املتغريات
 حتديد معيار أساسي متمثل يف القيمة لذلك عمد املنهج، تذليال لكل هذه الصعوبات، إىل

مالة ــات على العـاملضافة القومية الصافية، و مجلة من املعايري التكميلية تتمثل يف آثار املشروع
و التوزيع فيما بني اجلماعات و األقاليم املختلفة، و صايف املتحصالت من العملة األجنبية، و القدرة 

  .على املنافسة الدولية
، إالّ أنه ال يضع وطنيةدى تلبية املشروع لألهداف النهج مع توفريه ملعايري حتدد مإالّ أن امل

أولويات لتلك األهداف تاركا املوضوع للمحللني للمشروعات لترتيب تلك األولويات وفقا 
للسياسة اإلمنائية لكل بلد، مثل زيادة اإلنتاج، و رفع اإلنتاجية، و زيادة فرص التشغيل، و احلد من 

  ...وت الدخول و حتسني وضع ميزان املدفوعات و غريهاتفا
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  .اإلطار التنظيمي و أسس أسعار الظل - 3
يفترض هذا املنهج وجود إطار تنظيمي يتمثل يف وجود جهاز حكومي يعمل على تقييم 

ستنادا إىل اخلطط التنموية ا وطنيةمهمته حتديد األهداف ال. وطيناريع من وجهة نظر االقتصاد الاملش
و األولويات احملددة ا، و ذلك من خالل إعطاء أوزان نسبية لكل منها بشكل ينسجم مع عملية 

  .التنمية، مع تبيان حساب خمتلف املؤشرات و ترتيبها وفقا للظروف السائدة بالدولة
من حيث مركزية حتديد " ليتل و مريليس"و هو بذلك يتشابه إىل حد بعيد مع منهج 

ام ــمستوى القطاعني الع، دون حتديد دور واضح حملللي املشروعات على األوزان و أسعار الظل
و هو ما يعين اختالفه كلية مع منهج منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، مما يعين أن . و اخلاص

هذا يعترب تراجعا من قبل هذا األخري، إذا ما عرفنا الدور األساسي الذي لعبه يف صياغة منهج 
الذي يعود أساسا إىل االنتقادات اليت وجهت إليه بسبب التعقيدات اليت ابتعدت به  ، و"إيدكاس"

حتددت من " إيدكاس"و بذلك خنلص إىل أن طبيعة اإلطار التنظيمي ملنهج . عن القابلية للتطبيق
  .خالل تطويع منهج األمم املتحدة لينسجم و ظروف البلدان النامية

 :أسعار الظل  -

عار الظل يف الدول النامية سواء كمفهوم أو كتطبيق، إذ أن اشتقاق ال يستخدم املنهج أس
هذه األسعار يتطلب التعرف على كافة العوامل االقتصادية و االجتماعية، و مستويات العرض 

اإلنتاج، و هو ما الكلي و الطلب الكلي لعناصر اإلنتاج، و كذا املعامالت الفنية و حتديد دوال 
  .ره على املستوى النظري أو التطبيقي يف غالبية البالد الناميةبل قد يستحيل توفيصعب، 
بالدول النامية يف أن تطبيق  وطينوضع منوذج متكامل لالقتصاد اللذلك تكمن الصعوبة يف  

أسعار الظل يف جمال تقييم املشروعات ذه البلدان يصطدم مبشاكل عدم توافر املعلومات و البيانات 
لنموذج، حبيث ميكن حتديد العالقات املتشابكة بني خمتلف القطاعات الالزمة لوضع مثل هذا ا

هذا أن غياب مثل  إذ. وطيناألساسية املكونة لالقتصاد ال وطنيةو الفرعية، و املتغريات الالرئيسية 
لع ـــال ميكن أسعار الظل من أن تعكس حقيقة الندرة االجتماعية للمتغريات و الس النمـوذج
  .و اخلدمات

قة هذا الوضع دفعت بالقائمني على هذا املنهج من جتنب الصيغ الرياضية املعقدة إن حقي
ألسعار الظل، و خاصة إذا أخذنا يف احلسبان التغريات املستمرة لألهداف و القيود اليت حتكم 
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االقتصادات النامية، حبيث يتحتم إعادة تقدير أسعار الظل اخلاصة بكل املتغريات املرتبطة بعمليات 
  .و هو أمر غري ممكن واقعيا. ييم كلما حدث أي تغيري يف هذه األهداف و القيودالتق

لتقييم املشروعات باستخدام نظامني متوازيني لألسعار؛ " إيدكاس"كما أن دعوة منهج 
هو أمر غري واقعي،  وعات باإلضافة إىل أسعار السوق،أحدمها ألغراض التقييم االجتماعي للمشر

عادة ما يضغطون على خمططي املشروعات لإلسراع بتقدمي مقترحام  خاصة أن متخذي القرار
دون إتاحة الوقت الكايف ملثل هذه اإلجراءات املتعلقة بتقدير و إعادة تقدير و تعديل هذه األسعار 

  .كلما لزم األمر
مع بعض (و من أجل التبسيط فإن هذا الدليل يعتمد إىل حد كبري على األسعار الفعلية 

اسبية عند تقييم املدخالت لذلك يتفادى استخدام أسعار الظل أو األسعار احمل) الضرورية التعديالت
و اليت ال توجد (ل املثالية و نتيجة لذلك فإن الدليل يفضل حال وسطا بني أسعار الظ. و املخرجات

ببه الذي يس حنرافأنه مل يثبت حىت اآلن أن اال زيادة على. و أسعار السوق الفعلية) يف الواقع
الذي قد ينتج أحيانا عن  حنرافدخالت و املخرجات يقل عن االاستخدام أسعار الظل يف تقييم امل

أسعار السوق، فضال عن الصعوبات املتعلقة باملفاهيم و احلسابات املرتبطة بتقدير و استخدام أسعار 
  .الظل

الواقع  ـقل على األ ـهذا و يالحظ أن أسعار السوق بكل أوجه قصورها و احنرافها تعكس 
االقتصادي و البيئة االقتصادية اليت سوف يعمل فيها املشروع، حبيث خيفي هذا االحنراف يف الغالب 

أو جتماعية مبصاحلها اخلاصة، كثريا من األسباب االجتماعية و االقتصادية اليت تعكسها القوى اال
أداة إلعادة توزيع الدخل السياسات االجتماعية و االقتصادية للحكومة اليت تستخدم األسعار ك

أو فرض ضرائب استهالك لتقليل الطلب على السلع املستوردة )... مثل أسعار السلع الكمالية(
  .لعالج العجز يف ميزان املدفوعات

إن كل هذه االعتبارات تنعكس غالبا يف أسعار السوق الفعلية بطريقة أكثر موضوعية عنها 
  .يف أسعار الظل

يف تقليل جماالت التالعب  يف ـإىل حد ما  ـلسوق قد يساعد كما أن تطبيق أسعار ا
األسعار، و ما ميكن أن حيدث من سوء استخدام للتصويبات السعرية يف تقييم املشاريع عندما 

ل أم ال ــبغض النظر عما إذا كانت صاحلة بالفع ـتستخدم بغرض إثبات الكفاءة االقتصادية هلا 
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يته من التقييم اعتمادا يصروا على تنفيذ مشروع ما، تبينت سلب و احلقيقة أن متخذي القرار لن ـ
، و قد يكون هذا وطينأن يسبب خسارة خالصة للدخل العلى أسعار السوق ألن من شأن ذلك 

مشروع أو الزيادة يف الدخل هو السبب يف كون العالقة املباشرة بني الزيادة يف القيمة املضافة لل
  .وطينطني على مستوى عامل جذب للمخطتعترب  وطينال

و بذلك فإن املنهج يقترح أن يتم التعديل بالنسبة للبنود الرئيسية فقط مع مراعاة تلك البنود 
اليت ختتلف أسعارها السوقية بشكل كبري عن أسعارها احلقيقية، على أن يتم التعديل باستخدام 

  .الطرق املبسطة
الت ــوق للمدخــار السعلى أسعو من أهم األمثلة الدالة على االعتماد بشكل كبري 

يف إطار التجارة الدولية يؤخذ بأسعارها يف السوق  اخلدمات الواقعةو املخرجات أن كافة السلع و 
لالسترياد، و هو ما يعين احمللية، أو بأسعار السوق العاملية، أيهما أكرب، و هذا بالنسبة للسلع القابلة 

اون ـلف عن منهج منظمة التعيف هذا املنهج، و هو ما خيت أن استخدام األسعار العاملية ليس أساسيا
يتبىن نفس النمط هلذا املنهج فيما يتعلق " إيدكاس"بالرغم من أن منهج  )OECD(و التنمية الصناعية 

  .ات من حيث وقوعها أو عدم وقوعها يف نطاق التجارة الدوليةجبتصنيف املدخالت و املخر
ألغراض تقدير الرحبية " اسإيدك"وفقا ملنهج و يالحظ أن املدخالت و املخرجات 

  :تصنف إىل جمموعات كما يلي  جتماعيةاال
  :بالنسبة للمخرجات أو املنافع تصنف إىل  .1

مـع  )FOB( "فـوب"سلع التصدير، حيث يعترب السعر الفعلي للتصدير هو سعر  .أ 
  .)∗( التحفـظ على قيمة هذه املنتجات عند اتباع سياسات اإلغراق

حيث يعترب السعر الفعلي لالسترياد هو ) حبيث تعترب بدائل للواردات(ليا سلع تسوق حم .ب 
  .)CIF(سعر سيف 

                                                
يعين بيع كميات كبرية من سلعة معينة بسعر منخفض جدا، بقصد إجياد مكان هلا يف السوق و تعريف املستهلكني ا، و حبسب تعريف : اإلغراق  ) ∗( 

و قد يراد بإغراق . بيع بضائع أجنبية يف البلد املستورد، بأسعار أقل من مثن تكلفتهاقوانني بعض البلدان تعىن الكلمة خصوصا يف التجارة الدولية 
أي  ـاقتصادي حملي و قد حيدث إغراق األسواق كاستجابة قصرية األمد النكماش . األسواق تصدير سلعة بسعر يقل عن التكلفة الكاملة إلنتاجها

ـ أو كوسيلة استراتيجية الختراق أسواق التصدير على املدى الطويل  ـه يباع فائض اإلنتاج يف اخلارج بسعر منخفض للتخلص من و عندما يتم  ـ
ـ إحراز مكان يف تلك األسواق ترفع األسعار لتوليد األرباح  مراد،  حانظر يف ذلك عبد الفتا. و هي طبعا جتارة غري عادلة حترمها املواثيق الدولية ـ

  .204، ص 1996املية، اإلسكندرية، منظمة التجارة الع" اجلات"موسوعة املصطلحات 
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الجتماعي احلقيقي لالقتصاد هو السعر ا) سيف(و سعر ) فوب(و يعترب كل من سعر 
  .مع ضرورة التحقق مما إذا كان هناك عوامل تعمل على احنراف هذا السعر ،وطينال

إىل جمموعتني؛ جمموعة سلع أساسية يتحدد سعرها يف سلع تسوق حمليا و تصنف . جـ
السوق احمللية مضافا إليه اإلعانات إن وجدت، حبيث متثل اإلعانات تكلفة اجتماعية تتحملها 
احلكومة، و جمموعة سلع غري أساسية حيدد سعرها يف السوق احمللية بضمنه الضرائب غري املباشرة إن 

  .وجدت
حيدد السعر الفعلي هلا يف  )خدمات غري قابلة للتصدير و هي(خدمات البنية األساسية  .د 

حيث يتحدد السعر الفعلي هلا أحيانا يف السوق احمللية عند  ـأيهما أكرب  ـالسوق احمللية أو التكلفة 
  .مستوى يقل عن تكلفة اإلنتاج، مما يعين وجود إعانات

 :أما فيما يتعلق باملدخالت فتصنف إىل  .2

) يف شكل استثمارات و مدخالت جارية(مستوردة ) جمستلزمات اإلنتا(مدخالت  .أ 
داخلي ـاليف النقل الــافا إليه تكـ، مض)سيف(حبيث يتحدد السعر الفعلي هلا بسعر االسترياد 

  .و التأمني
، مع مراعاة وطينقيقي من وجهة نظر االقتصاد الو هو الذي يعرب عن السعر االجتماعي احل

  .هذا السعر إمكانية وجود إغراق مستتر يؤثر على
  :جمموعتنيمدخالت منتجة حمليا و هي تصنف إىل  .ب 

) أي اليت تصدر بالفعل أو ميكن تصديرها(جمموعة السلع القابلة للمتاجرة الدولية  -
، أيهمـا أكرب، حبيـث )فوب(حبيث يتحدد سعرها يف السوق احمللية أو السعر الفعلي للتصديـر 

، فإن )فوب(نت األسعار الداخلية أقل كثريا من سعر يالحـظ أن املوضوع متروك للتقدير، فإذا كا
األسعار الداخلية ميكن أن تتضمن اإلعانات، و هنا ينبغي إجراء تصحيح موضوعي بشأن األسعار 

  .الداخلية

، حبيث )أي أا تستورد بالفعل أو ميكن استريادها(جمموعة السلع القابلة لالسترياد  -
أيهما  ـ )سيف(لية، أو السعر الفعلي لالسترياد الذي هو سعر يتحدد السعر الفعلي هلا يف السوق احمل

عله يف مستوى و هنا أيضا ميكن اختاذ قرار بشأن تعديل السعر الفعلي للسوق احمللية، جل ـأقل 
  .و ذلك إذا كان أكرب كثريا من سعر االستريادمناسب 
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احمللية مضاف  سلع أخرى، حبيث يكون أساس التسعري هلا هو السعر الفعلي يف السوق -
 .إليه اإلعانات؛ حبيث متثل اإلعانات تكلفة اجتماعية إضافية تتكبدها احلكومة

حبيث يكون أساس التسعري خدمات البنية األساسية غري القابلة للتصدير أو االسترياد، . جـ
ي للسوق هو السعر الفعلي يف السوق احمللية أو التكلفة، أيهما أكرب، على اعتبار أن السعر الفعل هلا

احمللي هلذه اخلدمات يكون أحيانا حمددا عند مستوى أقل من تكلفة اإلنتاج، مما يعين وجود إعانات 
  .مستترة

 .األرض حبيث يتحدد سعرها الفعلي يف السوق احمللية .د 
العمالة، حيث يتم تسعريها على أساس األجور و املرتبات الفعلية مضافا إليها قيمة . هـ
  .املزايا العينية
اليت طا بني أسعار الظل املثالية رى واضعو هذا املنهج أن هذه التعديالت تشكل حال وسو ي

نه أن يقلل من اتساع الفجوة بني و هذا من شأ. يستحيل حتديدها، و بني أسعار السوق الفعلية
ما أدى هذا إىل بعد أسعار الظل إذ كلما اتسعت هذه الفجوة كل. األسعار الفعلية و أسعار الظل

أي لى نتائج التقييم بشكل يفوق لواقع زيادة على أن اخلطأ يف تقدير أسعار الظل يؤثر سلبا ععن ا
  .احنرافات ميكن أن تشوب اهلياكل السعرية القائمة

  .)∗(القومية) املعلمات(تقدير البارامترات  -4
ع افــناليت قد تستخدم يف حتليل امل وطنيةشاريع قائمة من املعلمات التقترح نظرية تقييم امل

 ـعلى سبيل املثال  ـاملنهج  و يرى واضعو هذا. اقها و تقديرها، و كذلك كيفية اشتقو التكاليف
  :هي  وطنيةجمموعة شاملة من املعلمات الأن تستخدم 

                                                
حبيـث تعكـس    وطنيـة املعلمات القومية هي مقاييس معيارية يتم حتديدها خارج نطاق املشروع االستثماري، و هي معطاة من وكالة أو هيئة  ) ∗( 

  .التخصيص األفضل للموارد من وجهة نظر اتمع
مثل احلد األدىن االجتماعي املقبـول  (من وجهة نظر اتمع " حدود التقبل" عددي عن و املعلمات القومية املستخدمة يف أغراض التقييم هي تعبري

مثل املعـدل  (، أو هي قياس كمي للقيمة اليت حيددها اتمع لعوامل أساسية معينة هلا تأثري مباشر على تقييم املشاريع و اختيارها )ملعدل الفائدة
، و هي ذا الشكل عبارة عن مقاييس تصدرها أجهزة التخطيط املركزية ملقيمي و متخـذي  )يباالجتماعي للخصم، املعدل الظلي للصرف األجن

و هي عموما مستقلة عـن كـل   . القرارات االستثمارية حبيث حتدد األهداف الواجب بلوغها أو جتاوزها يف إطار أسعار فعلية سائدة يف السوق
لومات منتظمة عن احلقائق ذات الصلة بدراسة مجيع املشاريع االستثمارية، و هذه املعلومات القرارات اليت ختص املشاريع اخلاصة، ألا تتعلق مبع

يف ق و املشروعات، و ال تتباين و مبدئيا تكون هذه املعلمات القومية حمددة لكل القطاعات و املناط. املنتظمة ال تتوفر عادة ملقيمي املشاريع اخلاصة
  .53ص املرجع السابق، انظر يف ذلك دليل التقييم و املفاضلة بني املشروعات الصناعية للدول العربية، . جداقيمتها إالّ يف ظروف حمددة و خاصة 
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املعدل االجتماعي للخصم، و القيمة االجتماعية لالستثمار، أجور الظل، معدل الظل 
الواردة يف القائمة  وطنيةالشتقاق و تطبيق املعلمات الية إالّ أن الشروط األساس. للصرف األجنيب

اليت اقترحها واضعو هذا املنهج ليست متوافرة يف الوقت احلاضر، و ال ينتظر توافرها يف الدول 
و على هذا األساس فإن الدليل حيبذ استخدام اثنني منها فقط و الذين . النامية يف املستقبل القريب

للنقد " وبـاملص"املعدل االجتماعي للخصم، و السعر : ألمهية مهاتربان على درجة من ايع
للنقد األجنيب، مع التأكيد على الطبيعة العملية " الظل"متييزا له عن تعبري سعر . )∗∗( نيبـاألج

ألسلوب حتديد سعر الصرف يف هذه احلالة قياسا باألساليب املعقدة اليت يقترحها منهج األمم 
ات لتحديد قيم بقية مع ترك احلرية للمقيمني للمشروع .لظل للصرف األجنيبلتحديد سعر ا املتحدة

  .ية إن أمكن ذلكوطناملتغريات ال
ل مجلة من من خال" إيدكاس"السابق اإلشارة إليهما من طرف منهج  و يتم تقدير املتغريين

  :اخلطوات وفقا ملا يلي
 :سعر اخلصم االجتماعي  4-1

صم االجتماعي ثابت عرب الزمن مما يعين استخدام نفس يفترض ألسباب عملية أن سعر اخل
هذا املتغري بثالث خطوات  و متر عملية تقدير. املعدل على مدى العمر االقتصادي للمشروع

  :كآاليت
يتخذ سعر الفائدة الذي تتعامل به الدولة على مستوى دويل سواء فيما : اخلطوة األوىل 

كأساس لتقدير معدل اخلصم االجتماعي املستخدم يف يتعلق بإقراض أو اقتراض رؤوس األموال 
تقييم املشروعات االستثمارية، و من بني أسعار الفائدة السائدة بأسواق رأس املال الدولية يوصي 
واضعو هذا املنهج باستخدام سعر الفائدة على القروض طويلة األجل كقاعدة لتقدير معدل اخلصم 

بالنسبة موعة القروض طويلة األجل تباين سعر الفائدة مع األخذ بعني االعتبار . االجتماعي

                                                
  . لقد مت التعرض هلاتني املعلمتني بالتفصيل عند دراسة اجلدوى االجتماعية، لذلك لن نفصل هنا كثريا منعا للتكرار ) ∗∗( 
  :أنظر           

Friedrich Giersig, R.S. Mohnol, Rana K.D.N et autres, Manuel de Préparation des Etudes de 
Faisabilité Industrielle ONUDI, Vienne, PP : 203-204. 
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مما يتطلب . ، و وفقا لكوا مشروطة أو غري مشروطة)∗( بالنسبة هلا تبعا للجهة املقرضة أو املقترضة
  .و استخدام املالئم منها عار الفائدة السائدةحبث كل أس

يبني ما إذا كان هذا السعر املالئم  إالّ أن املنهج يعترب غري واضح بالنسبة هلذه النقطة، إذ مل
هو متوسط لألسعار السائدة أم أنه سعر الفائدة على القروض املمنوحة للمشروعات املشاة 

  .للمشروع االستثماري
ادية ــيف هذه اخلطوة يتم تعديل سعر الفائدة على ضوء الظروف االقتص: اخلطوة الثانية 

ي التمييز بني حالة كون الدولة مقترضة أو مقرضة لرأس املال، و املالية السائدة بالدولة، و هنا ينبغ
ففي احلالة اليت تكون فيها الدولة مقرضة، يالحظ أن توجيه االستثمارات لفائدة املشروعات احمللية 
له مزايا عديدة قياسا باإلقراض للعامل اخلارجي، نظرا لالعتبارات االقتصادية و السياسية املرتبطة 

ة الطويلة األجل، باإلضافة إىل خماطر اإلقراض الناجتة عن احتماالت التوقف عن السداد بعملية التنمي
للمشاريع االستثمارية احمللية، " عالوة"مما حذا باملنهج إىل منح . اخل... و ارتفاع معدالت التضخم

  .متمثلة يف خفض سعر اخلصم لتلك املشروعات
، ينـوطدل النمو املتوقع لالقتصاد اللى معو يالحظ أن حتديد مقدار هذه العالوة يعتمد ع

املتوقعة  دو معدل التضخم احمللي، و مدى استقرار األوضاع يف سوق رأس املال الدويل، و العوائ
للمشروعات احملليـة على املـدى الطويـل، زيـادة على االستقرار السياسي على املستوى 

  .العاملي
إن سعر اخلصم االجتماعي ينبغي أن يفوق سعر أما إذا كانت الدولة مقترضة لرأس املال ف

الفائدة السائد يف سوق رأس املال اليت يتم االقتراض منها، ألن حتديد سعر خصم اجتماعي مساوي 
  .لسعر الفائدة من شأنه أن يفتح الباب للعديد من املشاريع ذات الكفاءة النسبية املنخفضة

من إمكانات  أكرب وطينيعابية لالقتصاد القدرة االستو تربز احلاجة إىل ذلك إذا كانت ال
  .االقتراض من اخلارج

تم تطبيقها على كل بعد حتديد القيمة املوحدة لسعر اخلصم االجتماعي ي: اخلطوة الثالثة 
اليت يتم تقييمها، إالّ أن هناك حالتني خيضع فيهما هذا السعر للتعديل بغرض حتقيق بعض  املشاريع

لرغبة يف حتقيق النمو السريع لبعض الصناعات األساسية، و احلالة الثانية األهداف، األوىل تتعلق با
                                                

  . اخل... املتمثلة يف احلكومات و البنوك املركزية و البنوك التجارية )∗( 
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يف الدولة، حيث يستخدم يف هاتني احلالتني سعر  لألقاليم األكثر ختلفاتتعلق بضرورة التنمية السريعة 
خصم أقل من سعر اخلصم االجتماعي الذي حيسب وفقا للخطوات املبينة سابقا، و هو ما يبني 

وفقا ألمهية هذه األهداف  وطنيةسابات املتعلقة باملؤشرات الاملنهج فيما يتعلق باحلمدى مرونة 
  .بالنسبة لكل دولة

 ) :أو ما يعرف بسعر الصرف املعدل(السعر املصوب للصرف األجنيب  4-1

هذا املنهج باستخدام السعر املصوب للصرف األجنيب للتعبري عن القيمة  يوصي واضعو
ر، ـالل كبيـعر الرمسي يتميز باختـجنبية داخل الدولة، و ذلك إذا كان الساحلقيقية للعمالت األ

و عموما يتعلق السعر املعدل للصرف األجنيب الذي يستخدم يف تقييم املشروعات، مبيزان 
حيث أن الدول اليت تعاين من عجز يف موازين مدفوعاا تربز احلاجة إىل رفع . املدفوعات للدولة

من خالل وضع هذا التعديل موضع التنفيذ، بعكس الدول اليت ال تعاين من  سعر الصرف األجنيب
حبيث يعرب سعر الصرف الرمسي عن القيمة االجتماعية احلقيقية هلذا . عجز كبري يف هذه املوازين

إضافة إىل أن تقدير السعر املعدل للصرف األجنيب ال ينظر فقط إىل موقف ميزان . املورد
اليت يتوقع أن حتدث فيه، و الناجتة عن عملية التنمية و السياسات املالية تغريات وعات، بل إىل الاملدف

  .اليت تتبعها الدولة
فإن راء مثل هذا التقدير، و ألن الدول النامية تفتقر إىل اخلربة و املعلومات الالزمة إلج

ما إىل نسبة العجز ، يستند أوهل)∗(املنهج يقترح أسلوبا مبسطا لتعديل هذا السعر وفقا ألحد أسلوبني
، حبيث إذا "سعر الصرف السياحي"فيما يطلق عليه املنهج و يتمثل ثانيهما ، يف ميزان املدفوعات

تعذر تطبيق الطريقة السابقة، ميكن للجهات اليت تقوم بعملية التقييم أن تستخدم سعر الصرف 
مسي و سعر السوق السوداء إذ أن كال من السعر الر. السياحي باعتباره ممثال لسعر الصرف املعدل

، حيث وطنيةرف األجنيب من وجهة النظر الللصرف األجنيب يتضمن تقديرا غري واقعي لقيمة الص
يقوم السعر الرمسي على أساس املغاالة يف تقدير قيمة العملة احمللية جتاه العملة األجنبية كنتيجة 

، وطيناألساسية بالنسبة لالقتصاد الت لتدخل احلكومة بتثبيت هذا السعر بالنسبة لعدد من املعامال
يف حني يعمل سعر السوق السوداء على العكس من السعر األول على املغاالة يف قيمة العملة 

لذلك فإن سعر . بغرض تسوية بعض املعامالت غري األساسية بالنسبة لالقتصاد الوطين. األجنبية

                                                
 .لفصل الرابعلقد تم التعرض للصیغ الخاصة بھذین األسلوبین في المطلب الثالث من ا ∗
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جلهات الوطنية املختصة بتحديد هذا الصرف السياحي يقع بني السعرين السابقني، حبيث تقوم ا
حبيث يفترض هذا املنهج على سبيل  وطينلصرف األجنيب إىل االقتصاد الالسعر دف اجتذاب ا

  . )1( التسهيل أن هذا السعر يعكس القيمة االجتماعية للصرف األجنيب
تتم عملية تقييم املشروعات على مراحل متعاقبـة : مراحل و نطاق التقييم  -5

  :هـا فيما  يلي خنتصر
تقدر املدخالت و املخرجات كلها على وجه التقريب، و حتدد القيمة املضافة على أساس - أ

أسعار السوق متضمنة الضرائب مطروحا منها اإلعانات مع استبعاد التحويالت إىل اخلارج على 
  .مدى عمر املشروع، و هي بذلك قيمة مضافة حملية صافية

التقييم هي التحليل املايل للمشروع مع استخدام أسعار السوق،  تعترب املرحلة األوىل يف-ب
 .و تطبق معايري الرحبية املالية كصايف القيمة احلالية، و معدل العائد الداخلي

بعد حساب صايف القيمة املضافة احمللية باألسعار املعدلة جيرى اختبارين أوهلما هو -جـ
دون خصم إذا كانت التدفقات السنوية للمشروع اختبار الكفاءة املطلقة الذي ميكن تطبيقه ب

اليت اجتازت  حالة تنافس املشاريعو ثانيهما و الذي هو اختبار الكفاءة النسبية يطبق يف . متساوية
  .االختبار األول على القبول

ال يأخذ هذا املنهج يف احلسبان اآلثار غري املباشرة إالّ يف املرحلة الثالثة بعد تطبيق املعيار - د
و هي العوائد و التكاليف الناشئة يف مشاريع أخرى و اليت تربطها  ،ألساسي و االعتبارات اإلضافيةا

روع، ــباملشروع املعين روابط اقتصادية أو تكنولوجية، حبيث ال تكون موجودة إذا مل ينشأ املش
نشاء املشروع و يركز املنهج على عدم حساب هذه اآلثار إالّ إذا كانت العالقة واضحة متاما بني إ

  .ككل وطينياجات االقتصاد الو هذه اآلثار، و أهداف و احت

القيم احلالية يف التحليـل على  ة و البساطة يقصر املنهج استخدامو توخيا للسهول
من إجراء تنبؤات دقيقة  الضخمة ذات التأثري الكبري، مع اشتراط توفر البيانات اليت متكن املشاريـع

ما إذا كانت املشاريع غري كبرية فيكتفي بتطبيق معيار الكفاءة املطلقة فقط عن مكونات املشروع، أ

                                                
  . 116ـ106، ص ص 1984عوض اهللا، حاالت عملية يف دراسات اجلدوى للمشروعات االستثمارية، القاهرة، دار الفكر العريب،  معبد املنع  (1)
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مستخدما صايف القيمة املضافة احمللية املباشرة، و كذلك األجور املباشرة فقط عن سنة منوذجية على 
  .أن يشار وصفيا للعناصر غري املباشرة

ملهارة لدى القائمني و نظرا ألننا نتوقع نقص و عدم دقة املعلومات، و ضعف مستوى ا
بعملية التقييم نفسها، فإن هذا املنهج يعترب عمليا و سهل التطبيق، و يتناسب مع خصائص البيئة 

ال نقبله  العربية بشكل خاص، إالّ أننا االقتصادية السائدة يف اقتصاديات البلدان النامية بشكل عام و
  .جلملة أسباب و هو ما نبينه يف الفقرة التالية

  )1(.لتقييم املشاريع الصناعية" إيدكاس"يم منهج تقي -6
ه حنو تبسيط هيالحظ أن هذا املنهج مقارنة باملنهجني السابقني يتسم مبيزة أساسية و هي اجتا

عملية حتليل و تقييم املشروعات بغرض تطويعها للتطبيق يف الدول النامية، و بالرغم من أن هذا 
ائمني على تقييم املشاريع يف هذه الدول، إالّ أن هناك بعض التبسيط له آثار إجيابية على أداء الق

السلبيات املالحظة عليه جراء املبالغة يف التبسيط مما أدى إىل إفراغ بعض جوانبه من أية مضامني 
  :ما يليهذه السلبيات ومن منهجية، 
اون هناك مزج واضح بني العديد من اجلوانب املتناقضة بني منهج منظمة التع 6-1

و التنمية و منهج منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث يبدو من دراسة منهج  قتصادياال
أن واضعوه انتقوا أجزاء خمتلفة من املنهجني السابقني عليه، و اجلمع بينهما يف شكل " إيدكاس"

عيار دليل لتقييم املشاريع، دون توضيح األسس اليت قام عليها هذا االنتقاء، حيث اتضح أن امل
الوحيد الذي مت العمل وفقا له هو بساطة املفاهيم اليت مت انتقاؤها من كال النهجني، إالّ أن هذه 

و تتمثل أهم صور املزج فيما  .البساطة ال ينبغي أن تكون العامل الوحيد الذي حيكم عملية التقييم
  :يلي

ت داخلة يف ع و خدمابغرض استخدام أسعار الظل مت تقسيم السلع و اخلدمات إىل سل .أ 
النطاق، و هو األساس الذي انطلق منه واضعـو  الدولية و أخرى غري داخلة يف هذا نطاق التجارة

نيب ــمنهج منظمة التعاون على اعتبار أن اهلدف الرئيسي هو تعظيم موارد الدولة من النقد األج
حدة القياس اليت مل يشر إىل و" إيدكاس"و الذي ينسجم مع اختيار وحدة القياس، إالّ أن منهج 

                                                
دكتوراه غري ع، رسالة .م.سهري سعد الشريف، تقييم املشروعات الصناعية يف الدول النامية مع دراسة حالة لبعض املشروعات الصناعية يف ج  (1)

  ، 129. ، ص1989منشورة، جامعة القاهرة، 
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ينبغي استخدامها يف هذا اال جتنبا لصعوبات القياس، و إن كان اختيار املنهج ملؤشر القيمة املضافة 
الصافية على مستوى وطين يبني أن وحدة القياس املستعملة هي تلك اليت يأخذ ا منهج األمم 

  .املتحدة، و هي الوحدة من االستهالك اإلمجايل
حمللي و مصممي املشاريع على املستوى الالمركزي يف استنتاج  يسقط املنهج دور .ب 

أسعار الظل و األوزان و هو ذا يتقارب مع منهج منظمة التعاون، و بغض النظر عن كون هذا 
يتناقض مع ما يبديه من تركيز " إيدكاس"اإلغفال يعترب موقفا سلبيا يف حد ذاته، فإن منهج 

حيث ينص على خطوات . أسعار الظل على مستوى مركزي لعمليات حتديد األوزان و استخدام
إىل الرجوع مستوى ال مركزي دون احلاجة تفصيلية لتحديد األسعار و األوزان لكل املتغريات على 

حبيث يترك هلذا األخري فقط مهمة ترتيب أولويات األهداف إلمكان  ،املختص وطينإىل اجلهاز ال
يف هذا اال يقترب من منهج منظمة " إيدكاس"عل منهج ترتيب املشروعات وفقا هلا، و هو ما جي

  .األمم املتحدة
هناك صورة أخرى من صور املزج بني أسعار الظل و األسعار الفعلية، و هو ما حذر  6-2

حيث أن عدم األخذ بأسعار الظل حسب رأيهما، يعد أفضل من االستخدام " ليتل و مريليس"منه 
صحيح أسعار بعض املتغريات و ترك البعض اآلخر على حالته من اجلزئي لتلك األسعار، إذ أن ت

على املوارد  أن املشروعات املتنافسةاالختالل يؤدي إىل تضارب القرارات اليت ميكن اختاذها بش
من أن املنهج حاول  يه، زيادة على ذلك، فبالرغماحملدودة طبقا لنمط التسعري الظلي الذي يستند إل

و اليت أسرف املنهجان السابقان  وطنيةوزان األهداف و املتغريات اليف حتديد أ تاليف األحكام القيمية
يف استخدامها، من خالل التوصية باستخدام العديد من مؤشرات التقييم املتمثلة مبؤشر رئيسي 

من مهمة متخذي القرار يف جمال  ت التكميلية، إالّ أن هذا يصعبواحد و جمموعة من املؤشرا
  .لبدائل املطروحة للتقييماملفاضلة بني ا

 :سلبيات عدم االعتداد مبعيار واحد للتقييم  6-3

على ضرورة جتنب استخدام معيار واحد للتقييم، إالّ أن التربير " إيدكاس" يؤكد منهج 
املنطقي هلذا التأكيد ال يبدو واضحا يف أي جزء من هذا املنهج، فاملناهج السابقة عليه، و اليت 

أو االثنتني معا، تؤكد على ضرورة تلخيص كافة  جتماعيةحبية التجارية، أو االدير الرتناولت تق
جوانب املشروع يف شكل معيار واحد ميكن مبوجبه ترتيب أولويات املشروعات سواء من خالل 
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معيار صايف القيمة احلالية أو معدل العائد الداخلي للمشروع، و خاصة أن تعدد األهداف ال 
ص عملية التقييم يف شكل معيار واحد، بل على العكس إن هذا التعدد يتعارض مع فكرة تلخي

على املتغريات املختلفة يف عملييت الصياغة و التقييم، و هو صميم عملية ي أوزانا متفاوتة يضف
داف ــدد األهـالتسعري الظلي يف معناها الواسع الذي ال يعدو أن يكون أسلوبا يف التعبري عن تع

  .و تفاوت أولوياا
يقصدون بضرورة تعدد املعايري هو ختليص عملية " إيدكاس"منهج  و من هنا إذا كان واضعو

تقييم املشاريع من مشاكل وضع األوزان من خالل ما ميكن أن يشوا من صور حتيز، فينبغي إذن 
ن وضع أولويات لتلك املعايري بعد حساا، هذه األولويات اليت ما هي إالّ أوزان حيددها العاملو

اليت و األحكام الشخصية  باجلهاز املركزي للتقييم، و هذا من شأنه أن يتضمن احتماالت التحيز
  .خيشاها واضعو هذا املنهج

ال ميكن قبول االفتراض األساسي للمنهج، و هو اقتصار معياره األساسي على هدف  6-4
ياسات املالية و اإلدارية الكفاءة فقط، بينما يعترب األهداف األخرى ممكنة التحقيق من خالل الس

نشاط تنموي تتحقق من خالله أهداف التنمية، مبا  ةوالتنظيمية و النقدية، ألن املشروع يعترب وحد
حيتويه من كفاءة و توزيع و عالج االختالالت اإلقليمية و القطاعية و غريها من األهداف األخرى، 

أو تكميلي ال يعاجل املشكل ألنه ال  و حىت أن تدارك املنهج و أخذه هذه األهداف بشكل إضايف
افية ــايري اإلضــيضع قاعدة الختاذ القرار يف حال تعارض نتائج املعيار األساسي مع نتائج املع

  .و التكميلية

 األجور، و إذا تصورناجييز هذا املنهج قبول املشروع رد أنه يعطي قيمة مضافة تفوق  6-5
يف املشروع  ري العمل قد استخدمتكل العناصر األخرى غبأن جمرد قبول مشروع كهذا يعين أن 

دون مقابل، كما أن تطبيق معيار الكفاءة النسبية بالرغم من عدم ضرورة حسابه ال يزيد عن كونه 
و هي معايري جزئية تفتقد  العمل أو النقد األجنيب، استخدام معامل الدخل إىل رأس املال أو إنتاجية

  .إىل األساس النظري املقبول

استخدمنا معياري الكفاءة املطلقة و النسبية يف حالة املشاريع الكبرية، و طبقنا  اإذ 6-6
املعايري اإلضافية والتكميلية، و حصلنا على النتائج، فكيف يتم اختاذ القرار يف حالة ما إذا كانت 

بطريقة غري  هذه النتائج متعارضة، هنا حيتاج األمر إىل استخدام أوزان ترجيحية حىت لو كان ذلك
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و هكذا  .ه على غريه من املناهجبيعارض هذا اإلجراء، بل و يعي" اسإيدك"مباشرة، إالّ أن منهج 
  .نرى أن هذه االنتقادات حتد من إمكانية تطبيق هذا املنهج

  ).BIRD(املنهج التقليدي و املنهج احلديث للبنك الدويل لإلنشاء و التعمري  -رابعا
  .ك الدويلاملنهج التقليدي للبن -1

وضع هذا املنهج بشكل خاص للتطبيق على املشاريع الزراعية، اليت كانت تشكل حمور 
اهتمام البنك الدويل، إالّ أن واضعي هذا املنهج يوضحون أنه ممكن التطبيق على كل أنواع 

  :املشاريع، و سنتناول العناصر األساسية له فيما سيأيت 
  .للبنك الدويلاملالمح العامة للمنهج التقليدي  1-1

ادي، ــا مايل و اآلخر اقتصيقدم املنهج التقليدي للبنك الدويل نوعني من التحليل، أحدمه
بغض النظر  وطيناالقتصاد الو من خالل هذا التحليل يتم تقدير العائد الذي حيققه املشروع لصاحل 

فهو يعتمد على معيار  عن اجلهة اليت قامت بتمويل املشروع، أو من يستفيد من هذا العائد، و بذلك
الكفاءة فقط لتحديد قبول أو رفض املشروع، و بذلك فهو ال يهتم باآلثار التوزيعية للمشروع 

لك فهو ال يعطي وزنا أكان ذلك بني االستهالك و االستثمار أو بني أفراد اتمع و أقاليمه، و بذ
. معـئات أخرى من اتمن االدخار أو دخول الفئات على حساب االستهالك، أو دخول ف ألي

و على ذلك عند تقييم منافع املشروع تتساوى الوحدة من االدخار مع الوحدة من االستهالك، 
  .سواء كان املستفيد من هذه املنافع هم أصحاب رؤوس األموال أم األفراد أم احلكومة

صر اإلنتاج و تتحدد األولوية يف جمال املفاضلة بني املشاريع حسب القدرة على استخدام عنا
و اليت يأيت على رأسها رأس املال يف الدول النامية، مما يعين أن املنهج يويل أمهية . النادرة بكفاءة

العتبارات الكفاءة، حيث تقيم قيمة املوارد املستغلة أو املنتجة يف املشروع وفقا لتكلفة الفرصة 
ذلك نابع من أن و كل . هلا البديلة، كما تعطى أولوية للمشروعات حسب معدل العائد الداخلي

  . بوتائر سريعة يعترب هدفا اقتصاديا هاما من وجهة نظر الدول الناميةوطينزيادة الدخل ال
  :املعايري املعتمد عليها يف هذا املنهج  1-2

  :تأخذ هذه املعايري ثالثة صور 
تكاليف، و إذا القيمة احلالية لل /املعيار األساسي هو معيار القيمة احلالية للمنافع  1-2-1
  .فإن املشروع سيقبل ج أكرب من أو يساوي الواحدكان النات
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يستخدم على مرحلتني أوالمها  معيار معدل العائد الداخلي على االستثمار و الذي 1-2-2
لتستخدم  وطنيةة تالية لتعكس وجهة النظر الهـي مرحلة التحليل املايل اليت تغري مدخالته يف مرحل

عن معدل  لداخلي االقتصادي متييزا لهادي و على ذلك يسمى معدل العائد ايف التحليل االقتص
من تكلفة الفرصة البديلة  حتقق معدل عائد أكرب العائد الداخلي املايل، و بذلك تقبل املشاريع اليت

  .لرأس املال
معيار القيمة املضافة لكل وحدة إنتاج، حبيث يساوي املنهج بني القيمة املضافة  1-2-3

  .فية و القيمة املضافة اإلمجاليةالصا
  ـ:و نالحظ أن هناك بعض املعاجلات الفنية لدى تطبيق هذه املعايري منها 

يستبعد اإلهالك على أساس أنه جانب حماسيب  ةجعند حساب التدفقات النقدية اخلار .أ 
 .و ليس اقتصادي، و بذلك ينبغي استبعاد كافة العناصر غري النقدية

 .تبدالية لألصول مع بنود رأس املال يف سنة االستبداليتم دمج التكلفة االس .ب 
  .تعترب القيمة التخريدية يف اية العمر اإلنتاجي للمشروع أو األصل كتدفقات داخلة. جـ

إذا مول املشروع بقرض خارجي، فإن اإلقليم الذي أقيم فيه املشروع يعترب شريكا يف  .د 
 .رأس املال

سابقة إلقامة املشروع و بذلك فهي ال تؤثر على قرار تدفق التكاليف الغارقة يف فترة . هـ
  .قبول أو رفض املشروع

يف السنة اليت ينفق فيها يف حني يعاجل كتدفق  امل رأس املال العامل كتدفق خارجيع .و 
 .داخل يف اية حياة املشروع

 :أسس التسعري و اخلصم  1-3

أسعار الظل يف التحليل  تستخدم األسعار السوقية يف التحليل املايل، يف حني تستخدم
االقتصادي حبيث يعرف املنهج أسعار الظل بأا األسعار اليت تسود يف حالة التوازن التام يف سوق 

ككل،  وطينالربجمة الرياضية لالقتصاد التنافسية كاملة، و على هذا األساس يفترض املنهج إمكانية 
غري املاهر و أسعار التبادل األجنيب فيمكن  فيما يتعلق بالعمل أما .ج أسعار الظل الدقيقةاو استخر

  .استخدام مزيج بني أسعار السوق و أسعار الظل
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يقدر له سعر ظل مساو را ألن إنتاجيته تقترب من الصفر فبالنسبة للعمل غري املاهر، و نظ
للصفر، أما إذا كان العمل الزراعي ذو طابع مومسي حبيث يصعب احلصول على عمالة يف تلك 

فيكون سعر الظل بالضرورة أكرب من الصفر، و يتم حتديده سنويا بضرب األجر اليومي  املواسم،
للعامل يف املوسم الزراعي بعدد أيام هذا املوسم مث يقسم على عدد أيام السنة، أما العمل املاهر؛ 

كس النقدي السائد مبا يعفغالبا ما يكون نادرا نسبيا، و على ذلك يقدر له سعر ظل أعلى من األجر 
  .هذه الندرة

و بالنسبة ألسعار التبادل األجنيب، فهناك العديد من االقتراحات إال أن أفضلها هو استخدام 
يجب تقدير سعر ظل له مساو فأما بالنسبة لرأس املال . األسعار العاملية بدال من األسعار احمللية

  .لتكلفة الفرصة البديلة
ج أن أفضل معدل للخصم هو تكلفة الفرصة أما فيما يتعلق بسعر اخلصم، فريى هذا املنه

كما ميكن استخدام مثن االقتراض للمشروع املعين بالتقييم، إال أن هذا ال يعكس . البديلة لرأس املال
  . بقدر ما يعكس إمكانيات التمويل املتاحة له وطيننسبية للمشروع يف االقتصاد الاألمهية ال

دل خصم مساوي ملعدل العائد االجتماعي، زيادة على ذلك، هناك إمكانية الستخدام مع
مع إجراء بعض املعاجلات اخلاصة عند اخلصم كمراعاة حالة عدم التأكد و ذلك من خالل إجراء 
اختبار حساسية العائد االقتصادي، و العائد املايل الداخلي للزيادة يف التكاليف أو اخنفاض العوائد 

  .املقدرة
تياطي للطوارئ ملواجهة احتماالت التغري يف األسعار، باإلضافة إىل ما سبق جيب حتديد اح

من هذا االحتياطي جزءا أو يف العناصر األخرى للتقييم و ذلك طوال عمر املشروع، حبيث يعترب 
التكاليف األصلية للمشروع، و يف بعض األحيان تضاف عالوة لعناصر املشروع ملواجهة احتماالت 

إىل تكلفة  طوارئ هذا جيب أن يضافاه إىل أن احتياطي الو ينبغي االنتب. التضخم يف املستقبل
  .االستثمار املبدئية و ليس لتكاليف التشغيل السنوية

ميتد نطاق التقييم يف الدول اليت تعاين من عجز يف ميزان مدفوعاا  :نطاق التقييم  1-4
يت حيتملها املشروع إىل معدل العائد الداخلي للتبادل األجنيب، و ذلك من خالل تقدير التكلفة ال

لقاء حصوله على وحدة من النقد األجنيب مستخدمني سعر الظل للنقد األجنيب، حيث تقارن القيمة 
الصافية للوفر من النقد األجنيب خمصومة بتكلفة الفرصة البديلة لرأس املال بالقيمة احلالية للتكلفة 
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املعدل الداخلي للتبادل األجنيب، و الذي  احمللية لتحقيق هذا الوفر، و املعدل الذي يساويهما معا هو
  .جيب أن يتساوى مع معدل التبادل الرمسي أو مع سعر ظل التبادل

  :من هذا العرض للمنهج التقليدي للبنك الدويل ميكن أن نستنتج ما يلي
يقوم املنهج التقليدي للبنك الدويل بتقييم املشروع بغض النظر عن من ميوله، أو من  .أ 

و بذلك يهمل عنصر التوزيع متاما، باإلضافة إىل جعل الكفاءة هي اهلدف الوحيد يتلقى دخله، فه
يف غالبية ملنهج، ألن أهداف برامج التنمية للمشروع االستثماري، و هذا يعترب قصورا شديدا يف ا

قد ال يكون عنصر  تتعداه إىل اعتبارات أخرىالبلدان النامية ال تقف عند هدف الكفاءة وحده، بل 
ءة هو األهم بالنسبة هلا، خصوصا أن ندرة املوارد ليست القيود الوحيدة على التنمية، بل هناك الكفا

و السياسي و األمين، و هي  و االجتماعي صادياالقت االعديد من القيود الداخلية و اخلارجية منه
  .جوانب ال يعكسها هدف الكفاءة

مو االقتصادي و حتقيق ينطوي املنهج على تناقض واضح، إذ كيف ميكن زيادة الن .ب 
الكفاءة دون العمل على زيادة التراكم الرأمسايل، و الذي يتطلب تكوين املدخرات اليت حنصل عليها 

و ـأن اعتبارات النم جندإذ  ، و عدم توجيهه كلية لالستهالك،بتحويل جزء من الدخل حنو االدخار
االستهالكي، بإعطاء وزن نسيب و الكفاءة نفسها تنحاز حنو الدخل االدخاري على حساب الدخل 

أعلى للدخل املوجه لالدخار قياسا بالوزن النسيب من الدخل املوجه لالستهالك، خاصة بالنسبة 
لالقتصادات النامية اليت تتميز بقصور معدالت االدخار فيها، و عدم مواكبتها ملعدالت االستثمار 

. الدول كأحد وسائل توزيع الدخلاملستهدفة، لذلك جيب أن يستخدم تقييم املشاريع يف هذه 
  .لذلك نرى أن املنهج التقليدي للبنك الدويل غري مناسب للتطبيق يف اقتصاديات الدول النامية

   : )1(املنهج احلديث للبنك الدويل - 2
خيتلف هذا املنهج كلية عن املنهج التقليدي الذي وجهت إليه انتقادات كثرية أمهها قصوره 

ملنهج احلديث يف فيفري نمية بالدول النامية عدا هدف الكفاءة، و قد صدر اعن معاجلة أهداف الت
، "لني سكوير"و " ان ديرتاكهريمان ف"حتت عنوان التحليل االقتصادي للمشاريع ملؤلفيه  1975 عام

                                                
  :املرجع السابق األساسي هلذا املنهج هو   (1)

Lyn Squire, and Herman G. Van der Tak, Economic Analysis of Projects, (World Bank Research 
Publications, the John Hopkins University Press, Baltimore : 1976).  
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اهلدف األساسي من التقييم، ك الدويل إىل اختالف بنالف الكبري يف املنهج احلديث للو يعود االخت
من هدف الكفاءة وحده الذي كان يقتصر عليه املنهج التقليدي أصبح ثالثة أهداف إذ بدال 

و بذلك أصبح له خصائص  منفصلة يف املنهج احلديث، و هي هدف الكفاءة و النمو و التوزيع،
  :عامة منها

االهتمام بقياس آثار توزيع الدخل و خاصة بني االستهالك و االستثمار، و بني فئات - أ
الذي يعترب أساس النمو لذلك  فع و فئات الدخل املنخفض، و ألن هذا التوزيع هوالدخل املرت

الدخل االدخاري وزنا نسبيا أعلى من الدخل االستهالكي، و ذلك يف حال قصور معدالت  ىيعط
  .االدخار عن مواكبة معدالت االستثمار الالزمة لتحقيق أهداف التنمية

ة و اإلدارية اليت تتبعها حكومات الدول النامية هي يفترض أن السياسات املالية و النقدي-ب
اليت تؤدي إىل قصور املدخرات، لذلك يستخدم منهج التقييم يف هذه البلدان كوسيلة لتوزيع الدخل 

من دالة بشكل يرفع معدل االدخار و بالتايل االستثمار، و من خالل األوزان النسبية اليت تشتق 
وتائر النمو، و تزداد دخول الطبقات الفقرية و بالتايل استهالكها  ترتفع وطينالرفاهية لالقتصاد ال

  . احلايل

اختيار املشاريع، حبيث  عندل أهدافه الثالثة بشكل متكامل يهتم هذا املنهج بأن تعم-جـ
تعاجل هذه األهداف الواحد تلو اآلخر، إذ يتم حتليل هدف الكفاءة أوال، مث جيري تعديل النتائج 

اليت تعكس آثار املشروع على االدخار ألخذ هدف النمو بعني االعتبار، مث تراعى  بإدخال العوامل
آثار إعادة توزيع الدخل لتحقيق هدف عدالة التوزيع، و يتم ذلك باستخدام أوزان خمتلفة لعائد 

ض ـاملشروع وفقا للفئات اليت حتصل على هذا العائد، إذ تسند أوزان مرتفعة لذوي الدخل املنخف
منخفضة لذوي الدخل املرتفع، على اعتبار أن منفعة االستهالك تتناقص كلما زاد مستوى  و أوزان

بني الفئات املنخفضة و الفئات  األساسي هو احلد الفاصلالدخل، و لذلك يعترب مستوى االستهالك 
 .املرتفعة الدخل

 عار الظل،و ذلك فيما يتعلق بأس، "ليتل و مريليس"على منهج  باقي افتراضاتهيعتمد يف - د
و أسعار الفائدة، و تقسيم مكونات املشروع إىل عناصر قابلة للتجارة الدولية و أخرى غري قابلة 

وقد وجهت إىل هذا . اخل... للمتاجرة، حبيث يفترض هلا سعر حماسيب وفقا ملعدل التحويل القياسي
بالتايل كلفته على و  ألنه يتجاهل مصدر التمويلقادات حادة من طرف الدول النامية تاملنهج ان
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اعتبار أن البنك يدرس املشاريع املمولة من البنك ذاته لذلك ال يعترب التمويل مشكلة حادة من 
و على ذلك تكون املسألة أمام الدولة هي مدى استعدادها لقبول شروط البنك . وجهة نظره

و على الدولة اليت . درالتمويلية و ليس مدى مالءمة هذا املصدر من التمويل مقارنة بغريه من املصا
تتعامل مع البنك يف هذه احلال أن تقوم بتحليل التكلفة و العائد ملصادر التمويل املختلفة، على أن 
يقوم املخطط بالفصل بني مسألة اختيار املشاريع عن أسلوب متويلها؛ بدال من االستجابة 

لمخطط للتردد يف اختيار الختيارات خاصة مبشاريع مدرج ا مقترحات متويلها، و هي دعوة ل

  .)1( التمويل الذي قد يكون متاحا يف حني أنه ليس أفضل البدائل

مناهج التحليل االقتصادي و االجتماعي على طريقة وكالة التنمية :  خامسا
  .USAID.األمريكية

تشتمل هذه اموعة على دليلني لوكالة التنمية األمريكية و دليل التنمية السويدي، حيث 

، و هو مكون من جزئني حيوي يف جزئه األول )2( 1974 عام وكالة التنمية دليلها األولنشرت 
إرشادات عامة حول تقييم املشاريع بشكل عام و حيوي يف جزئه الثاين إرشادات لتقييم املشاريع يف 

  .قطاعات معينة كاالتصاالت و الكهرباء و موارد املياه و الصحة و التعليم و التصنيع

نية ــة الفـ، و يتناول جدوى املشروعات من الناحي)3( 1976يل الثاين فنشر عام أما الدل
  .و املالية و االقتصادية و االجتماعية

، و يتعامل مع جمموعة من 1973، فنشر عام )4( أما بالنسبة لدليل التنمية السويدي
  .األهداف املتنوعة

  .مريكيةو سنركز فيما يلي على دليل التقييم لوكالة التنمية األ
  
  

                                                
  : راجع يف ذلك   (1)

 Charles Harvey, Analysis of project finance in Developing countries, London, Heinman 
education books, 1983, P.  3. 

(2)   :  USAID, Appraisal Guidelines For Development (Washington D.C. 1974). 
(3)   :  USAID, Feasibility Procedures Manual (Washington D.C. 1976). 
(4)   :  Swedish international Development Agency, Manual of Support Preparation, 1973. 
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  :املعيار املستخدم يف التقييم 
حبساب معدل العائد الصايف الذي حنصل عليه  وطيندم هذا الدليل معدل العائد اليستخ

أو صايف القيمة احلالية، أو معدل العائد على التكلفة مع استخدام معدل خصم  وطينالداخلي ال
دولة ـملوحدة اليت تنشرها السعار الظل او يوصى الدليل باستخدام األسعار احملاسبية أو أ. مناسب

أو اصة بالنسبة للمدخالت ، و خوطيناملركزي حلساب معدل العائد الو ينشرها جهاز التخطيط 
املخرجات اليت ال يعكس سعر السوق قيمتها احلقيقية، حيث تفضل أسعار الظل عن أسعار السوق 

  : )1( يف احلاالت التالية
حيث ينصح الدليل بأن يعتمد : الفرصة لرأس املال  معدل الفائدة كتقريب لتكلفة .1

 .كحد أدىن لتكلفة الفرصة لرأس املال %10املقيم على 

حيسب سعر الظل ألجور هؤالء العمال من خالل صايف  :أجور العمال غري املهرة  .2
، حيث تتمثل هذه التكلفة يف قيمة وطينشروع من وجهة نظر االقتصاد التكلفة استخدامهم يف امل

تاج العامل يف الفرصة البديلة، و كذلك االستهالك اإلضايف و الطلب اإلضايف املرتبط بالتوظف يف إن

  . )2( املشروع حمل الدراسة

يقترح الدليل طريقتني للتسعري ؛ حبيث تقضي الطريقة األوىل  :تقييم الصرف األجنيب  .3
ني أسعار اجلملة للسلع بتقدير األسعار احملاسبية للصرف األجنيب من خالل إجراء مقارنات ب

باإلضافة إىل تكاليف النقل الداخلي بدون رسوم " سيف"املستوردة و اليت تشمل السعر العاملي 
مجركية، و بني أسعار السلع املنتجة حمليا بدون رسوم إنتاج، و ذلك بالنسبة للسلع قيد التقييم، 

  .عدل احملاسيب للصرف األجنيب لهحبيث يتخذ املعدل الناتج كمعامل لتصحيح سعر املنتج لتقدير امل

للصرف األجنيب ) Effective Rates" (املعدالت الفعالة"أما الطريقة الثانية، فتتطلب استخدام 
  .احملاسيب للصرف األجنيبالسعر للصادرات و الواردات لتعكس 

  :يب للصادرات وفقا للصيغة التاليةو حيسب السعر احملاس
  

  =السعر احملاسيب للصادرات 
                                                

(1)   :  USAID, Appraisal Guidelines For Development, op, cit, PP 87-93. 
  . 397سيد اهلواري مرجع سابق، ص (2)

  إعانات غري مباشرة +إعانات مباشرة  +حصيلة بيع الصادرات بالنقد األجنيب 
  بالعملة األجنبية) سعر فوب(قيمة الصادرات 
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  :  أما بالنسبة لسعر الصرف احملاسيب الفعال للواردات فيحسب كما يلي  
  
   
  
  

و ينصح الدليل بأن تقيم مدخالت و خمرجات املشروع بأسعار ثابتة على مدى العمر 
  .اإلنتاجي للمشروع، مع األخذ يف احلسبان إمكانية تغري األسعار يف املستقبل

جات املشروع اليت تقسم إىل خمرجات قابلة و يوصي أصحاب هذا الدليل بأن تقيم خمر
كبعض (باألسعار العاملية، و أخرى ال تدخل يف نطاق التبادل ) حيث تباع يف السوق(للتبادل 

من خالل وضع قيم ...) اخلدمات اليت تقدمها احلكومة كاحلماية البوليسية، و احلماية من احلرائق
اليف التأمني اخلاصة ا، أو النفقات اخلاصة اليت هلا على شكل بدائل التكلفة و اليت تتمثل يف تك

  .يتحملها األفراد نظري تقدمي تلك اخلدمات هلم
أما بالنسبة للمشاريع ذات الطابع االجتماعي كالصحة و التعليم، فينصح واضعو هذا الدليل 

مها وفقا باالستعانة باإلنتاج اإلضايف الناتج عن ختفيض الغياب بالنسبة ملشروعات الصحة، إذ تقي
لطريقة أقل تكلفة، أو االستعانة بالدخول اإلضافية ملستويات التعليم األعلى بالنسبة ملشروعات 

  .التعليم
  .مناهج التحليل االقتصادي و االجتماعي على طريقة اآلثار:  سادسا

لقد نشأت و تطورت مناهج اآلثار يف فرنسا و البلدان الناطقة بالفرنسية، حيث قدمت 
يف  ييم املشاريع بطريقة اآلثارتق"بعنوان  )Marc CHERVEL" (مارك شريفال" دليل لـ ألول مرة يف

" شارل برو"، بينما اشترك مع ، وضع فيه خطوات تطبيق هذا املنهج"البلدان السائرة بطريق النمو
)Charles PROU(  يف وضع الدليل الثاين بعنوان:  

(Etablissement des Programmes en Economie Sous-dévelopée « Etudes de Gappes    de projets ») 

، بينما الدليل الثالث نشر من طرف وزارة التعاون الفرنسية لصاحبيه 1970و ذلك سنة  
  :بعنوان ) M.CHERVEL et M. le GALL" (مارك شريفال و ميشال لوغال"

« Manuel d’évalusation Economique des projets : la Méthode des éffets »  مث عاد . 1976و ذلك سنة
و قدم كتابا حول احلسابات االقتصادية العامة و التخطيط، معتربا إياه " مارك شريفال"مرة أخرى 

  أي فوائد+ ختليص  أي مصاريف +مليناء مصاريف ا +الرسوم اجلمركية  +) سعر سيف(التكاليف احمللية للواردات

  
  بالعملة األجنبية) سيف(قيمة الواردات بالسعر العاملي 
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فيما يتعلق مبشكل تقييم  )∗( تتمة موعة أعمال مت إجنازها من طرف فريق وزارة التعاون الفرنسية
  :حتت عنوان . 1987و ذلك سنة  و برجمة املشاريع يف الدول السائرة بطريق النمو

(Calculs Economiques Publics et Planification «  les Méthodes d’évaluation de projet »)  

و قد بني يف هذا الكتاب أن طريقة اآلثار اليت تطبق منذ حنو ثالثني سنة يف الدول النامية بدأ 
ثار لتوضح مشكل اختيار مشاريع التنمية هذا و قد أعدت مناهج اآل. 1982تطبيقها يف فرنسا منذ 

إذ ميكن تطبيقها إذا أمكن احلصول على خمططات . بواسطة جهاز مركزي للتخطيط لبلد نامي
شاملة مل االقتصاد الوطين مع التعرف على املعلومات املتعلقة بتمويل االستثمارات و امليـزان 

حملددة من طرف املسؤولني السياسيني فيما خيص باإلضافة إىل التوجيهات الكربى ا. اخل... التجاري
و ذلك دف الوصول إىل األهداف . اخل... منو اإلنتاج الداخلي اخلام، و خلق الدخول اإلضافية

و حسب هذه املناهج فإن مرحلة اختيار املشاريع تأيت يف الوقت الذي تقدم فيه خمتلف . املبتغاة
التقارير املتعلقة بالعديد من املشاريع يف إطار عملية .) .القطاعية و اجلهوية(اللجان الالمركزية 

  .التنمية و القيود املفروضة على االقتصاد
مع مراعاة أن األسعار املستخدمة هي أسعار السوق، و أن الطلب الداخلي و خاصة فيما 

اعتبار  على. يتعلق باستهالك القطاع العائلي يكون حمددا حجما و قيمة وفقا للخطة الشاملة للدولة
ؤولني السياسيني ــاملس أن عملية املفاضلة و االختيار تتم على املستويات الثالثة األساسية؛ و هي

  .و املخططني على مستوى مركزي و جلان خطة التنمية
 :الفرضيات اليت تعتمد عليها مناهج اآلثار  .أ 

  :تتمثل الفرضيات اليت تقوم عليها هذه املناهج يف اآليت 
لى األقل اخلطوط العامة هلا، حبيث حتدد فيها أهداف عملية التنمية؛ وجود خطة، أو ع .1

 صاا،ـلف ختصـلة مبختاــات العمـكمعدالت النمو و االستهالك، فضال عن حتديد مستوي
 .اخل... و املستلزمات املطلوبة

 .طلب داخلي حمدد، باإلضافة إىل حتديد اإلنتاج احمللي و الصادرات و الواردات .2

 .شد لليد العاملة يف كل التخصصاتاستخدام مر .3

                                                
  : يتكون هذا الفريق من  ) ∗( 

(R. Olivier, C. Prou, M. Chervel, R. Julienne, M. le Gall)  
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وجود معلومات إحصائية دقيقة و كافية و يف الوقت املناسب، و خاصة بيانات  .4
  .جداول املدخالت و املخرجات

 :هدف الطريقة   .ب 
فية ـو التكاليف إالّ يف كي إن مناهج اآلثار ال ختتلف عن مناهج التحليل االجتماعي للمنافع

نتهي عمل احمللل عند حتديد اآلثار النامجة عن املشروع مع ترك تعديل و توقيت تعديل املنافع حيث ي
ى حبساب النتائج املترتبة يف حني تقوم املناهج األخر ،املنافع وفقا لألهداف اليت يراها متخذ القرار

  .)1( على خمتلف األهداف رقميا
تكاليف و املنافع و تعتمد مناهج اآلثار على مبادئ و أسلوب الربجمة اخلطية، حبيث حتدد ال

حيث  )2( ، مع األخذ يف احلسبان اآلثار املختلفة لكل قرار استثماري)∗( ألصحاب عوامل اإلنتاج
تعترب هذه الطريقة أداة مرنة للحوار بني املخططني و متخذي القرار السياسي يف إطار عملية 

اع ـمارية على مستوى القطالتخطيط الشاملة، كما أا وسيلة مناسبة للمفاضلة بني البدائل االستث
  .و املنشأة

و إذا ما اعتربنا أن هذه الطريقة هي أداة متهيدية و توجيهية يف عملية وضع خطة التنمية، 
فإا تصبح أيضا وسيلة مناسبة لتقييم آثار املشروع على االقتصاد، إالّ أن هذه الطريقة ال تقترح 

رك للمسؤولني مسألة التقييم الفعلي و الشامل لآلثار معايري تفصيلية دقيقة لتحديد هذه اآلثار، بل تت
  .احلاصلة يف االقتصاد بسبب إنشاء املشروع

  :عرض الطريقة . جـ
  :تتضمن طريقة اآلثار اإلجراءات التالية 

 .التحليل الدقيق للمشروع -

 .التحليل الدقيق القتصاد البلد -

 ).صاد مع املشروعاقت(إدراج املشروع يف االقتصاد عن طريق مقارنة التحليلني  -

                                                
  . 415سيد اهلواري املرجع السابق، ص   (1)

  . القطاع العائلي، و احلكومي، و قطاع األعمال أو املؤسسات و اخلارج: أصحاب عوامل اإلنتاج هم  ) ∗( 
(2)   : N. Imboden, « L’Appréciation et l’Evaluation de Projets de développement « une approche en 

Termes de Gestion, Etude du Centre de développement OCDE (Organisation de Coopération 
et de Développement Economique), Paris, 1978. 
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 ).اقتصاد بدون املشروع(دراسة احلالة البديلة  -

اقتصاد مع (حتديد اآلثار الصافية للمشروع على االقتصاد من خالل مقارنة الدراستني  -
  ).و اقتصاد بدون املشروع

 .ضبط معيار الختيار املشاريع من خالل مقارنة املنافع بالتكاليف -

هذه الطريقة ميكن أن تطبق بكل سهولة على جممل  هذا و قد بني واضعو هذا املنهج أن
إالّ أن هناك بعض ). الزراعة، الصناعة، املناجم، النقل، السياحة(مشاريع إنتاج السلع و اخلدمات 

  ...).الصحة، التعليم،(الصعوبة يف تطبيقها على مشاريع من النوع االجتماعي 
  :لنقاط السابق عرضها و سنلقي بعض الضوء على مالمح هذه الطريقة من خالل ا

دوى ــيتطلب حتليل املشروع املرور مبختلف مراحل دراسات اجل: حتليل املشروع  .1
ميكن أن جنري حتليال للمشروع فيما خيص  و خاصة الدراسة التسويقية و الفنية و التمويلية هذا و

 .االستثمار و كذلك فيما خيص اإلنتاج من خالل حساب االستغالل لسنة إنتاج عادية

  :حيث تتمثل املعطيات األساسية يف حساب االستغالل التقديري بسعر السوق فيما يلي 
 .املدخالت احمللية لكل منتج -

 ).مع وضع الرسوم اجلمركية على حدة(املدخالت املستوردة لكل منتج -

 .القيمة املضافة و خاصة فيما يتعلق باألجور و األعباء حسب الفئات املختلفة للعمال -

 .لرسومالضرائب و ا -

 ).أو أصحاب رأس املال الوطنيني منهم أو األجانب(دخول املنظمني  -

  .حبيث يشكل جمموع هذه العناصر رقم األعمال التقديري للمشروع

و إذا كان األمر يتعلق بدراسة مشروع خاص، فإن التحليل يكون بسيطا ألن املسألة تتم 
سبقا هو تعظيم ظل هدف حمدد م بالنسبة ملتعامل حمدد هو صاحب أو أصحاب املشروع، و يف

  .و بالتايل فإن التحليل يف هذه احلالة يتمثل يف حتديد و قياس أثر املشروع على هذا املتعامل .الربح
اء فكرة عن طبيعة إلجراء حتليل مفصل عن االقتصاد ينبغي إعط: حتليل االقتصاد  .2
بوجود مؤشرات إمجالية عن االقتصاد  و قيود عملية التنمية يف البلدان املتخلفة، و اليت تتميزأهداف 

كمعدل الوفيات بني (؛ مثل الناتج الوطين اخلام، و نصيب الفرد منه، املؤشرات الدميوغرافية 
، مؤشرات مستوى املعيشة و ما تطرحه هذه املؤشرات ...)األطفال، معدل منو السكان، البطالة،
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أو ...) و من الربوتينات، سوء التغذية،نصيب الفرد من الطاقة، أ(على مستوى االستهالك الفردي 
ن ــدرس حسب الســدالت التمـكمعدالت األمية، مع(على مستوى االستهالك اجلماعي 

و طبعا ختتلف هذه املؤشرات بني البلدان النامية نفسها، و إذا حاولنا التعمق أكثر ...) و اجلنس،
لبلدان، و خاصة إذا ما قورنت بالدول عند دراسة و مقارنة هياكل اإلنتاج و التبادل للعديد من ا

املتقدمة جند أن اقتصادات البلدان املتخلفة تتميز بوجود قطاع أويل هام جدا به عدد كبري من 
بسبب التصنيع السئ (مو ـو قطاع ثانوي قليل الن. السكان الريفيني، إالّ أن إنتاجيته ضعيفة

)Sous-Industrialisation(اع التجارة و اخلدمات ـو هو قط خم أالـ، و قطاع ثالثي متض
 .اخل... الصغرية

أو تمد على واحدة أو اثنني أما فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية فإن اقتصادات هذه البلدان تع
يف حالتها  و اليت عادة ما تصدر...) يةاملناجم، النفط، املنتجات االستوائ(ثالث منتجات أولية 

  .اخلام
لتبعية اليت تطبع هذه البلدان، هناك حتليالت خمتلفة هلذه و طبعا حسب مميزات التخلف و ا

  )1( .خمرجات خمتلفة ـاالقتصادات و اليت تعطي جداول مدخالت 
و هكذا يتم إجراء هذا التحليل مع إبراز املميزات العامة القتصادات البلدان النامية و خاصة 

ات هذه البلدان؛ أال ومها القطاعني منها التبعية للخارج، و وجود قطاعني جنبا إىل جنب يف اقتصاد
التقليدي و احلديث، مع التمييز بينما إذا كنا يف إطار إعداد خطة شاملة مما يعين اختيار جممل 

يف إطار إعداد خطة حبيث إذا كنا . ص يف بلد معنياملشاريع، أو إذا كنا بصدد دراسة مشروع خا
حبيث  )∗∗( املخرجات ـلة جلدول املدخالت شاملة، فإن التحليل يف هذه احلالة يشمل دراسة مفص

  :تكون 

 .نشاطات القطاع التقليدي معزولة -

 .موزعة حسب الفروع) بسعر سيف(توزيع املنتجات احمللية و الواردات  -

                                                
(1)   : M. CHERVEL, Calculs Economiques Publics et planification, les Méthodes d’Evaluation de 

projet Publisud, Paris, 1987, PP : 55-65. 
  :  هناك تسميات خمتلفة هلذه اجلداول، و كل واحد منها خيتلف يف جانب أو آخر من حيث التفاصيل أو طبيعة التعامل مع املعطيات حماسبيا مثل ) ∗∗( 

T.E.S, T.E.I, TI.B, T.I.O, ou Tableau de Leontief. 
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توزيع القيمة املضافة لكل فرع إىل األجور و األعباء باإلضافة إىل الضرائب و الرسوم  -
 .و دخول املنظمني

املخرجات املفصل ميكننا بسهولة استخراج مصفوفة املعامالت  ـو من جدول املدخالت 
االستهالك ) خمرجات(الفنية بالنسبة لإلنتاج احمللي، حبيث حيدد لكل وحدة من سلعة أو خدمة 

  .من السلع و اخلدمات احمللية الالزمة) املدخالت(الوسيط 
) I(ملة مبصفوفة الوحدة و مع افتراض ثبات املعامالت املتوسطة، فإن مقلوب املصفوفة املك

، حتدد املنتجات لكل فرع و الالزمة )I-A(1-و اليت هي مصفوفة املعامالت الفنية لإلنتاج أي 
  .إلنتاج وحدة إضافية من كل منتج

و القيم ) I(و بضرب هذه املصفوفة املقلوبة باألشعة األسطر و املتعلقة بالواردات املباشرة
  : حتليل لقيمة كل سلعة أو خدمة منتجة حمليا مقسمة إىل  ، حنصل على)VA(املضافة املباشرة 

  ).بضمنها الواردات املباشرة) (CIFبسعر ( )1( واردات متضمنة .أ 
  :قيم مضافة متضمنة مقسمة إىل  .ب 

 .األجور املتضمنة -

 .الضرائب املتضمنة -

( دخول املنظمني املتضمنة -
2(.  

يف االقتصـاد  أهم الفروعو أما لدراسة مشروع خاص يف بلد معني، فيكفي التعرف على 
أما إذا مل يكن ذلك  ،إذ يتم إجراء حتليل ملدخالت و خمرجات املشروع. اليت تتعامل مع املشروع

 )∗()Remontée des chaines(رفـع سالسـل  باتباع أسلوبمتاحا فيمكننا احلصول على نفس النتائج 
و مهمـا . استهالكه الوسيطاإلنتاج احمللي واحدة بواحدة حبيث يعمل املشروع على حتديد 

                                                
  . جمموع الواردات اخلاصة باملنتجات األمامية+ اخلاصة باإلنتاج املعىن ) CIFسعر (الواردات املباشرة ) = اج ما يف إنت(الواردات املتضمنة )   ∗(  (1)

 الدخول= جمموع القيم املضافة من املنتجات األمامية + القيمة املضافة املباشرة اخلاصة باإلنتاج املعىن ) = يف إنتاج ما(القيمة املضافة املتضمنة )   ∗(      
  .املتضمنة لكل فئة من فئات أصحاب عوامل اإلنتاج

  .القيم املضافة املتضمنة+ الواردات املتضمنة = اإلنتاج الكلي للمشروع )   ∗(      
  C. PROU et M. CHERVEL, op. cit, P. 11... أنظر يف ذلك             

2 M.chervel, Evaluation des projets par la méthode des effets dans les pays en voie de développement, tires 
à part du bulletin N.20 industrialisation et productivité, NU, New York, 1973, p7 

  .M. CHERVEL et M. LEGALL, op. cit, P. 55-60 :ملزيد من التفاصيل حول هذه الطريقة أنظر  ) ∗( 
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نه ميكننا حتديد األثـر على إف) كلية أو بواسطة رفع السالسل(كانـت عملية احلساب املستخدمة 
  ـ:االقتصـاد ككل و هو ما يعرف باآلثار األولية نتيجة إنشاء املشروع واملتمثلة يف 

 .الواردات املتضمنة -

 ).موزعة على مكوناا(القيمة املضافة املتضمنة  -

  .جممل رقم األعمال للمشروع -

  :و أما فيما يتعلق باالستثمار الواجب أخذه بعني االعتبار فيتمثل يف 
 .استثمار املشروع املقترح -

حبيث يشكل اموع استثمار جمموعة (استثمار املشاريع املرتبطة باملشروع املقترح  -
 ).املشاريع

ى بغرض إشباع الطلب الوسيط االستثمار اإلضايف احملتمل يف الفروع اإلنتاجية األخر -
  .للمشروع املقترح

و بالنهاية جند أن معدالت القيم املضافة احملددة ذا الشكل تشكل ما يعرف مبعدالت 
التقومي الوطين للمنتجات املعنية، بينما تقيس لنا معدالت الواردات مدى تبعية الفروع املختلفة 

  ).و هو ما يعرف مبعدل التبعية(للخارج 
معدالت  ىء حسابات مشاة على هياكل االستهالك ملختلف فئات العائالت تعطو بإجرا

  :مثلالواردات املتضمنة يف استهالك هذه الفئات، و بذلك ميكن معاجلة العديد من املشاكل 
اآلثار على األسعار الداخلية النامجة عن ختفيض أو رفع سعر سلعة معينة أو الرتفاع  -

 .األجور

رسوم على الدخول  تشغيل نتيجة زيادة استهالك األسر، أو فرضدراسة األثر على ال -
 .أو رفع احلد األدىن لألجور و غريها من القرارات املرتفعة

 .اآلثار على مستوى املعيشة ملختلف فئات األسر نتيجة ختفيض أو تغيري أي ضريبة -

  ...دراسة سياسة التصدير، حبيث ميكن حساب الربح الصايف من العمالت الصعبة -

لذلك ميكننا أن جنري دراسة لسياسة األسعار أو لإلصالح الضرييب كمثال على اهتمام هذا 
اخلاص بالدراسة  الثاينو هو موضوع الفصل الثاين من القسم (املنهج دف توزيع الدخول 

  ).التطبيقية
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قة مع مالحظة أنه من املشاكل اليت ميكن أن تصادفنا عند إجراء حتليل االقتصاد، تلك املتعل
بطبيعة املتغريات اليت ميكن أن تؤخذ يف احلسبان بسبب إنشاء و تشغيل املشروع، كخلق الدخول 
اإلضافية، خلق مناصب العمل، اهلجرة الداخلية للسكان، تكوين اليد العاملة، تغيري املبادالت 

طرف و واضح أن حتديد هذه التغريات ال ميكن أن يتم بشكل مسبق من . اخل... اخلارجية،
يف احلقيقة لطبيعة األهداف املتبعة، و للمحيط الذي يطرح فيه مشكل التنمية  القتصادي ألا ختضعا
  ...).قيود التمويل، توازن امليزان التجاري،(

إىل التركيز على  ـعمليا  ـإالّ أن ضرورة الوصول إىل حتليل كمي للمشروع يقودنا 
و املوارد ) وفقا لألهداف املرجوة(ل احملققة التغريات ذات الطبيعة االقتصادية البحتة، كالدخو

  ).وفقا للقيود املوضوعة(النادرة 
يفضل أن تتم دراسة االقتصاد مع املشروع من : دراسة االقتصاد مع وجود املشروع  .3

إذا كان املشروع فخالل دراسة اآلثار املباشرة للمشروع على اجلهاز اإلنتاجي كمرحلة أوىل، 
بعدة مشاريع، حبيث أننا ال نستطيع إجناز أحد هذه املشاريع دون  املدروس مرتبطا بأحد أو

األخرى، فإنه ينبغي دراسة هذه اموعة من املشاريع من خالل جتميع حساباا سواء كانت أمامية 
و جمموعة  نامجة عن إنشاء املشروعأو خلفية، و يف املرحلة الثانية ندرس جمموع النشاطات ال

. من خمتلف فروع االقتصاد) اجلديد(الناجتة عن إشباع الطلب الوسيط اإلضايف  املشاريع املرتبطة به
و بذلك ندرس التغريات اليت ستحدث يف اجلهاز اإلنتاجي بسبب جمموعة املشاريع اليت سنقوم 

أو جمموعة (الناجتة عن استغالل املشروع  دراسة جمموع النشاطاتبإنشائها، كما أن حتديد و 
  .الوسيط اإلضايف  إنعاش خمتلف فروع االقتصاد اليت تزودنا بالطلـبتؤدي إىل) املشاريع

أما فيما يتعلق باالستثمار الواجب أخذه بعني االعتبار، فهو ذلك االستثمار الالزم للمشروع 
و الذي يشكل يف اموع االستثمار الالزم موعة (و االستثمارات الالزمة للمشاريع املرتبطة به 

على ملعامالت احلدية لإلنتاج كلما كانت املعلومات متوفرة فباإلمكان احلصول على ا، و )املشاريع
األقل بالنسبة للمدخالت الرئيسية، كما أنه إذا كانت املؤسسات أو الوحدات اإلنتاجية احمللية تعمل 

  .املشروع) استثمار(بطاقتها القصوى، فيمكن توقع استثمار إضايف يضاف إىل رأمسال 
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شاريـع آثار املشروع على اجلهاز اإلنتاجي، و على جمموعـة املدراسة . 1 .3
  :و جمموعة النشاطات النامجة عنه  املرتبطـة بـه

إن دراسة املشروع هنا تعىن معرفة األثر املباشر للمشروع على اجلهاز اإلنتاجي، و كذا  
  .لزم تنفيذها معهيالتعرف على املشاريع املرتبطة به و اليت 

وعات املرتبطة باملشروع االستثماري، كل املشروعات اجلديدة أو تلك و نقصد باملشر
  .القائمة اليت يلزم التوسع فيها بسبب إنشاء املشروع و اليت تكون إىل األمام أو إىل اخللف منه

الكشف عن جمموعة النشاطات املرتبطة (أثر جمموعة املشاريع على اجلهاز اإلنتاجي  .أ 
  ).باملشروع االستثماري

إن . )∗( واحدة من جمموعات املشاريع املرتبطة باملشروع االستثماري املقترح "G"لتكن 
"G"  و الذي نلجأ يف ) آثار مباشرة(يكون هلا أثر على االقتصاد، و ذلك من خالل الطلب اإلضايف

تلبية جزء منه من اخلارج، و اجلزء اآلخر من اجلهاز اإلنتاجي احمللي، الذي يقدم بدوره طلبات 
قاته اإلنتاجية، ، سواء فيما يتعلق بدعم إنتاجه اجلاري، أو التوسع يف طا)آثار غري مباشرة( إضافية

بل  "G" اموعةاملشاريع املرتبطة باملشروع األساسي ليست بالضبط  ةفيه جمموع بشكل تكون
ة ، و هكذا سنحدد اآلثار غري املباشر"Pجمموعة املشروع "جمموعة أكثر اتساعا نطلق عليها اسم 

الناجم عن جمموعة املشروع  )∗∗( و بالضبط أثر االستهالك الوسيط اإلضايف ،"Pموعة املشروع "
P، سواء يف مرحلة التأسيس أو يف مرحلة التشغيل.  

و على هذا األساس سندرس احلالتني اخلاصتني بتلبية الطلب اإلضايف الناجم عن جمموعة 
طريق املنتجات احمللية من جهة أخرى، و ذلك عن طريق الواردات من جهة، و عن  Pاملشروع 

  .باألسعار اجلارية لالستثمارات اإلضافية
 .تلبية الطلب اإلضايف عن طريق الواردات .1

  :إن اللجوء إىل الواردات يتم 
 .عندما يتعلق الطلب اإلضايف بالسلع اليت كانت تستورد قبل تنفيذ املشروع -

                                                
  .بطة باملشروع االستثماري املقترحألن هناك العديد من املشاريع املرت ) ∗(

  ).اجلديدة(يقصد به كل استخدام للموارد يف خدمة اإلنتاج، بضمنها املوارد لغرض االستثمارات اإلضافية  ) (∗ ∗
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ديدة اليت ال يقوم أي من املشاريع األمامية عندما يتعلق هذا الطلب اإلضايف بالسلع اجل -
 .بإنتاجها Pبالنسبة موعة املشروع 

ة الواردات ـإىل زيادة يف قيم إن اللجوء إىل االسترياد فيما يتعلق بالطلب اإلضايف يؤدي
من السلع و اخلدمات املستهلكة اإلضافية، و كذلك زيادة احلقوق و الرسوم ) CIFسعر (

  .ة إىل زيادة التجارة يف الوارداتاجلمركية، باإلضاف
 :اعتماد الطلب اإلضايف على اإلنتاج احمللي  .2

إن اعتماد الطلب اإلضايف على اإلنتاج احمللي يتم عندما توجد وحدات إنتاجية أمامية 
و هنا ينبغي توفر اإلطارات ذوي اخلربة املطلوبة، و كذا توفر شبكات . Pبالنسبة موعة املشروع 

اريع املش(أما عن الطريقة اليت تعمل ا وحدات اإلنتاج للفروع األمامية . روريةالتموين الض
، و فيما إذا كانت هذه الوحدات تشتمل على طاقات إنتاج فائضة تليب الطلب )∗( )األمامية

اإلضايف، فإن قدرة الفروع األمامية على تلبية طلب جديد ما، دون زيادة جتهيزاا جيعلنا نصادف 
  :تمالني التاليني أحد االح
األمامية مازال ا طاقات عاطلة، و بالتايل ) أو املشاريع(أن الطاقات اإلنتاجية للفروع  -

أن األمامية، لكن دون ) عاملشاري(يؤدي إىل زيادة إنتاج الفروع  Pفإن إنشاء جمموعة املشروع 
 لفنية ألحـد و هكذا، و من خالل التعرف على املعامالت ا. يستدعي ذلك استثمارا جديدا

أو من السلع املستـوردة،  السلع احملليةالفروع األمامية، سواء منها املتعلقة باملدخالت من 
 :ينعكس على شكل  Pالطلب اإلضايف املتعلق مبجموعة املشروع  فإن

  .واردات *
  .حقوق و رسوم مجركية *
  .جتارة يف الواردات *
  .أجور و مكونات أخرى للقيمة املضافة *
  .تاج احمللي املطلوب من بقية اجلهاز اإلنتاجياإلن *

                                                
حالة املشـروع  (نتحدث هنا عن الفروع ألن املشروع االستثماري قد يكون ليس فقط مشروعا واحدا، بل مجلة من املشاريع املرتبطة فيما بينها  ) ∗(

األمامي هو مشروع استغالل منجم دف التصدير و يرتبط به مشاريع أخرى مثل مشروع سكة حديدية لنقـل اإلنتـاج و مشـروع مرفـأ             
  ...).على امليناء،
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و إذا عرفنا جمموع املعامالت الفنية احلدية ملختلف الفروع، فيمكن حساب أثر الطلب 
من يف الواردات اإلضافية  على االقتصاد ككل، و املتمثل "P"اإلضايف الناجم عن جمموعة املشروع 

  .ريات من املنتجات احمللية من جهة أخرىجهة، و القيم املضافة اإلضافية املتعلقة باملشت
. لخطةـلة وفقا لـإن طاقات اإلنتاج للفروع األمامية مستغلة متاما، أو ستكون مستغ -

مشاريع أخرى صغرية ختدم الفروع  "P"و يف مثل هذه احلالة ميكن أن نضيف إىل جمموعة املشروع 
 الطلب اإلضايف، و بعد إجراء حتليل األمامية، و بذلك، و بعد حصر الوحدات اإلنتاجية اليت ستليب

ل ــنة لكــهليكل اجلهاز اإلنتاجي احمللي، سنعمل على حتديد معدل القيمة املضافة املتضم
  .فرع، و كذلك معدل الواردات املتضمنة

 ."Pجمموعة املشروع "القيمة املضافة املتضمنة يف اإلنتاج املتوقع من  .ب 
نقوم حبساب القيم  ،"P"ة موعة املشروع بعد أن يتم دمج حسابات الوحدات املكون

و هنا . املضافة األمامية املتضمنة يف اإلنتاج الذي ينبغي أن يليب الطلب اإلضايف الناجم عن املشروع

  :) 1( ينبغي أن منيز بني احلاالت التالية
مقارنة باإلنتاج  أن يكون الطلب متعلق باإلنتاج احمللي إالّ أن حجمه ليس كبريا جدا -

و هنا حلساب القيمة املضافة األمامية يطبق املعدل املتوسط للقيمة املضافة املتضمنة للفرع  لي،احمل
  .املعين

لي، ــأن يكون الطلب متعلق باإلنتاج احمللي، و هو ذو حجم هام قياسا باإلنتاج احمل -
و قد استهدف إنشاء مشروع لدعم وحدات اإلنتاج القائمة، و هنا يتم اللجوء إىل حساب 
االستغالل التقديري هلذا املشروع حبيث حنسب القيمة املضافة املباشرة املتعلقة باإلنتاج اإلضايف 
املطلوب من طرف هذا املشروع، و حاصل مجع هذه القيمة املضافة مع القيم املضافة األمامية يعطينا 

  .القيمة املضافة املتضمنة املطلوبة

لقيمة املضافة األمامية ذه احلالة تتشكل اأن يكون الطلب متعلق مبنتوج مستورد، يف ه -
 .من احلقوق و الرسوم املدفوعة على الواردات و من القيمة املتضمنة للتجارة يف الواردات

                                                
(1)   : C. PROU et M. CHERVEL, op., cit., P. 179-180. 
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نقوم بإضافة القيمة  "P"و هكذا حلساب القيمة املضافة املتضمنة يف إنتاج جمموعة املشروع 
ة األمامية إىل جمموع القيم املضاف "P"عة املشروع املضافة املباشرة الناجتة عن التشغيل املنتظم مو

  ).أي للمشاريع املرتبطة به لألمام(
تعطي معدل التقومي الوطين لإلنتاج ) قيمة اإلنتاج /القيمة املضافة املتضمنة : (إن النسبة 
  .يعطينا معدل الواردات املتضمنة ق بني هذه النسبة و الواحداملستهدف، و الفر

 ةإذا ضربنا مصفوف:  "Pموعة املشروع "مارات اإلضافية تقييم االستث. 2 .3
س املال، فإننا االحتياجات الكلية جلدول ليونتييف املعروفة، بشعاع املعامالت احلدية اخلاص برأ

إىل  ة، و اليت تتحللعلى االستثمارات الالزمة لكل وحدة طلب موجهة للفروع احمللي حنصل
تعتمد يف اإلنتاج بشكل مباشر، و إىل استثمارات غري مباشرة يف  استثمارات مباشرة يف الفروع اليت

  .الفروع األخرى

االستثمـارات "، فـإن 1رع ــا للفــا موجهـفـإذا كـان لدينـا طلبـ
تعرف على أا جمموع االستثمارات املباشرة اليت ينبغي أن " (les Investissement Induits" (اإلضافية

بغي أن تقبلها الفروع لطلب املذكور، و االستثمارات غري املباشرة اليت ينلتلبية ا 1يقبلها الفرع 
  ."Pموعة املشروع "و بذلك فهي تساوي االستثمارات اإلضافية األخرى، 

و ميكننا أن نذهب بعيدا إذا حللنا املعامالت احلدية لرأس املال إىل نوعني من املعامالت، 
و هكذا يصبح . يز املستوردةيا، و اآلخر خاص بسلع التجهأحدمها خاص بسلع التجهيز املنتجة حمل

  .من املمكن حساب القيمة املضافة املتضمنة و الواردات املتضمنة يف االستثمارات اإلضافية
 ).الوضع البديل(دراسة االقتصاد بدون املشروع  .4

قترح، ملاري اـروع االستثمـحددنا يف النقطة السابقة عوامل اإلنتاج اليت يستخدمها املش
و كذلك الطلب اإلضايف من السلع الوسيطة، سواء كان ذلك من املنشآت احمللية أو األجنبية، لكن 

  ماذا حيدث لو أن قرار تنفيذ املشروع مل يتخذ ؟
  :إن دراسة االقتصاد بدون املشروع يسمح لنا بتحديد نوعني من املشاريع 

، مبعىن أن "القتصاد مع املشروعل"ذو طبيعة مشاة " االقتصاد بدون املشروع"إذا كان  -
الطلب الداخلي ميكن حتديده بشكل مستقل، أي ميكن إشباعه عن طريق بديل آخر عن املشروع، 
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مبعىن أن هذا النوع من  )projet non spécifique(فإن املشروع يف هذه احلالة يسمى مشروعا غري حمدد 
 .)∗()non liés au projet de société(املشاريع غري مرتبط مبشروع اتمع 

مبعىن " د مع املشروعلالقتصا" ذو طبيعة مغايرة " االقتصاد بدون املشروع"أما إذا كان  -
هذا  على روع حبيث ال ميكن احلصولأن الطلب الداخلي ال ميكن إشباعه إالّ من خالل إجناز املش

 .كون أمام مشاريع حمددةنالطلب من أي بديل آخر، هنا 

املطروحة خمتلفة حول املفاضلة بني املشاريع حسب ما إذا كنا أمام  و هنا تكون املشاكل
  .النوع األول أو النوع الثاين من املشاريع

فبالنسبة للمشاريع من النوع األول، جند أن قرار إجناز أو عدم إجناز املشروع ال يطرح 
انية للحصول ئما إمكمسألة إعادة النظر يف االختيارات األساسية للمجتمع، و بالتايل فإن هناك دا

  .و اخلدمات املطلوبة و الذي يتم عادة بالرجوع للتجارة الدولية على السلع
إذ أن عدم إجناز املشروع ال يوصلنا  خمتلف؛أما بالنسبة للمشاريع من النوع الثاين، فاألمر 

مة على إىل اهلدف املطلوب، و بالتايل ال توجد بدائل تقنية تسمح باحلصول على السلعة أو اخلد
  .و هنا ال توجد إالّ البدائل السياسية احمللي؛املستوى 

،  حيث أن عدم القيام ا ميس "اجتماعية"إن املشاريع األخرية هذه هي اليت تسمى مشاريع 
باختيارات اتمع، مثل مشاريع التعليم و الصحة، و كهربة الريف، حتسني نوعية املساكن، املشاريع 

  .اخل... الستراتيجية
املنافع، سواء بالنسبة للمناهج  ـن مناهج التقييم عامة، و املسماة مناهج التكاليف إ

النيوكالسيكية املذكورة سابقا أو طريقة اآلثار، متكننا من تقييم املشاريع من النوع األول، أي 
مشاريع غري حمددة، و اليت يوجد دائما هلا بديل للحصول على السلعة أو اخلدمة يف السوق 

 ميكن تقييم لي، و هي اليت تسمى مشاريع صناعية أو مشاريع منتجة مباشرة، أي املشاريع اليتالداخ
ال تدخل ضمن هذه ) مثل االستهالك املرتيل للكهرباء(مع مالحظة أن بعض املشاريع  خمرجاا

بأا ميكن تقييم خمرجاا، و يف املقابل فإن مشاريع حتسني الطرقات اليت تتميز  املشاريع، مع أنه
درس من طرف مشاريع غري منتجة بشكل مباشر، و بأن خمرجاا ال ميكن تقييمها ماديا، ميكن أن ت

  .ألن البديل موجود، و هو الطرق القدمية هذه املناهج،
                                                

 M. CHERVEL, Calculs Economiques Publics et Planification, op. cit, P. 85.:  ذلك يف أنظر ) ∗(
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يف ل على سلعها أو خدماا إن املشاريع من النوع الثاين و اليت ال يوجد هلا بديل للحصو
و هنا ينبغي أن نوضح نقطة فيما يتعلق . الفعالية ـالتكلفة  السوق احمللي تكون موضوع حتليل

مبفهوم مشروع ليس له بديل، إذ ال يعين ذلك أنه ال توجد بدائل، بل ميكن أن جند أكثر من بديل 
ا ال نستطيع حتقيق اخل، إمنا ذلك يعين بأنن...لتحقيق اهلدف املنشود سواء يف جمال التعليم أو الصحة

الفعالية دف إىل دراسة أفضل  ـإن دراسة التكلفة : از هذا البديل أو ذاك هذا اهلدف دون إجن

  . )1( بديل، إالّ أا ال ترفض تنفيذ املشروع
هي " اآلثار"ناهج و هكذا جند أن املشاريع اليت ميكن أن تشكل موضوع الدراسة بالنسبة مل

يف احلقيقة لسوق الداخلي، و هذا اتلك اليت هلا بدائل متكننا من احلصول على السلع و اخلدمات يف 
  :إن هذه املشاريع هي . املنافع ـما تشترك فيه مجيع املناهج اليت تستخدم حتليل التكاليف 

مشاريع توجه منتجاا للسوق الداخلي، و بدائلها املمكنـة هـي الـواردات،  -
ية حيث أن بدائلها قنأو مشاريع حتديث الت. فاملشاريـع هنا هي مشاريع لالستعاضة عن الواردات

 ).التقليدية(هي التقنية القدمية 

مشاريع يوجه إنتاجها إىل السوق اخلارجي، و هذه ليس هلا تأثري على الطلب الداخلي،  -
 .و البديل هنا هو بكل بساطة تصدير املنتوجات يف حالتها اخلام

هو افتراض اريع؛ يه هذه املشو على ذلك، و بالنسبة ملناهج اآلثار، فإن اإلطار الذي تدرس ف
يف كل  ـ املنتجة ألنه سوف يشبع أن إجناز املشروع ليس له أثر على قيمة الطلب من السلعة

  .و بنفس املستوى من التقنية البديلة ـاألحوال 
 .قياس آثار املشروع على االقتصاد .5

 :مقارنة االقتصاد مع املشروع و االقتصاد بدون املشروع . 1 .5

هو الذي ميكننا ) الوضع البديل" (بدون املشروع"بالوضع " روعمع املش"إن مقارنة الوضع 
  .من تقدير األثر احلقيقي ألي قرار

و مبا أن الوضعية البديلة للمشروع تسمح بتموين االقتصاد بالسلع و اخلدمات املرتقبة، 
وع تكمن يف بنفس الكمية، فإن الفرق الوحيد بني الوضعية مع املشروع و الوضعية بدون املشر

                                                
(1)   : Op. cit. PP : 86-87. 
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أو اخلدمة بني األسلوبني البديلني مع األخذ يف االعتبار أننا يف مرحلة تشغيل  يكل قيمة السلعةه
  .املشروع و أننا حنصر اآلثار األولية للدخول مع افتراض وجود بطالة يف صفوف اليد العاملة

د عنه قيمة مضافة إضافية إن ختصيص استثمار ما يتول: حتديد اآلثار األولية .  1. 1 .5
بأن هذه  ي، كما ميكننا أن نتوقعنتيجة تأثري هذا االستثمار على بقية اجلهاز اإلنتاج) األولية ثاراآل(

يف العملية اإلنتاجية، و  عوامل اإلنتاج املشاركة على ـجزئيا على األقل  ـالقيمة املضافة ستتوزع 
  ).الثانويةاآلثار (ستسبب استهالكا إضافيا، و ستخلق العديد من املنتجـات اإلضافيـة 

  :و حيدد واضعو هذا املنهج مجلة من الفرضيات املتعلقة حبساب اآلثار األولية و هي 
  .الطلب النهائي الداخلي معطى .أ 

إن الفرضية األساسية اليت خنتار الوضع البديل وفقا هلا تتمثل يف أن املشروع أو جمموعة 
اخلي، و بذلك حتصر هذه الفرضية جمال املشاريع أو احلل البديل، كلها تليب نفس الطلب النهائي الد

  :تطبيق الطريقة يف 
 .املشاريع اإلنتاجية اليت تكون خمرجاا قابلة للتجارة الدولية -

  .مشاريع تطوير التكنولوجيا اليت متكن من تلبية الطلب النهائي -

و بذلك تستبعد هذه الفرضية من حقل التطبيق، كل املشاريع اليت تنتج سلعا أو تقدم 
ال تدخل ضمن نطاق التجارة الدولية، و كذا املشاريع الستراتيجية، نظرا لعدم وجود  خدمات

  .الوضع البديل لتلبية نفس الطلب الداخلي
  :تغريات األسعار  .ب 

و . ا لفرضية ثبات األسعارإن حتديد القيم املضافة املتضمنة، و الواردات املتضمنة يتم وفق
احلسبان الزيادة يف دخل املستهلك أو النقص يف نفقاته، بذلك فإن حساب اآلثار األولية يأخذ يف 

و بالعكس ينخفض دخل املستهلك (بسبب االخنفاض يف سعر السلعة املنتجة من طرف املشروع 
  ).نتيجة الرتفاع سعر السلعة

لليد العاملة؛ على اعتبار أن جممل الدخول  داحملدو تتعلق باالستخدامالفرضية الثالثة . جـ
  .بشكل مباشر أو غري مباشر بواسطة املشروع تعترب دخوال إضافية سواء احملققة
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صحيح أن كل مشروع يترجم خبلق مناصب عمل، و اليت ميكن اعتبارها حبق مظهرا إجيابيا 
مهما، إالّ أنه ينبغي التعرف على مصدر اليد العاملة و عملها السابق، و عملها املنتظر يف حال عدم 

  .إجناز املشروع
واضعو هذا املنهج بني اليد العاملة غري املاهرة و اليد العاملة املاهرة، فبالنسبة لليد  و هنا مييز

العاملة غري املاهرة غالبا ما يتعلق األمر بالعمال الذين هم يف حالة بطالة، و بذلك ميكن اعتبار 
كالزراعة  قطاع آخر تشغيل عمال يف املشروع يكون ذو آثار سلبية فقط عند حتويل اليد العاملة من

  .أو احلرف
فغالبا ما تكون االستعاضة عنها ذات  ـإذا توافرت يف السوق  ـأما بالنسبة للعمالة املاهرة 

و اليت هي عادة مشاريع غري (آثار سلبية، مما يتطلب التنسيق بني مؤسسات تكوين اليد العاملة 

  .)1( و املشاريع املنتجة يف إطار خطة التنمية) منتجة
طلب املستهدف يف اخلطة يتم سواء بتنفيذ املشروع أو بالرجوع إىل أحد إن تلبية ال

  :سنأيت على ذكرها كما يلي . األوضاع البديلة، و اليت تتمثل يف ثالثة أنواع من املشاريع
  
 :مشاريع منشأة بغرض إحالل الواردات .  . أ
ستقالل يف البلدان النامية بشكل خاص، لتحقيق اال من املشاريع يوجد هذا النوعإن  

كاملواد الغذائية، (االقتصادي، و اليت تكون أغلبيتها موجهة إلشباع حاجيات املستهلكني فوريا 
و الوضع ...) اإلمسنت، احلديد،(باإلضافة إىل السلع الوسيطة ...) املنسوجات، وسائل النقل،

  .البديل هلذه املشاريع هو االسترياد
لقيمة املضافة و الواردات املتضمنة يف اإلنتاج على التوايل إىل ا Iiو  VAiفإذا رمزنا بـ 

  :الناجم عن املشروع؛ فيمكننا أن منثل هذا الوضع بالشكل التايل 
  
  
 

                                                
(1)   : M. le GALL et M. CHERVEL, Op cit. P. 68-69, et S. Michailof et M. BRIDIER, Guide 

Pratique d’Analyse de Projets : Analyse Economique et Financière de Projets dans les Pays 
en voie de développement, Economica, Paris, 1982, P. 125. 
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  )3 الشكل رقم(

  .القيمة املضافة املتضمنة:  VAiحيث 
          Ii  :الواردات املتضمنة.  
          a   :مة املضافة اإلضافيةالقي.  

فإذا فرضنا أن املنتوج املعين طرح يف السوق بالسعر الذي يباع به يف الوضعية األولية، 
نالحظ أن القيمة املضافة املنسوبة للمشروع تساوي الفرق بني القيمة املضافة املتضمنة يف اإلنتاج 

من  اليت تتكون للواردات، و املتوقع من املشروع، و القيمة املضافة املتضمنة يف النشاط األوىل
سويـق أو ما يعـرف احلقوق و الرسوم على الواردات، و القيمة املضافة لنشاطات النقل و الت

  .)1( يف الواردات، و هي بذلك تساوي الوفر يف العمالت األجنبيةبالتجـارة 
 : مشاريع منشأة لتطوير تكنولوجيا اإلنتاج .  . ب

ة التحتيـة،  يضم هذا النوع كل املشاريع املنافسة باستثناء مشاريع التحديث و البني
  :التايل يوضح هذه احلالة ) 4رقم (و الشكل . للمنتجات التقليدية

 
  

                                                
  .أنظر يف ذلك. حيث أن طريقة اآلثار تأخذ يف احلسبان نظام األسعار الدولية بالنسبة للسلع و اخلدمات القابلة للتجارة الدولية  (1)

M. CHERVEL, « les Systèmes de Prix dans les Diverses Méthodes d’évaluation des Projets 
En pays sous-Développés » (Document provisoire), SEDES – SEAE, 1974.  

  )الوضع البديل(الواردات   املشروع

I (CIF)  

DTI 

  واردات
  )CIFسعر (

احلقوق و الرسوم اجلمركية و القيمة 
  املضافة احملققة من التجارة يف الواردات

Ii 

a 

  القيمة املضافة الناجتة عن االنتقال
من الوضعية األولية إىل الوضعية 

  .اجلديدة
  أو التحسن يف امليزان التجاري

  )ختفيض الواردات(

  قيمة اإلنتاج بسعر السوق 

VAi  
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  )4...الشكل رقم(                                  

نتقال من طريقة تكنولوجية إىل أخرى هي عبارة إن القيمة املضافة اإلضافية الناجتة عن اال
عن الفرق بني القيمة املضافة املتضمنة يف اإلنتاج املتوقع من املشروع بعد تطوير التكنولوجيا، و 

الواردات املستعملة من القيمة املضافة املتضمنة يف الوضعية األولية، و هذه الزيادة احملققة تعود إىل 
إذ جند أن الواردات تقل كلما كانت الطريقة املتبعة يف اإلنتاج أكثر هذه الطريقة أو تلك،  طرف
  .تطورا

مشاريع إلنتاج منتوج يوجه للتصدير أو تقومي منتجات حملية تصدر يف . -ج
 : حالتها اخلام 

استغالل (دير املوارد الطبيعية املخصصة للتص استغاللمبشروعات يتعلق إن األمر هنا 
تصدير عصري (ليت تعمل على تغيري طبيعة املنتجات اخلام املصدرة أو املشروعات ا )املناجم

و يف هذه احلالة، جند صعوبة يف حتديد الوضع البديل، ألن األمر ). احلمضيات بدل احلمضيات مثال
  .التايل يوضح هذه الوضعية) 5(و الشكل رقم . خيص خلق نشاطات جديدة توجه للتصدير

  
  
  

  

Ii  
Ii 

VAi VAi  

التكنولوجيا املستهدفة 
  )املشروع(

التكنولوجيا 
  القدمية

ضافة اإلضافية الناجتة عن القيمة امل
االنتقال من الوضعية األولية إىل الوضعية 

اجلديدة، أو حتسني امليزان التجاري 
  ) ختفيض الواردات(

  قيمة اإلنتاج بسعر السوق 

a 
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  )5...الشكل رقم(                                     

يف هذه احلالة ؛ جند أن القيمة املضافة اإلضافية تساوي القيمة املضافة املتضمنة يف إنتاج 
املشروع، ألنه خيص املنتوجات اجلديدة املخصصة للسوق اخلارجي، كما أا تساوي الفرق بني 

اليت هي عبارة عن الواردات من (اردات املتضمنة و قيمة الو) FOBسعر (قيمة الصادرات 
يف اإلنتاج اخلاص باملشروع، أو حتسب من ) املستلزمات السلعية أو مدخالت املشروع املستوردة

  .و قيمة الواردات املتضمنة) CIFسعر (خالل الفرق بني قيمة الواردات 
من السعر السائد دوليا، الذي تباع به املنتجات املوجهة للتصدير أكرب  FOBفإذا كان سعر 

اليت تدفعها الدولة بغرض ضمان التساوي بني السعرين، تعمل على إنقاص  )∗(فإن إعانات التصدير
  .القيمة املضافة املباشرة الناجتة عن املشروع

  .إن كل هذه القيم املضافة اإلضافية هي عبارة عن اآلثار األولية الصافية للمشروع
دة من هذه احللول البديلة؛ ينبغي إجراء حتليل للمشروع هذا و يالحظ أنه يف كل واح

  :بـ  ـبالنسبة لنفس قيمة اإلنتاج  ـمشابه للتحليل السابق، حبيث يتميز هذا احلل 
 .الواردات املتضمنة -

 ).موزعة على املتعاملني الرئيسيني(القيمة املضافة املتضمنة  -

                                                
  .تترجم هذه اإلعانات إما يف امتناع الدولة عن جباية الضرائب و الرسوم على الصادرات، أو بضرورة إعانة الصادرات ) ∗(

املشروع اخلاص باإلنتاج   )الوضع البديل(
  املوجه للتصدير

Ii  

ة اإلضافية الناجتة من االنتقال القيمة املضاف
من الوضعية األولية إىل الوضعية اجلديدة، 

زيادة (أو حتسني امليزان التجاري 
  ).الصادرات

  قيمة اإلنتاج بسعر السوق 
  )FOBسعر (

a 

VAi  
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أن هناك منتجات ـ ة للحل البديل بالنسب ـمع مالحظة أنه من املناسب األخذ يف احلسبان 
ينبغي استبعادها نتيجة إقامة املشروع نتيجة تشغيل بعض العوامل، كأن يستبعد إنتاج القمح 
باألساليب التقليدية جراء استخدام اليد العاملة الزراعية يف املشروع، أو جراء استخدام األرض عند 

على أن تعمل ن هذه املنتجات املستبعدة إما حيث يالحظ أ: إنشاء مشروع للزراعة املروية مثال 
  ".اقتصاد مع وجود املشروع"إنقاص الصادرات، أو على زيادة الواردات يف حالة 

 ).اآلثار الكلية(حتديد آثار املشروع على االقتصاد  .1-2- .5

من  و اقتصاد بدون املشروع، ميكنناإن مقارنة الدراستني؛ اقتصاد مع وجود املشروع، 
إذ يف كل احلاالت جند أن هذه اآلثار الكلية تكون . ثار الكلية للمشروع على االقتصادتقدير اآل

مساوية للزيادة احلاصلة يف القيمة املضافة مل االقتصاد و الناشئة عن إنشاء املشروع، إن هذه 
الحظة أن يف العمالت األجنبية، مع م) الربح(تساوي إىل الوفر ) يف املرحلة األولية(القيمة املضافة 

الدراسة جترى على أساس أسعار السوق، إذ أن القيمة املضافة للحل البديل يف احلالة األوىل السابق 
أو اليت كان بإمكاا احلصول  ـاإلشارة إليها، تنتج عن الرسوم اجلمركية اليت حتصل عليها الدولة 

حظ أن تضخم القيمة هذا و يال. بوضع نفس املنتج يف السوق الداخلي و بنفس السعر ـعليها 
 ـبالتأكيد  ـاملضافة النامجة عن املشروع، و الناجم عن تشغيل عدد كبري من اليد العاملة يترجم 

و اليت تساوي (بزيادة معدل القيمة املضافة املتضمنة، إالّ أن القيمة املضافـة اإلضافيـة الناتـجة 
وق ــفإن الدولة ستخسر الفرق بني سعر الستبقى ثابتة؛ مبعىن آخر، ) إىل الوفر يف العملة األجنبية

  .يف حالة ما إذا قامت بإنشاء هذا املشروع) CIF(و سعر 
يف ر بالنسبة للدولة يتمثل أما احلالة الثانية املتعلقة بإنشاء مشروع لتحديث التقنية فإن األم

ا عن املنتجات حتديث البناء التحيت يف جمال النقل، باإلضافة إىل تطوير الصناعات اليت استعيض 
  ).سواء كانت صناعات غذائية أو نسيجية أو صناعات خمتلفة(التقليدية 

، فإن القيمة املضافة املتضمنة FOBأما يف احلالة الثالثة، عندما يكون السعر هو سعر 
  .للمشروع تكون مساوية للقيمة املضافة اإلضافية الناجتة
و الوضعية اجلديدة النامجة " املشروع بدون"إن عرض الطريقة من خالل مقارنة الوضعية 

سواء  ـعن إجناز املشروع، و ذلك على مستوى االقتصاد ككل، و مل أصحاب عوامل اإلنتاج 
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يتم من خالل حتديد الفروق بني الوضعيتني االقتصاديتني  ـكان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
  .املشروع" بدون"و " مع"

اليت ملمكن حصر كل التغريات قة املتبعة يف التحليل فإنه من غري اإالّ أنه مهما كانت الطري
على لذلك ينبغي التركيز حتدث يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي نتيجة إنشاء املشروع، 

التغريات الرئيسية و اليت بالرغم من أمهيتها، فهي متباينة، فبعضها كاملوارد و التكاليف، توزيع 
  .تحصلة ميكن قياسها بالقيم النقديةالدخول، و الضرائب امل

ذية ــمستويات التغ و البعض اآلخر ميكن التعبري عنها كميا، كتعديل فترة العمل، حتسني
إالّ أن هناك تغريات ال ميكن قياسها بسهولة، و هي تلك اليت ختص التحوالت . )∗(اخل... و الصحة

  .اخل... ستهالك، التغري يف طبيعة العملالنوعية، كتغيري اهلياكل األسرية، ظهور أمناط جديدة لال
على كنة، فمن الضروري االقتصار و ملا كانت الدراسة الشاملة لكل هذه الظواهر غري مم

  .التغريات اهلامة أو ذات التأثري
  :و على ذلك فإن حتديد آثار املشروع على االقتصاد يتضمن املراحل اآلتية 

ديد املدخالت الضرورية و املخرجات حصر اآلثار املباشرة للمشروع، مبعىن حت -
 .املنتظرة

تقدير زيادة الطلب من املنتجات الوسيطة باستخدام جداول املدخالت و املخرجات  -
  .إذا أمكن ذلك، أو أن حندد ببساطة الروابط األمامية و اخللفية لقرارات االستثمار

 .حتليل توزيع القيمة املضافة احملققة من طرف املشروع -

 .ر الثانوية الناجتة عن استخدام القيمة املضافة اجلديدةحتليل اآلثا -

و هكذا نالحظ أن املعيار املستخدم بالنسبة لقرارات االستثمار هو القيمة املضافة اخلام 
  .احملققة من طرف املشروع

و ما يهمنا يف هذه النقطة هو كيفية توزع هذه القيمة املضافة على خمتلف أصحاب عوامل 
من خالل اإلضافات املوجبة أو السالبة يف الدخول اليت توزع كأجور للعمال اإلنتاج، و ذلك 

                                                
يف حني يعرب عن حتسني مستويات التغذية و الصحة ... أو بعدد العمال ميكن التعبري عن تعديل فترة العمل بالساعات من خالل عالقتها باإلنتاجية ) ∗(

  ...من خالل احلريرات اليت حيصل عليها اإلنسان
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و للوصول ). الوطنيني منهم و األجانب(، و احلكومة، و املنظمني )سواء كانوا وطنيني أو أجانب(
  :إىل ذلك ينبغي أن حندد اآليت 

 .حساب القيمة املضافة الصافية -

 .حساب التكلفة االجتماعية -

املضافة الصافية اليت بغرض حساب القيم : يمة املضافة الصافية حساب الق.  أوال
 :عن آثار املشروع على االقتصاد ينبغي حتديد  تعرب

 .القيمة املضافة املباشرة للمشروع -

و كذلك ). اآلثار األمامية(القيم املضافة غري املباشرة النامجة عن االستهالك الوسيط  -
 .مل تكن هذه املخرجات موجهة كلية لالستهالك النهائي إذا) اآلثار اخللفية(خمرجات املشروع 

النقص يف القيم املضافة بسبب إلغاء النشاطات االقتصادية اليت استعيض عنها  -
  .باملشروع

عناصر القيمة املضافة احملولة للخارج دون مقابل، أي دون أن تشكل دفعا لسلعة أو  -
 .خدمة مستوردة

  .)1( "صايف القيمة املضافة الوطنية"ة هو ما يشكل إن اجلمع اجلربي هلذه احلدود األربع
 .القيمة املضافة املباشرة.  .1

  : القيمة املضافة املباشرة الوطنية .  1.-1
ميكن أن تستخرج القيمة املضافة املباشرة للمشروع من حساب االستغالل التقديري اخلاص 

و تكلفه ) خمرجات املشروع(نتاج النهائي و يعرب عن القيمة املضافة املباشرة بالفرق بني قيمة اإل. به
و هي ذا الشكل تعرب عن الزيادة يف القيمة الناجتة عن ). مدخالت املشروع(االستهالك الوسيط 

حتويل املواد األولية أو مستلزمات اإلنتاج للمشروع، حبيث تتضمن حصة الفائض الذي يعود إىل 
و ألصحاب ) على شكل ضرائب و أعباء اجتماعية(و إىل احلكومة ) على شكل أجور(اليد العاملة 

و ذا الشكل جند أن حساب ). اخل... املصاريف املالية، الفوائد،(القروض أو التكنولوجيا 
االستهالك الوسيط : االستغالل التقديري للمشروع ميكننا من حتليل قيمة اإلنتاج إىل ثالثة أقسام

  .مة املضافةاملستورد، االستهالك الوسيط احمللي، و القي
                                                

(1)    : S. MICHILOF et M. BRIDIER, op, cit, P. 112. 
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أما االستهالك  ك الوسيط احمللي،و قيمة اإلنتاج حتسب بسعر السوق، و كذلك االستهال
  .الوسيط املستورد، فينبغي أن جترى عليه تعديالت معينة

إذ أن املبالغ اليت يدفعها املشروع لشراء السلع املستوردة تتحلل يف الواقع إىل أربعة عناصر 
  .ر اقتصادية خمتلفةخمتلفة، و اليت تتميز بآثا

، الذي يتضمن باإلضافة إىل سعر اإلنتاج، كل املصاريف اإلضافية FOBسعر  .أ 
 .يف البلد املصدر، يشكل دفعا للخارج) اخل... الرسوم، الشحن و التفريغ، النقل، (

إن مل تكن  ـتكاليف التأمني و تكاليف النقل البحري بالنسبة لغالبية البلدان النامية  .ب 
  CIFوم ا شركات التأمني و النقل احمللية، و بالتايل فإن القيمة ال تق ـكلها 

  .هي اليت تدفع للخارج) التأمينات و املصاريف+  FOBالقيمة (
التكاليف اليت تتحملها البضاعة بني وصوهلا إىل ميناء التفريغ و توصيلها للمستخدم . جـ

خدمات حملية، تؤدي إىل خلق قيم مضافة  هي) اخل... النقل، الشحن و التفريغ، احلراسة، (النهائي 
غري مباشرة؛ و بالتايل ينبغي أن تطرح قيمتها من االستهالك الوسيط املستورد لتضاف إىل 

  .االستهالك الوسيط احمللي
ع لإلدارة ـاحلقوق اجلمركية و رسوم االسترياد األخرى، هي قيم مضافة مباشرة تدف .د 

 ".ائبالضر"و بالتايل ينبغي أن تدخل حتت قسم 

 :تقسيم القيمة املضافة على أصحاب عوامل اإلنتاج .  1-2

اكل، ـرح بعض املشـإن تقسيم القيمة املضافة على أصحاب عوامل اإلنتاج الرئيسيني تط 
 :و حتدد احملاسبة الوطنية أصحاب عوامل اإلنتاج الرئيسيني كما يلي 

 ).أو قطاع األعمال(قطاع املؤسسات  -

 ).األسر(القطاع العائلي  -

 ).الذي ميثل اإلدارات(القطاع احلكومي  -

 .قطاع اخلارج -

و واضح أن تقسيم القيمة املضافة على هذه القطاعات يعتمد على حساب االستغالل 
  :حول) األسر(التقديري للمشروع باإلضافة إىل ما يفيدنا به حساب القطاع العائلي 

  .األجور و األعباء االجتماعية *
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حساب (أو األجنبية ) حساب املؤسسات(تدفع للبنوك احمللية  املصاريف املالية اليت *
  ).اخلارج

و اليت تعترب . اخل... احلقوق املدفوعة لتراخيص اإلنتاج، و استخدام العالمات التجارية *
يد يف حساب املؤسسات أو حساب اخلارج، تبعا للمستفيدين منها إذا كانوا حتويالت، حبيث تق
  .وطنيني أو أجانب

  .ب غري املباشرة اليت تذهب حلساب اإلداراتالضرائ *
يف  سيم جديد، و الذي غالبا ما يردأما فيما يتعلق بنتائج االستغالل اخلام، فهي ختضع لتق *

  :حساب االستغالل التقديري نفسه، و أهم أقسامه هي 
  .االهتالك . أ

 .الضرائب املباشرة . ب
  .األرباح املوزعة. جـ

  .)1( )زعةاألرباح غري املو(االحتياطيات . د
  :مع مالحظة أن 

اإلهتالك و االحتياطيات تعترب غالبا كعناصر القيمة املضافة اليت تبقى يف البلد، و بالتايل  -
 .فإن مبالغهما تنسب حلساب املؤسسات

إىل الضرائب غري املباشرة لتشكل أرباحا لصاحل  ـبالطبع  ـالضرائب املباشرة تضاف  -
  .اإلدارات

مكن أن توزع إىل املؤسسات، األسر، اإلدارات أو إىل اخلارج أما األرباح املوزعة، في -
  .حسب طبيعة و جنسية املسامهني

  : القيمة املضافة غري املباشرة ..  2
  .سنميز هنا بني القيمـة املضافـة غري املباشـرة األمامية و اخللفية

 :القيمة املضافة غري املباشرة األمامية  

                                                
(1)   : Op. cit. P. 115. 
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سات اليت تـورد املواد أو املنتجات غري التامة الضرورية ختص املؤس" اآلثار األمامية"إن  
و هو الذي يعترب ". االستهالك الوسيط"إلنشاء و تشغيل املشروع، و هو ما تسميه احملاسبة الوطنية 

كأعباء يف حساب االستغالل اخلاص باملشروع، أما بالنسبة للمؤسسات الزراعية أو الصناعية اليت 
أجور، ضرائب غري مباشرة، نتائج (يعترب إنتاجا يولد قيما مضافة تـورده، فهـو على العكس 

  ).االستغالل

فاالستهالك  .للمشروع" املباشرة" تضاف إىل القيمة املضافة " غري املباشرة"إن هذه القيم 
و يف أحوال نادرة بسعر (، )CIF(الوسيط املستورد يـؤدي إىل دفـع مبالـغ للخـارج بسعـر 

FOB (و بالتايل فإن االقتصاد الوطين سيهتم  ه غري املباشرة يف بلدان أخرى،كس آثارو بالتايل تنع
فقط بالتكاليف الداخلية اخلاصة بالنقل أو التجارة على الواردات و احلقوق و الرسوم اجلمركية إن 

أما االستهالك الوسيط احمللي، فهو ينجم عن النشاطات املنتجة اليت ختلق قيما مضافة . وجدت
اخل، و هذه القيم املضافة ... و الضرائب، و األرباح، و املصاريف املالية مكونة من األجور، افيةإض

غري املباشرة تكون متضمنة يف أسعار السلع و اخلدمات املستهلكة، و بالتايل جيب إضافتها للقيمة 
  :طريقتنيو بعد ذلك يتم تقسيم القيمة املضافة املتضمنة بإحدى . املضافة املباشرة

- حبيث . ا أن نستخدم مباشرة حسابات استغالل املوردين، إذا كان عددهم حمدوداإم
حيلل كل استهالك وسيط كإنتاج جديد حتسب قيمته املضافة بنفس طريقة حساب القيمة املضافة 

  .إلنتاج املشروع نفسه

أما إذا كان عدد املوردين كبريا، أو مل نتمكن من احلصول على املعلومات الكافية حول  -
حسابات االستغالل، فيمكن استخدام حسابات الفروع الواردة جبداول املدخالت و املخرجات 

  .)∗( للمحاسبة الوطنية

و ذا الشكل، و كما هو األمر بالنسبة للقيمة املضافة املباشرة، ميكننا أن نقسم القيم 
  .املضافة غري املباشرة بني خمتلف أصحاب عوامل اإلنتاج

  :فة غري املباشرة اخللفية القيم املضا.. 2.-2

                                                
مـن هـذه    ينة لتطبيق هذه الطريقة يف اجلزائر، حيث نفرد هلا القسم الثاهذه احلالة كثريا ما تصادف يف البلدان النامية، و هو ما سنقوم به بالنسب ) ∗(

  .الرسالة
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إن القيم غري املباشرة اخللفية تنتج من حتويل السلع املنتجة من طرف املشروع بواسطة  
من املشروع، و حساب هذه القيم ال يطرح أي مشكل، فقط  "اخللف"أخرى تقع إىل  مؤسسات

اجتة عن املشروع اليت عند حساب جمموع القيم املضافة، ينبغي أن ال حنسب مرتني القيمة املضافة الن
  .تكون متضمنة يف االستهالك الوسيط للمؤسسات اخللفية

و الواقع أن مشكل القيم املضافة اخللفية نادرا ما يطرح، على اعتبار أن أي تقييم اقتصادي 
للمشروع يعتمد على فرضـية مفادهـا أن الطلـب النهائـي مستقـل عن املشروع، و جيب 

  . يتم إجناز املشروعأن يشبع بطرق أخرى إذا مل
اخللفية  املدخالت يف جدول التشابك القطاعي و اآلثار األمامية ختص أن اآلثارمع مالحظة 

  .)1( ختص املخرجات يف اجلدول نفسه
اآلثار الثانوية :(استخدامات الدخول حسب فئات املتعاملني االقتصاديـني .. 3
   )للمشروع

تعطينا معلومات  ميكن أن ـ" بدونه"املشروع و " مع"اقتصاد  ـإن مقارنة الوضعني السابقني 
، بنفس )أصحاب عوامل اإلنتاج(أكثر تفصيال فيما يتعلق بتوزيع القيمة املضافة على فئات املتعاملني 

على أصحاب عوامل اإلنتاج املستفيدين منها، و هنا  لقيمة املضافة اإلضافيةالطريقة اليت نوزع ا ا
يف الدخل سواء كان هذا األثر موجبا أو سالبا، حسـب توزيـع  زيادةأثر املشروع على ال يظهر

سواء كانوا وطنيني يف القطاعني التقليدي و احلديث أو كانوا (، )∗( هـذه الزيـادة على األجراء
و يالحظ أن هيكل هذه القيمة املضافة اإلضافية احملققة يكون شديد االختالف حسب ). أجانب

االستعاضـة عن الواردات أو إحالل (شاريـع من النـوع األول احلاالت؛ فبالنسبـة للم
و هي حالة الصناعات (إىل القطاع احلكومي  ائر هامة للدخل املوجهميكن أن يترجم خبس) الواردات

حتديث التقنية (احلاصل بالنسبة للمشاريع من النوع الثاين  ءو هو نفس الشي، )التركيبية املدعومة
اليت ميكن أن تؤدي إىل خسائر كبرية يف دخل الصناع التقليديني أو ) جاملستخدمـة يف اإلنتـا

بعكس مشاريع التصدير اليت ميكن أن حتقق زيادة هامة يف الدخل لصاحل خمتلف املتعاملني  .احلرفيني
و هكذا؛ حلساب الزيادة احلاصلة يف القيمة املضافة الوطنية ينبغي أن نطرح من هذه  .يف الداخل

                                                
(1)   : Op, Cit., PP. 104 – 105. 

  .عميكننا انطالقا من معدالت التشغيل املتوسطة و احلدية لكل فرع حساب مناصب العمل املباشرة و غري املباشرة احملققة بسبب إنشاء املشرو)  ∗(
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) اليت ميكن اعتبارها واردات(ول احملققة من قبل األجانب على شكل أجور أو أرباح الزيادة الدخ
  .من الزيادة يف القيمة املضافة احملققة من طرف املشروع

 ار،ــيني ينبغي أن يظهر جممل اآلثإن توزيع الدخول بني خمتلف فئات املتعاملني االقتصاد
و اآلثار على  ،)اإلدارات(ب القطاع احلكومي الل حساو اليت أمهها؛ اآلثار على املالية العامة من خ

و ذلك بغرض استخالص حصة القطاع . ميزان املدفوعات من خالل حساب قطاع اخلارج
على شكل حتويالت (و حصة قطاع اخلارج ) على شكل ضرائب مباشرة و غري مباشرة(احلكومي 

كل حسابات األسر اليت تكشف  و هنا ينبغي التعرف على منوذج ميزانية األسرة و) أو واردات
هياكل التشغيل املختلفة سواء بالنسبة للوطنيني أو األجانب، و اليت تتيح التعرف على كيفية توزيع 

أي ما يبقى .و ذا الشكل حنصل على القيمة املضافة الوطنية .األجور حسب فئات اليد العاملة
  .داخل البلد، على شكل ادخار أو استهالك ائي

  فية حساب القيمة املضافة الوطنيةم التخطيطي التايل يوضح كيإن الرس
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  .)1(حساب القيمة املضافة الوطنية) : 4(الشكل رقم 
                                                

(1)   : Op., Cit., P. 123. 
  

االستهالك الوسيط 
  املستورد غري املباشر

االستهالك الوسيط 
  احمللي غري املباشر

القيمة املضافة غري 
  املباشرة

جمموع القيم 
  املضافة

القيمة املضافة 
  الوطنية

التحويالت    
  إىل اخلارج

القيمة املضافة 
  املباشرة

االستهالك 
  الزسيط احمللي

االستهالك 
  الوسيط املستورد

  اإلنتاج
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من ملني االقتصاديني متكننا إن تقسيم اآلثار االقتصادية ملشروع بني الفئات الرئيسية للمتعا
ة الناجتة عن استخدام الدخول من طرف األسـر و أثـر ذلك على األخذ يف احلسبان اآلثار الفوري

املالية العامة و ميزان املدفوعات، كما تتيح امكانية مقارنة األرباح غري املتساوية للمشروع حسب 
أن القيمة  و خاصة. م عناصر اختاذ القرارالفئات االجتماعية و االقتصادية، و اليت كثريا ما تعترب أه

الية ختفي عدم مساواة معتربة بني خمتلف فئات املتعاملني، فمشاريع إحالل الواردات املضافة اإلمج
أو حىت  قد تؤدي إىل أرباح بسيطةتبدو مرحبة بالنسبة للمؤسسات و حىت األسر، يف حني أا 

ار ـــة، مما يدفع إىل تغري األسعخسائر بالنسبة للقطاع احلكومي بسبب اختفاء الرسوم اجلمركي
  .ائب أو حىت املشروع نفسه بغرض احلصول على توزيع خمتلف للقيمة املضافةو الضر

املشروع يف منو  متثل احلصة اخلام اليت يساهم اأن القيمة املضافة الوطنية  و هكذا نالحظ
 :يد القيمة املضافة الصافية ينبغيالناتج الوطين، و لتحد

ة اليت ستلغى بسبب إنشاء املشروع، استقطاع القيم املضافة للنشاطات االقتصادية السابق -
إىل املبالغة يف ا أو سوء تقديرها يؤدي حيث أن إغفاهل. و هي اليت تعرف بالقيم املضافة السالبة

و إن كان هذا االستقطاع ال ينبغي أن . تقدير عوائد املشروع، و بالتايل إىل أخطاء يف اختاذ القرار
لكبرية اليت يكون هلا آثار سلبية معتربة على االقتصاد يؤخذ يف احلسبان إالّ بالنسبة للمشروعات ا

و االستخدامات البديلة لألرض اليت يقام عليها  يد العاملة املؤهلةالوطين، و كذلك بالنسبة لل
املشروع، و ذلك اعتمادا على عنصر الندرة، مع مالحظة أن اختفاء بعض النشاطات ال ينجم فقط 

خدام خمتلف لألرض اليت يقام عليها املشروع، و لكن و بكل عن حتويل يف اليد العاملة أو است
بساطة عن عامل املنافسة نفسه، و هي احلالة اليت نصادفها يف الصناعات احلديثة اليت تستبعد اإلنتاج 

أن يندجموا يف  ، حبيث ال ميكن هلؤالء العمالالتقليدي دون أن يكون هناك أي حتويل يف اليد العاملة
  .أو يف نشاطات أخرى، و بالتايل يستبعدون من السكان املنتجني الصناعة اجلديدة

و احلقيقة أن هناك العديد من اآلثار اليت ميكن اعتبارها سالبة عند إنشاء املشروع، منها إذا 
كانت السلع أو اخلدمات املنتجة أو املقدمة من طرف املشروع تكلف املستهلكني أكثر مما يكلفهم 

ان تشغيل املشروع يؤدي إىل تكاليف إضافية فيما خيص إعانات احلكومة أو احلل البديل، أو إذا ك
و أيضا إذا كان إنشاء املشروع ... أو غريها التجهيزات االجتماعيةصيانة البناءات القاعدية و 
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سيؤدي إىل نقص يف موارد الغري، و احلالة اليت نصادفها غالبا هي تلك اخلاصة بنقص الرسوم 
  .ض الواردات باإلنتاج احمللياجلمركية عند تعوي

 الوطنيني نتيجة إنشاء املشروع، و املعروفـة بواسطة املتعاملنياحملققة  إضافة الوفورات -

كما أن . و من أمثلتها الوفر احلاصل يف التكاليف بسبب إنشاء املشروع. بالقيم املضافة اإلضافية
إىل اخلارج، استهالكا ائيا  تحويالت الضرائب و الالدخول املوزعة على األسر ختلق باإلضافة إىل

و غالبا ما تكون . حمليا، و استثمارا جديدا، و هذان يؤديان إىل سلسلة جديدة من القيم املضافة
النشاطات اإلضافية النامجة عن إجناز املشروع أكثر أمهية من نشاط املشروع نفسه، و هي حالة 

  .املشاريع الكبرية

فة املباشـرة، و غـري بعد حساب القيم  املضا: اعية حساب التكلفة االجتم  :ثانيا
و السالبة، و اإلضافية، نكون قد حصلنا على املنافع الصافية للمشـروع و اليت تعـود املباشـرة،

ما يعرف  ع لالقتصاد الوطين، و هوعلى االقتصاد الوطين، و هي اليت تقارن مبا يكلف املشرو
تمثلة يف تقييم آثار املشروع على ميزان املوارد و االستخدامات بالتكلفة االجتماعية للمشروع، و امل

  .وطيندمات من وجهة نظر االقتصاد المن السلع و اخل
و احلقيقة أن التكلفة االجتماعية للمشروع ما هي إالّ التكلفة املالية مطروحا منها النفقات 

  .و األعباء اإلضافية اليت ال ختص االستخدام الفعلي للموارد، مضافا إليها االستثمارات
فيما يتعلق بالنفقات اليت ال ختص االستخدام الفعلي للموارد، فهي متثل الضرائب العائدة 

) غري املتغرية(للدولة، و كذا ادخار املؤسسات و األسر الذي يبقى داخل البلد، و النفقات الثابتة 
  .مل يتم إجنازهاليت ينبغي على االقتصاد الوطين أن يتحملها حىت لو أن املشروع 

أما االستثمارات و األعباء اإلضافية فهي تتضمن االستثمارات اإلضافية للبناء القاعدي 
االقتصادي أو االجتماعي، و اليت تقع على عاتق الدولة أو اموعات احمللية، و كذلك االستثمارات 

ستهالك الوسيط احمللي الضرورية لتنمية الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات األخرى دف ضمان توريد اال
  .و فيما يلي تفصيل ذلك. للمشروع
يف  كثريا من النفقات اليت تظهر إن: ال ختص االستخدام الفعلي للمواردالنفقات اليت . -1

خطة املشروع ال تشكل استخدامات بالنسبة لالقتصاد الوطين، و لكن فقط حتويال للذمم املالية بني 
 .ة و اليت تستخدم فقط بعد بدء تشغيل املشروعاملتعاملني، أو احتياطيات النقدي
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و أهم ما ميثل حتويل الذمم املالية بني املتعاملني هو األرض اليت تنتقل من متعامل إىل آخر 
 دون أن يشكل ذلك استقطاعا من املوارد الوطنية أو شراء املباين و استعمال التجهيـزات

  .املستخدمة سابقا يف اإلنتاج
و رأس املال . حتياطيات النقدية، فإن أهم ما ميثلها هو الرأمسال العاملأما فيما يتعلق با

  :العامل يعتمد يف احلقيقة على هدفني اقتصاديني خمتلفني 
قسما منه يشكل خمزون أول املدة للمواد األولية و اللوازم، فهو إذن يشكل نفقات فعلية 

ابتداء من فترة االستثمار، و قسما آخر هو ملشتريات فعلية من السلع املأخوذة من املوارد الوطنية، 
الرأمسال العامل الذي يشكل النقدية يف املؤسسة عند انطالقها يف اإلنتاج، و الذي يغطي نفقات 

و هذا القسم ال يوجد له استخدام فعلي خالل فترة . التشغيل األولية قبل أن حتصل املوارد األولية
  .من التكلفة املالية إىل التكلفة االجتماعية ار حىت ننتقلاالستثم االستثمار، لذلك ينبغي طرحه من

إىل ة من التكلفة املالية نصل و هكذا بطرح قيمة الذمم املالية احملولة، و كذا مكونات النقدي
و غري املباشرة  لذي سندرس آثاره املباشرةو ا. ما يسمى باالستثمار الثابت مبفهوم احملاسبة الوطنية

  .على االقتصاد
إن االستثمار الثابت ال يشكل يف حد : اشرة النامجة عن تقسيم االستثمارار املباآلث .أ 

لع ـــذاته عبئا على االقتصاد الوطين، فهو يتضمن األعباء املالية، األجور، و املشتريات من الس
إىل  و هذه تعترب آثارا إجيابية للمتعاملني االقتصاديني الوطنيني، كما تؤدي. و اخلدمات املنتجة حمليا

خلق االدخار، لذلك سندرس اآلثار املباشرة للمشروع بالنسبة لفترة االستثمار، و كذا اآلثار غري 
  .املباشرة و اليت تعترب هي نفسها اآلثار الثانوية له

  ـ:إن اآلثار املباشرة لالستثمار الثابت تنقسم إىل أربعة أقسام هي 

 .ا للمشروع، و اليت تعترب عبئا صافيCIFقيمة الواردات بسعر  -

 .الضرائب و اليت بضمنها احلقوق و الرسوم اجلمركية على التجهيزات املستوردة -

  .التوريدات احمللية -

 .دخول األسر -

إن هذه اآلثار ختص القيمة املضافة املتضمنة يف : ر غري املباشرة لالستثمار الثابتاآلثا .ب 
كما هو  ـنقسم إىل ثالثة أقسام السلع و اخلدمات احمللية، و اليت تعترب منتجات وطنية، و هذه ت
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الوسيط  احلال بالنسبة لالستهالك الوسيط احمللي يف مرحلة تشغيل املشروع ـ و هذه األقسام هي؛ االستهالك
  :و هذه األخرية تتوزع بدورها إىل .املستورد، و االستهالك الوسيط احمللي، و القيمة املضافة

ما ملدفوعة إىل اخلارج، و هو و األرباح ا )فوائد األموال املقترضة(املصاريف املالية  -
 .يشكل التحويالت إىل اخلارج

  .االهتالك و األرباح غري املوزعة، أو ما يشكل ادخار املؤسسات -

 .األجور و األرباح املوزعة داخل الدولة، و هو ما يشكل دخول األسر -

 .و أخريا الضرائب -

التكلفة االجتماعية، كما أن  إن ادخار املؤسسات و الضرائب ال يشكل عنصرا من عناصر
دخول األسر ال تشكل عنصرا من عناصر التكلفة االجتماعية إالّ جزئيا، لذلك جيب أن ختضع 

  : سب استخداماا، و اليت من أمههاللتقسيم ح
 .الضرائب -

على اعتبار أن ادخار األجانب حيول كلية (ادخار الوطنيني حىت ال حيول إىل اخلارج  -
 ).إىل بلدام

من عتبار أن جزءا أساسيا على ا. ستهالك النهائي للوطنيني و املنتج حمليااال -
ر، فهو مستقل عن إجناز مل موجودا داخل الوطن مهما كان األاالستهالك النهائي للوطنيني يظ

املشروع، يف حني أن االستهالك النهائي لألجانب يشكل عنصرا من عناصر التكلفة االجتماعية 
  .ستقطاعا من السلع احمللية املتاحة و املرتبطة مباشرة بتكلفة املشروعللمشروع ألنه يشكل ا

إن  إنشاء مشروع يف منطقة غري نامية يتطلب إنشاء : االستثمارات و األعباء اإلضافية  -2
بناء قاعدي، و الذي قد يكون اقتصاديا أو اجتماعيا أو إداريا، فإذا كانت النفقات اخلاصة بذلك 

و على ذلك فإنه ينبغي تقييم التكلفة . شروع، فإن الدولة هي اليت تقوم بإجنازهليست متضمنة يف امل
  . االجتماعية لالستثمارات اإلضافية، و إضافتها إىل التكلفة االجتماعية للمشروع

يضاف إىل ذلك النقص يف موارد الغري بسبب إنشاء املشروع، و ذلك عندما تكون الطاقة 
إلشباع الطلب اجلديد، حبيث أن املؤسسات املنتجة املكلفة بإشباع هذا  اإلنتاجية احلالية غري كافية

و هنا يطرح مشكل زيادة . الطلب تنقص من توريداا إىل زبائن وطنيني آخرين أو إىل اخلارج
القوى املنتجة، حيث أن االستثمارات الضرورية لزيادا تقع على عبء مؤسسات أخرى، و بذلك 
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ة لالقتصاد الوطين، و على ذلك تضاف نفقتها إىل التكلفة االجتماعية فهي تعترب نفقات بالنسب
و هكذا جند أن التكلفة االجتماعية الصافية للمشروع يف مرحلة االستثمار ما هي إالّ  .للمشروع

و لكل اآلثار املوجبة صايف القيمة املضافة، أما يف مرحلة التشغيل فهي عبارة عن اموع اجلربي 
  .ة املذكورةالسالبة للفتر

  .)1(و الرسم التخطيطي التايل يبني كيفية حتديد صايف التكلفة االجتماعية للمشروع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  حساب التكلفة االجتماعية الصافية: )5(الشكل التخطيطي 
                                                

(1)   : Op., Cit., P. 143. 
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أن التكاليف و املنافع، حيث كفي لتحديد و هكذا نالحظ أن حتديد اآلثار و قياسها ال ي
روع، ـو الناجتة عن إنشاء املشالتحليل ارى ميكن من حتديد التغريات اهلامة احلاصلة يف االقتصاد، 

من أن هذا ال ميكننا  و ذلك يف إطار الفرضية األساسية، و هي اعتبار الطلب النهائي معطى، إالّ
إجيابية أو سلبية، إذ أن كل أثر يعترب إما منافع أو تكاليف تبعا التعرف فيما إذا كانت هذه التغريات 

ة بإنشائه، فاألجور مثال تعترب تكاليف من وجهة نظر املؤسسة نيت االجتماعية و االقتصادية املعللفئا
 و القيمة املضافة الناجتة تتوزع يف احلقيقة بطريقة. إالّ أا تعترب منافع بالنسبة للعمال الذين يتلقوها

جتماعية، املناطـق نوع الصناعة، الطبقات اال(غري متساوية بني خمتلف القطاعات 
  ).اخل...اجلغرافية،

و بذلك فإن التحليل الذي يستند على القيمة املضافة فقط ال ميكننا من حتديد املعىن 
غرض و لذلك ينبغي إتباع نظام األوزان الترجيحية ب. االقتصادي أو السياسي لعدم املساواة هذه

  . ترتيب األولويات االجتماعية ملختلف الفئات املعنية بإنشاء املشروع
و عموما فإن كل النفقات النامجة عن إنشاء املشروع تؤدي إىل خلق قيم مضافة، و كذلك 

دخول الدولة، دخول القطاع العائلي، (الدخول املوزعة، و هو ما يعرف باآلثار املوجبة للمشروع 
" بالتكلفة االجتماعية"و هو ما يسمى . فة إىل اآلثار اخلارجية للمشروعباإلضا...) االدخار،

  .للمشروع
و احلقيقة أن اآلليات و املفاهيم املستخدمة يف حتديد كل من صايف القيمة املضافة و التكلفة 

إذ أن . االجتماعية هي واحدة، إالّ أن الفرق األساسي يكمن يف أن حتديدمها ال يتم يف فترة واحدة
و اليت تنتهي " مرحلة االستثمار) "اللتني ميكن أن تتداخال(اما يتطلب التفرقة بني املرحلتني حس

فترة "و اليت تبدأ مع بداية االستغالل و تنتهي عقب " مرحلة التشغيل"ببدء تشغيل املشروع، و 
  .املشروع" حياة

للمشروع، أما تقييم " التكلفة االجتماعية"إن تقييم آثار مرحلة االستثمار ميكننا من حساب 
و بالتايل فإن مقارنة التكلفة " صايف القيمة املضافة"آثار فترة التشغيل فيمكننا من حساب 

من وجهة نظر االقتصاد " ليفالتكا ـاملنافع " االجتماعية و صايف القيمة املضافة، يعبر عن مقارنة 
  .وطينال
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 .املعيار املستخدم يف التقييم .6

 إذا كنا بصدد تقييم مشروع خاص بغـرض تخدمة يف التقييم حسب مايري املسختتلف املعا
  .تقدير منافعه و بني املعايري املستخدمة عند إعداد خطة شاملة

فإذا كان التقييم يتعلق مبشروع خاص معني، فيمكن االعتماد على معيار أو أكثر من املعايري 
  .النظرية املعروفة يف جمال التقييم املايل للمشروعات

ما بالنسبة الختيار املشاريع بالنسبة إلعداد اخلطة الشاملة، جند أن عملية اختيار املشاريع أ 
أو تخطيط مرتبطة بعملية إعداد اخلطة على مستوى االقتصاد ككل، و هنا جند أن اجلهاز املركزي لل

  :ة املكلفة بوضع خطة التنمية حتدداهليئ
 .أهداف التنمية االقتصادية -

 .اخل... ويل و التجارة اخلارجية،حتديد شروط التم -

الك، ـــكهياكل االسته) (أصحاب عوامل اإلنتاج(معطيات عن سلوك املتعاملني  -
 ).و معدالت االدخار ملختلف فئات األسر

 .اخل... باإلضافة إىل أهداف توزيع الدخول -

ني خططو هنا يتم التنسيق بني املسؤولني عن املشروع و بني املسؤولني السياسيني و امل
  :االقتصاديني فيما يتعلق بـ

تقدمي املعلومات اخلاصة بتكاليف االستثمار، القيمة املضافة، الدخول موزعة حسب  -
 ).اخل... االجتماعية، اجلهوية، احلكومة،(الفئات 

 .إعداد جمموعة من البدائل املتعلقة بسياسات التنمية املختلفة -

 .املقارنة مع األهداف األساسية للخطة -

  .ة يقود هذا احلوار إىل تعيني قائمة املشاريع املنتقاة وفقا ألهداف اخلطةو بالنهاي
حيث حتدد عوائد املشروع من خالل القيمة املضافة اإلضافية احملققة باستخدام األوزان 

  :تأخذ هذه األوزان بعني االعتبار حسب فئات املتعاملني، حيث
 ).اخل...عية، املناطق اجلغرافيةالجتماحسب اجلنسية، الطبقات ا(أهداف توزيع الدخول  -

 .امليل لالستهالك ملختلف أصحاب عوامل اإلنتاج -

 .مضاعف االستثمار ملختلف أصحاب عوامل اإلنتاج -
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 .شروط التوازن مبيزان املدفوعات -

 سواء خارج(أما فيما يتعلق بتكاليف املشروع، فيؤخذ بعني االعتبار كل تكاليف االستثمار 
  ).الرسم أو بضمنه

هاية حتسب القيمة احلالية ملنافع املشروع سواء من خالل معدل القيمة احلالية أو معدل و بالن
  :ياق املعيارين النظريني التالينياملردود الداخلي، و يقترح املنهج يف هذا الس

aiإذا رمزنا بـ  .1
t   للقيمة املضافة اإلضافية للمشروعi  احملققة يف السنةt.  

  )0(مع افتراض حتققه يف السنـة صفـر  iللمشروع لالستثمار اإلمجايل   Iiو بـ 
  ). كملةبطة و كذلك االستثمارات املو هو استثمار جمموعة املشاريع املرت(

  :فإنه يكون لدينا . ملبلغ االستثمارات املتاح  Jو بـ 
∑∑
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  .mجمموع القيم املضافة احملققة من كل املشاريع اليت عددها   At: حيث 

"و هكذا ترتب املشاريع وفقا لقيمة 
I
a"  التنازلية و تنفذ إلـ"m" مشروعا األوىل، أي:  
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  .اإلضافية احملققة من طرف املشروع) الداخلية الوطنية أو(هي القيمة املضافة  at: حيث

I  خارج الرسم أو بضمنه الرسوم(هو كلفة االستثمار.(  
n  مدة حياة املشروع.  

و يالحظ أن كال املعيارين مرتبط نظريا بأهداف االقتصاد سواء فيما يتعلق بتوزيع الدخول 
أو فيما يتعلق ). a(إمجالية مثل  حبيث تكون هذه األهداف مثلى إذا استطعنا أن حنقق منها فوائد(

حيث أن تغري هذا املعدل عرب الزمن يترجم بتغيري (باستخالص معدل قيمة حالية ثابت عرب الزمن 
  ).وتائر التنمية
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 فإنه ال ميكن أن يأخذ يف احلسبانعيار املستخدم يف عملية التقييم و احلقيقة أنه مهما كان امل
بالنسبة لكل  ـو هذا يتطلب أن نقوم . قتصاد أو عملية التنميةكل األهداف و القيود املتعلقة باال

حبساب املميزات االقتصادية الرئيسية هلا، يف آن واحد، كالقيمة املضافة اإلضافية، اآلثار  ـاملشاريع 
  ).سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة(على الدخول ملختلف الفئات و كذلك مناصب العمل احملققة 

طريقة اآلثار هذه ال تعتمد على معيار للتقييم حمدد بدقة، و ذلك ألن  و هكذا نالحظ أن
  ـ:هذه الطريقة تتضمن مرحلتني خمتلفتني 

مرحلة حتليلية، حبيث جيابه فيها املشروع باالقتصاد ككل، كما حناول فيها قياس : األولـى 
  .أثر هذا املشروع على االقتصاد

بالثانيـة، و يتـم  ط فيها نتائج املرحلة األوىلهي مرحلة سياسية، حبيث ترب:  و الثانية 
ا، مع األخذ يف احلسبان القيود املفروضة على االقتصاد، و كذلك مالتنسيق بينه العمـل على

  .األهداف املتبناة من طرف املسؤولني
و واضح أن اختالف معايري التقييم اليت تعتمد عليها هذه الطريقة يبدو كانعكاس دقيق 

ع العديد من الدول النامية، و كذا اختالف اختيارات التنمية اليت يتخذها الختالف أوضا
  . املسؤولون السياسيون هلذه البلدان

هذا و يالحظ التبسيط الشديد للتقييم وفقا هلذا املنهج، إذ على عكس املناهج األخرى، 
ر السوق، و ذلك يالحظ أن استخدام أسعار الظل غري وارد يف هذا املنهج، إذ يتم التقييم بأسعا

  .لتفادي صعوبات حساب تطبيق أسعار الظل يف اقتصادات البلدان النامية
 .اختيار املشاريع يف خمتلف املفاهيم االقتصادية و السياسية .7

إن طريقة اآلثار قد أعدت بشكل أساسي يف إطار مفهوم إعداد خطة التنمية، إالّ أا ميكن 
  .أن تستخدم يف إطار مفاهيم أخرى

 .يقة اآلثار يف مفهوم التخطيط الشاملطر. 1 .7

إن طريقة اآلثار يف مفهوم التخطيط الشامل، تتضح من خالل دور املعيار الشامل لتقييم 
  :املشروعات و الذي يتحدد وفقا ملراحل إعداد اخلطة حبيث تتم 

دراسة منوذج التنمية على املدى الطويل و حتديد ستراتيجية التنمية وفقا للتوجيهات  -
 .ىالكرب
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امة ــدراسة اخلطة اإلمجالية على املدى املتوسط حبيث تترجم التوجيهات الكربى الع -
 .و كذا التوجيهات النوعية اخلاصة بقطاعات اإلنتاج على شكل أهداف رقمية

انتقاء املشاريع اليت ال تطرح أهدافا نوعية و اليت حنصل من خالهلا على القيمة املضافة  -
دخول حسب فئات ، و اليت حتدد من خالهلا ال)ج الوطين اإلمجايلأو النات(الوطنية العظمى 

الك ــو كذا األسعار الداخلية و اللذان يسمحان بالوصول إىل أهداف االسته املتعاملني،
، و ذلك حسب فئات املتعاملني، و كل ذلك مع ضبط سياسة تدخل الدولة، خاصة يف )كميا(

تثبيت أسعار بعض (و يف جمال األسعار ) اخلدمات على الدخول، و على السلع و(جمال الضرائب 
 ).املنتجات األساسية و خاصة الزراعية و املنتجات ذات االستهالك الواسع

 .دراسة الوسائل و املقاييس اليت ينبغي تنفيذها -

و هكذا جند أن املسألة اليت تطرح يف إطار هذه املراحل هـي تلك املتعلقـة باالختيـار 
من ناسبا لألهداف احملددة ، بطريقة جتعل نسق التنمية الشاملة م)∗( ج غري النوعيةبني مشاريع اإلنتا

  .السياسيني املسئولنيطرف 
  :إن أخذ هذا اهلدف بعني االعتبار باإلضافة إىل القيود اليت حتكم االقتصاد ميكننا من حتديد 

 .منافع املشروع املتمثلة يف القيمة املضافة الوطنية احملققة -

 .ملشروع املتمثلة يف استثماراتهتكاليف ا -

و احلقيقة أن مقارنة املنافع و التكاليف يف إطار مفهوم التخطيط الشامل تتعلق بعملية 
املناقشة مع املسؤولني السياسيني أكثر مما تتعلق بنتائج احلسابات الشاملة، كحساب القيمة احلالية 

  .الذي يدخل ضمنيا االختيارات السياسية
  :ر هذه ميكن أن تعد بالطريقة التالية إن عملية احلوا

و حتديد تكاليف  ـقدر اإلمكان  ـترتيب املشاريع يف جمموعات كبرية متجانسة  -
 .اخل... و القيمة املضافة مع توزيع هذه األخرية حسب املتعاملني، املناطق، القطاعاتاالستثمار 

 .ختلفةإعداد جمموعة من احللول البديلة املتعلقة بسياسات التنمية امل -

 .املقارنة مع األهداف األساسية لنمو الدخل الوطين -

                                                
  ).non spécifiquesأو هي املشاريع غري احملددة ...(هي املشاريع اليت ال حتمل طابعا اجتماعيا أو ستراتيجيا ) ∗(
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يف الذي يريدون إعطاءه للتنمية،  و هكذا، يعمل املسؤولون السياسيون على حتديد النسق
  .حني أن االقتصاديني الواضعني للخطة يوضحون اختيارام هذه بتحديد قائمة املشاريع املنتقاة

  :ضية كون الطلب الداخلي معطى حتددأن فرو نالحظ يف مفهوم التخطيط الشامل 
أهداف االستهالك بالوحدات املادية احملددة من طرف املسؤولني السياسيني حبيث أن  -

 .هذه األهداف تغطي جممل املنتجات املهمة أو ذات الضرورة األوىل

دراسات السوق حبيث يؤخذ يف احلسبان هيكل الدخول املتوقع بالنسبة للمنتجات  - 
أما بالنسبة لفرضية ثبات األسعار، فهي ال تطرح مشاكل يف مفهوم التخطيط الشامل  .ةاألقل أمهي

ألن أهداف االستهالك حمددة مباشرة بالوحدات املادية، على األقل بالنسبة للمنتجات األساسية، إذ 
مهما كانت أسعار املخرجات، فهي ال تؤثر على اهلدف، إضافة إىل أن حتديد القيمة املضافة 

  .افية يكون مستقال عن نظام األسعار الداخليةاإلض
أنه أكثر مفاهيم التخطيط مصادفة يف : طريقة اآلثار يف مفهوم التخطيط التأشريي . 2 .7

  .الـدول النامية، مع مالحظة اختالف طبيعة مراحل عملية التخطيط عما هو يف املفهوم السابق
أقل أمهية مما يف حالة التخطيط  و ذلك راجع إىل أن جهاز التخطيط و وسائل تدخل الدولة

الشامل، حبيث أن الوسائل و املقاييس اليت ميكن أن تضعها الدولة موضع التنفيذ ليسـت على نفس 
مستوى األمهية، زيادة على أننا ال نستطيع أن نربط بطريقة مفصلة سياسة األسعار و الدخول 

  .باألهداف احملددة مسبقا
طار التخطيط التأشريي ينبغي أن تتزامن مع تطبيق اآلفاق مسألة اختيار املشاريع يف إإن 

  .اإلمجالية للنمو، كما أن التوزيع االجتماعي و اجلهوي للدخل ينبغي أن يكون مناسبا لألهداف
إالّ أنه ينبغي أن نالحظ أنه من غري املمكن حتديد مبلغ القيمة املضافة اإلضافية الوطنية 

كون عملية احلوار بني االقتصاديني الواضعني للخطة و املسؤولني احملققة بواسطة املشروع، و هنا ت
  .السياسيني أكثر تعقيدا، ألن اختيار املشاريع سيؤثر على توزيع الدخول

  ـ:و هنا جند أن عملية املناقشة تعد كما يلي 

ترتيب املشاريع يف جمموعات متجانسة تقريبا، بداللة تكاليف االستثمار، و القيم املضافة 
للمتعاملني الذين سيستفيدون من الدخول ) االجتماعية أو اجلهوية(ققة، و أيضا بداللة الطبيعة احمل

 .اإلضافية
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باقتراح خمتلف احللول البديلة اخلاصة بالنسق العام للتنمية، و لكن أيضا باحللول  -
 .اخلاصة بتوزيع خمتلف الدخول بني املتعاملني

 .عامة احملددةمقارنة املشاريع املختارة، باألهداف ال -

ية املناقشة بني االقتصاديني و املسؤولني السياسيني على أساس أن حيدد ملو هكذا تقوم ع
السياسيون أهداف التنمية و توزيع الدخول، و بالتايل حيدد االقتصاديون على ضوئها قائمة املشاريع 

  .اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار
دا من سابقتها، كما أن املعايري الشاملة ال تكفي لترمجة إن عملية املناقشة هنا هي أكثر تعقي

لذلك البد من استخدام معايري أخرى جزئية متكننا من متييز أثر . تعقد املشاكل اليت ينبغي حلها
  .املشروع على دخول خمتلف املتعاملني

فهوم، إالّ أن املالحظ أن فرضية كون الطلب النهائي الداخلي حمدد تعتمد، يف إطار هذا امل
أما فرضية ثبات األسعار، فهي تطرح بعض املشاكل نظرا . على دراسة السوق اليت جيريها املنظم

إضافة إىل أن  ـكما هو احلال يف إطار التخطيط الشامل  ـألنه ليست هناك برجمة لكمية اإلنتاج 
  .ميكن أن يؤدي إىل تغيري الطلب كميا) خمرجات املشروع(تغيري سعر اإلنتاج 

يبدو أوال أنـه من غـري : قة اآلثار يف إطار غياب أي نوع من التخطيط طري. 3 .7
املعقـول أن نوجد يف إطار مفهوم كهذا، ألننا نعرف أن جممل البلدان النامية هلا إدارة اقتصادية 

يف القيام بالتنسيق بني جمموع مسامهات خمتلف اهليئات  ـعلى األقل  ـمركزية يتمحور دورها 
و هكذا، حىت لو مل . سؤولني السياسيني للبلدالتوجيهات الكربى احملددة من طرف امل العامة يف إطار

من الدساتري تعترب هي الركيزة  موعة منظمةتكن هناك خطة باملعىن الدقيق للكلمة، فتوجد جم
األساسية للحوار بني اإلداريني، و االقتصاديني، و املسؤولني السياسيني، لذلك فهي تقوم على 

 .لتخطيط التأشريي و ليس على مفهوم غياب كلي ألي عملية ختطيطمفهوم ا

ما  ـغالبا  ـو هكذا جند أن دراسة طريقة اآلثار يف إطار هذا املفهوم األخري تكمن يف أنه 
جند مشكل تقييم املشاريع يطرح من قبل هيئات أجنبية أو دولية اعتبارية عند غياب مثل هذه 

  .الدساتري و التوجيهات السياسية
و هنا يبدو أن لدينا اخليار يف إعداد معيار للتقييم يأخذ يف احلسبان جممل آثار املشروع على 

ليس فقط مبلغ الدخول اإلضافية احملصل من  ـكمنافع  ـاالقتصاد، و هكذا ميكننا أن نستهدف 
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 حالة طرف خمتلف فئات املتعاملني الوطنيني، و لكن أيضا األرباح املتعلقة بفائض املستخدمني يف
  .)∗( اخنفاض السعر

و بالنسبة للتكاليف، ميكننا أن نعترب ليس فقط جمموع االستثمارات الضرورية للمشروع 
تكوين اليد (نفسه و للمشاريع املرتبطة به، و لكن أيضا نفقات التجهيز االجتماعية املرتبطة به 

  ...).العاملة،
ختفي اختيارات سياسية، فوراء القيمة إالّ أن هذه األوضاع إذا كانت تتميز بالسهولة، فهي 

املضافة اإلضافية اليت متثل منافع املشروع، هناك فرضية التوزيع األمثل للدخول، إذ توجد دائما نظرة 
  .سياسية ضمنية للمجتمع، و ملا سيكون عليه، و اليت قد ال تتعلق باملشروع نفسه

عيار الشامل ميكن أن يكون ملو هكذا جند أنه عند غياب التوجيهات الكربى، فإن دور ا
إالّ أن . على األقل، ألنه بإجراء التقييم على أساس هذا املعيار فإن املشروع يقبل أو يرفض: مهما

 حيث أن مشكل تقييم املشروع هذا املعيار يبدو غامضا ألن كل سياسة التنمية هي غري واضحة،
عقول أن نريد من جهة إجراء تقييم إذ من غري امل: يس به أي ختطيط يبدو عدمي املعىنيف بلد ل

، و بالتايل نعطي ضمنيا للسلطات السياسية إمكانية إجنازه "اتمع"مشروع حمدد من وجهة نظر 
ل، ــه أو دليحىت لو كان ذلك خارج قوانني السوق، و من جهة أخرى، ال يكون لدينا أي موج

  .انية يف خرق قوانني السوق هذهأن السلطة السياسية ليس هلا أي قصد أو إمك و بالتايل نعرف
إالّ أن هذا التناقض هو يف احلقيقة ظاهري، ألننا يف مثل هذه البلدان ال نلجأ إىل املسؤولني 

و هكذا، .السياسيني إلجراء الدراسات فيما خيص تقييم املشروعات، و لكن إىل املنظمات اخلارجية
تتم بضمنها عملية تقييم املشروعات، إن  نستنتج من هذه الدراسة ملختلف املفاهيم اليت ميكن أن

  .دور و مفهوم معيار معني يبدو خمتلفا تبعا هلذه املفاهيم
كلما كانت اإلدارة االقتصادية مهمة، كلما كانت عملية التخطيط أكثر تفصيال، كلما 

لة وكان معيار التقييم أقل أمهية، و بالعكس كلما كانت األهداف غري حمددة، كلما كان تأثري الد
هذا املعيار مهما الختاذ قرارات االختيار، و لكن أيضا تكون هذه  اعلى االقتصاد ضعيفا، كلما بد

  .االختيارات أقل وضوحا

                                                
  .عاريف الواقع، و يف إطار هذا املفهوم، ليس هناك ما يربر فرضية كون الطلب النهائي الداخلي معروف، و ال فرضية ثبات األس ) ∗(
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 يف إطار القيـود اليت(إن املفاهيم الثالثة املعاجلة يف الفقرات السابقة، تتعلق بتصانيف خمتلفة 
مبعىن ما ميكن أن يعطي جماال " دة السياسيةخاضعا لإلرا"ملا ميكن أن يعترب ) تطرح على االقتصاد

 ـ" كمعطيات"و ملا ميكن أن نعتربه  ـلعمليات املناقشة و احلوار باالعتماد على املنظمات الوطنية، 
  .أي ما ميكن أن يشكل موضوع الفرضيات من طرف املسؤولني عن التقييم

ليس  :لسياسيةاففي إطار مفهوم التخطيط الشامل، كل شيء يعترب خاضعا لإلرادة  -
فقط اختيار املشروعات، و لكن أيضا التوجيهات العامة لالقتصاد، نسق التنمية، توزيع الدخول، 

 ...هياكل االستهالك

اسية، ـو يف إطار مفهوم التخطيط التأشريي، فإن اختيار املشاريع خيضع لإلرادة السي -
، لكننا نعترب كمعطيات سلوك و كذلك التوجيهات الكربى، و التوجيهات املتعلقة بتوزيع الدخول

 . و أيضا اهلياكل االقتصادية اليت تتزعم مسألة خلق الدخول) هياكل االستهالك(املتعاملني 

أما يف إطار املشكل املطروح بشكل مستقل عن كل مفهوم للتخطيط، فكل شيء هو  -

 .)1( معطى، ما عدا قرار إجناز املشروع أو عدم إجنازه

  .)2(اجلديدة يف تقييم املشروعاتحول االجتاهات :  سابعا
بشكل خمتصر بعض االجتاهات احلديثة يف علم تقييم املشاريع سواء  نقطةال سنعرض يف هذه

إىل ونية، أو اليت دف تلك اليت دف إىل استخدام الوسائل املادية احلديثة كاحلاسبات اإللكتر
ة كاالجتاهـات اإلسالميـة يف تقييم املسامهة النوعية يف تطوير هذا العلم وفق أيديولوجيات خاص

املشروعات مع مالحظة أن غالبية الدراسات احلديثة ركزت على استخدام األساليب الكمية يف 
  .تقييم املشاريع و حماولة ربط هذه الوسائل باختيار املشروع و عملية التنمية

  .و فيما يلي عرض ألهم هذه االجتاهات

  .)COMFAR )3: للتقييم بواسطة احلاسب اآليل  "منظمة األمم املتحدة "منوذج:  1
إىل مساعدة الدول النامية يف جمال الدراسات " املنظمة"يهدف هذا النموذج حسب رأي 

 اليةــة و املـة الفنيــحياملبدئية لالستثمار من خالل توفري وسيلة تسهل إعداد املشاريع من النا
                                                

(1)   : M. CHERVEL et M. le GALLE, op, cit, PP 95 – 104. 
  . 108ـ104. ص املرجع السابق،،حممد ماجد صالح الدين خشبة  (2)

(3)   : Computerized Mode for feasibility Analysis and Reporting (Vienna : Unido, 1983). 
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األول باألنواع املختلفة للدراسات املبدئية  ؛ يتعلق اجلزءو ينقسم إىل جزأين. و االقتصادية
لالستثمار اليت ميكن استخدامها بالقطاع الصناعي، يف حني يتعلق اجلزء الثاين بإطار إجراء دراسة 

  .ثاينكل قسم منها مدخالت القسم ال اجلدوى، و هو معد حبيث متثل نتائج
تصادي لتسهيل إعداد و قد مت تصميم برنامج حاسب آيل بغرض التحليل املايل و االق

جداول التدفق النقدي، و قائمة امليزانية، و قائمة الدخل مبا حياكي التدفقات الداخلة و اخلارجة 
ملشروع استثماري صناعي، و من خالل ثالثة أنظمة فرعية إلدخال البيانات، حتسب النتائج و تطبع 

  .التقارير

  .)DASI)1حلاسب اآليل لتقييم املشاريع بواسطة ا" FAO الفاو "برنامج  - 2
بغرض تقليل  ـفاو  ـبرناجما أنتجته منظمة األمم املتحدة للتغذية و الزراعة  DASIو ميثل 

وقت العمليات احلسابية الالزمة لتشغيل البيانات يف حتليل املشاريع الزراعية، و هو يسهل أيضا 
ات بالنسبة لكل املؤشرات حتليل بدائل املشروع، و يقدم وسيلة الختبار حساسية النتائج للتغري

  .اجلاري اختبارها
و قد صمم الربنامج حلساب سالسل زمنية لسلعة أو جمموعة من السلع املنتجة أو املستهلكة 
من طرف املشروع على مدى عمره، و من هذه السالسل يقوم الربنامج باستخالص و جدولة 

نقدية املتعلقة باالستثمارات لة التدفقات الجدو: الالزمة لتحليل املشروع، و أمههاالبيانات املعيارية 
و األرباح اإلضافية، و التكاليف، و صايف القيمة احلالية، و معدل العائد الداخلي، مع وجود 

  .عمليات للتغذية العكسية باملعلومات لتحديث البيانات أو إدخال بعض التعديالت الضرورية
  .االجتاهات اإليديولوجية يف تقييم املشاريع -3

  :ظهرت بعض هذه التوجهات يف أعمال منشورة و سنتعرض بإجياز إىل عملني منها 

 : )2(أفكار حممد أنس الزرقا 3-1

أشار هذا العمل إىل عجز مناهج حتليل املنافع و التكاليف االجتماعية عن التعبري عن املقاصد 
 للتقييم يف مخسة معايرياإلسالمية يف عملية تقييم املشاريع، و قد ركز يف عمله على ضرورة وجود 

  :ظل مفهوم إسالمي هي
                                                

(1)   : DASI, Computer Programme for Project Analysis (Rome : F.A.O. 1984) P. 1 – 25. 
 ).1981أبوظيب، حبث مقدم إىل ندوة االقتصاد اإلسالمي يف التطبيق، أفريل، (حممد أنس الزرقا، القيم و املعايري اإلسالمية يف تقييم املشروعات (2)
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أمن، صحة، (اختيار سلع و خدمات املشروع حسب األولويات اإلسالمية : املعيـار األول
  ).غذاء،  مأوى، معونة

  .توليد رزق ألكرب عدد من األحياء :املعيار الثانـي
  .مكافحة الفقر و حتسني توزيع الدخل و الثروة :املعيار الثالـث

  .حفظ املال و تنميته :ار الرابـعاملعي
  .رعاية مصاحل األحياء من األجيال التالية :املعيار اخلامس

و حسب رأيه أن املعيار اخلامس مضاد لفكرة اخلصم يف املناهج األخرى، حيث تتجاهل أثر 
املشروع على األجيال القادمة نظرا ألا تعطي أمهية متناقصة مع الزمن للمنافع املتولدة عن 

  .ملشروعا

 .)1(أفكار سيد اهلواري 3-2

تتأسس أفكار سيد اهلواري كسابقتها على ضرورة وجود أولويات إسالمية ملنهج التقييم 
و الذي ". ضافة القومية اإلسالميةصايف القيمة امل"اإلسالمي، مع اقتراح معيار أساسي للتقييم و هو 

  :ن معيار القيمة املضافة فيما يليخيتلف ع
 .القيمة املضافة و ليس بإمجايل القيمة املضافةيؤخذ بصايف  -

ية بعد استبعاد وطنلد، أي صايف القيمة املضافة اليؤخذ بصايف القيمة اليت تظل داخل الب -
  .التحويالت إىل اخلارج سواء يف شكل أجور أو أرباح

ود ملعرفة ما إذا كانت تعو قد يكون من املناسب تتبع أماكن توطن األموال احملولة للخارج 
  .إىل بالد إسالمية فقرية أو بالد الغرب

ية اإلسالمية حبيث تستبعد أي معامالت غري شرعية وطنيؤخذ بصايف القيمة املضافة ال -
 .سواء بالنسبة للسلع أو اخلدمات

  :) 2( و يف هذا السياق ميكن أن نبدي املالحظتني التاليتني

                                                
 . 486ـ418ملزيد من التفاصيل حول هذه األفكار يراجع؛ سيد اهلواري، املرجع السابق، ص   (1)
 . حممد ماجد صالح الدين خشبة، املرجع السابق، نفس الصفحة  (2)
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" ث أن اختيار املشاريع بناء على، حي"القيمة املضافة اإلسالمية"؛ تتعلق مبوضوع األوىل
منذ البداية ينفي أن تتضمن حمتويات القيمة املضافة للمشروع ما خيالف املبادئ " أولويات إسالمية

، و الثانية؛ أننا نرى أن هناك صعوبات "القيمة املضافة اإلسالمية"اإلسالمية حىت لو مل يطلق عليها 
طن األموال احملولة للخارج، و حتديد ما إذا كان املنتفعني كبرية أمام مقيم املشروع يف تتبع أماكن تو

  .ا مسلمون أم غريهم
  :املوجهة ملناهج التقييم العامليةاالنتقادات :ثامنا

مبدئيا، يالحظ أن جمال تطبيق هذه املناهج هو جمال واسع، و مع أا حتاول أن تكون حلقة 
د و تقييم و تنفيذ املشاريع، و بني املستويات وصل مفيدة بني املستويات القاعدية القائمة بإعدا

التخطيطية العليا يف الدول النامية، بغية التوصل إىل السياسات االستثمارية املناسبة لالستخدام 
األفضل للموارد املتاحة، و الوصول إىل أكرب قدر من الدقة احلسابية قياسا مبعايري االستثمار البسيطة، 

  :ادات اليت توجه إليها و من أمههانتقإالّ أن هناك مجلة من اال
أن اهلدف األساسي هلذه املناهج هو إجياد حلول للمشاكل الفكرية و العملية لعملية  .1

 :دول النامية، و هي بذلك تعمل علىتقييم املشاريع االستثمارية يف ال

حل مشكل تعدد أهداف التنمية باستخدام األوزان الترجيحية، لقياس القيم احلقيقية  .أ 
ال باه إىل أن هذه األوزان أثريات املشروع اإلجيابية و السلبية على هذه األهداف، إالّ أنه ينبغي االنتلت

ميكن افتراض ثباا على الدوام، بل تتغري وفقا ملراحل التنمية املختلفة، لذلك ينبغي مراجعة هذه 
هذه املناهج تقترح صياغات األوزان باستمرار لتعكس التغري يف املواقع النسبية لألهداف، إالّ أن 

معقدة هلذه األوزان يصعب فهمها على غري املتخصصني، باإلضافة إىل أا تتطلب كما هائال من 
 .املعلومات يصعب توافره بالدقة املطلوبة يف غالبية البلدان النامية

ق عن القيم احلقيقية تعمل هذه املناهج على حل مشكل عدم تعبري أسعار السو .ب 
املخرجات، باستخدام أسعار الظل، إالّ أن هذه األخرية تتسم بعدم سالمتها و منطقية و  للمدخالت

، ينــوطل التوازين العام لالقتصاد الافتراضاا، و ا أوجه قصور عديدة عند اشتقاقها من التحلي
التطبيق و اليت تسمى بأسعار الظل الدقيقة، و حىت يف حال قبولنا الفتراضاا نظريا، فهي غري ممكنة 

كما أن . عمليا لطبيعتها الديناميكية، حيث تتغري قيمها مع كل تغري يف العرض أو الطلب الكلي
ات ــإىل توافر بيان ملباشرة للمشاريع حيتاجحتديد أسعار الظل للمنافع و التكاليف املباشرة و غري ا
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ار، مما جيعل تكلفة و معلومات و خربات على درجة عالية من الدراية بكيفية اشتقاق تلك األسع
 .تقييم املشروع مرتفعة بشكل كبري

النسبية و أسعار الظل  إن مفاهيم عديدة و اليت متثل أساسيات هذه املناهج كاألوزان. جـ
و الرغبة يف الدفع و منحنيات الطلب، و فائض املستهلك، و دوال الرفاهية و املستوى األساسي 

و احملاسيب، و سعر الستهالكي و االستثماري ائدة الالستهالك، و معدالت التحويل و سعر الف
اخلصم االجتماعي، و وحدات الدخل العام غري املخصص الستخدام معني، كلها مفاهيم نظرية 
يصعب تطبيقها يف الدول النامية، إن هذه املناهج حتاول حل مشاكل التقييم بالدول النامية مبا هو 

  .املتخصصني ذوي املهارات املطلوبة يف جمال تقييم املشاريعغري متاح هلا أصال، إذ تفتقر أصال إىل 
حتتاج هذه املناهج إىل كميات هائلة من املعلومات الدقيقة اليت تستمد من دراسات  .2

ية كمعدل أجر الظل، و وطناملقترحة، فضال عن املعلمات الاجلدوى االقتصادية و الفنية للمشاريع 
، و مرونات الطلب ملختلف السلع، و األسعار سعر صرف الظل، و سعر اخلصم االجتماعي

ة و فئاا، ــاحملاسبية ألغراض التقييم، زيادة على قوانني الضرائب و أنواعها، و الرسوم اجلمركي
و امليول  ، و خطط التجارة اخلارجية،و الطاقة اإلنتاجية للمدخالت و املخرجات للمشاريع املختلفة

احلدية لعائد االستثمار يف خمتلف  ئات اتمع، و املعدالتاحلدية لالستهالك و االدخار حسب ف
يف الظروف احلالية  ومات اليت ال ميكن توافرهاالقطاعات، و سعر ظل لالستثمار، و غريها من املعل

 .للدول النامية حىت لو مت افتراض سالمة افتراضاا النظرية و إمكانية تطبيقها عمليا

ارا واحدا يلخص كل أهداف برامج التنمية بالدول إن أغلب هذه املناهج تتبىن معي .3
ما هذه املناهج، إذ غالبا  النامية ليترجم إىل أرقام، و هذا من شأنه أن يزيد يف صعوبة و تعقيد فهم

ات ــو افتراضرات ـي بداخله تقديميحو هذا الرقم معامل املشروع املقترح، و حيوله إىل رقم حيو
د معيار واحد يعكس كل األهداف املطلوب حتقيقها من كما أن حتدي. و أحيانا تعارضات

املشروع، و ترمجة تلك األهداف رقميا، أمرا بالغ التعقيد، إذ يصعب حتديد كل األهداف بدقة و 
وضوح، كما أنه من غري املنطقي افتراض أن تلك األهداف هي اليت ترمي إليها كل الدول يف وقت 

 .واحد

ملشاريع ذات الطابع االجتماعي بشكل دقيق و واضح ليس هناك أي منهج تبىن تقييم ا .4
 القطاع الذي يوجد فيه من طرف  لدراسة املشروع يف شكل إرشاداتفيما عدا إشارة سريعة يف 
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 .USAIDوكالة التنمية األمريكية 

أن الكثري من الفروض اليت تعتمد عليها املناهج العاملية اشتقت من األوضاع يف الدول  .5
بالتايل ال تناسب البلدان النامية، مما جعل الدول النامية ترى بأن األساليب املقترحة  الرأمسالية، و هي

 . )1( عليها ال تأخذ يف احلسبان أهدافها املعلنة

ترى بعض احلكومات يف الدول النامية أن استخدام األساليب املقترحة من طرف  .6
ردها، بل قد يؤدي األمـر إىل املوافقـة املنظمات العاملية للتقييم، ال تساعد يف حتسني استخدام موا

على قرارات لصاحل املقرضني و املستثمرين األجانب، و بالتايل السيطرة األجنبية على القرارات 
 .االقتصادية بتلك الدول

الذي اتسم بالبساطـة الشديـدة " إيدكاس"إن صعوبة هذه املناهج أدى إىل ظهور منهج 
  .التقييماليت أدت إىل اإلخالل مبوضوعية 

لذلك نرى عدم مالئمة هذه املناهج يف ضوء إمكانية استخدامها، و ليس يف إطار فروضها 
النظرية، و خاصة فيما يتعلق بأسعار الظل، و إذا كنا ال نستطيع اامها بالقصور، فبالتأكيد نستطيع 

  .احلكم على عدم مالءمتها للتقييم يف ظروف البلدان النامية

  .)2(ييم املشروعات الصناعية باستخدام معايري الفترة الواحدةتق: الثاين  طلبامل
للمشاريع، هناك اجتاه ثان يتمثل يف االستناد إىل بيانات فترة  جتماعيةلتقييم الرحبية اال

 واحدة هي عادة السنة، كبديل للتقييم االجتماعي الذي يعتمد على بيانات العمر االقتصادي
م ـإىل مربرات استخدام هذا النوع من معايري التقيي األوىل نقطةو سنتعرض يف ال. للمشروع بأمجله

و مدى مالءمتها كبديل للتقييم االجتماعي من خالل احلديث عن أنواع هذه املعايري اليت تستخدم 
االقتصادي للوحدة من و هي معايري الربح . يف جمال تقييم املشروعات و األنشطة الصناعيةحديثا 
  . ية الفعالة، و نسبة تكلفة املوارد احملليةو معدل احلما الناتج،

يف تكلفة املوارد احمللية تناول اجلوانب املختلفة الستخدام معيار نسبة تف ةالثاني نقطةأما ال
عملية تقييم املشروعات، ملا هلذا املعيار من صلة مباشرة بعملية التقييم إذا ما قورن مبعيار معدل 

النقائص اليت يبديها معيار الربح االقتصادي للوحدة، حيث تتصل  احلماية الفعالة، كما أنه يتجنب
                                                

 . 8عثمان حممد عثمان، مرجع سابق، ص   (1)
 . 185 ـ 142،  سهري سعد الشريف، املرجع السابق، ص  (2)
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ات ـمع بيان إجيابي هذه اجلوانب بتفسريات اختالف النسب، و باملداخل املتبعة حلساب هذا املعيار
على املشاكل اليت تعترض تطبيق هذا  ةالثالث نقطةركز التأخريا و . و سلبيات كل من هذه املداخل

  .ريع الصناعية املختلفة، و األساليب املالئمة لعالج تلك املشاكلاملعيار على املشا
  .أنواع معايري الفترة الواحدة لتقييم املشروعات الصناعية:  أوال 

اليت ايري تعترب معايري الفترة الواحدة لتقييم املشاريع الصناعية معايري مكملة أو بديلة للمع
من وجهة ريع لحكم على الكفاءة النسبية للمشاو ذلك ل. عمر االقتصادي للمشروع ككلتأخذ بال

إن اعتبار هذه املعايري مكملة يتضمن افتراضا أساسيا و هو أن املعايري األساسية قد مت . وطنيةنظر 
تقديرها و خاصة معيار صايف القيمة احلالية، و معيار معدل العائد الداخلي، حيث أن هذان املعياران 

  .لى بيانات العمر االقتصادي الكامل للمشروعمها اللذان تستند حساباما ع
أما احلاالت اليت تعترب فيها معايري الفترة الواحدة معايري بديلة فهي احلاالت اليت يتم فيها 
تقييم مشروعات قائمة بالفعل، أي حاالت التقييم الالحق للمشاريع اليت ال تتوافر هلا بيانات تارخيية 

النسبيـة ساسية هلا، و بالتايل ال ميكن احلكم على مدى الكفاءة بشكل ميكن من حساب املعايري األ
عنها من  املنافع املترتبة بغرض تقديرإالّ من خالل حساب معايري الفترة الواحدة، و ذلك  هلا

  .وطنيةنظر  وجهـة
و سيتم يف هذا اال حتديد مفاهيم ثالث معايري لتقييم املشاريع الصناعية، و هي معيار 

ح االقتصادي للوحدة من ناتج املشروع، و معدل احلماية الفعالة، و نسبة تكلفة املوارد معدل الرب
مع تبيان الصيغة املستخدمة للتقدير، و حمددات تطبيق هذه املعايري بغرض إظهار املعيار . احمللية

وعات من األكثر مالءمة للتطبيق ألغراض قياس الكفاءة النسبية، و األكثر مالءمة للتطبيق على املشر
  .وجهة النظر االجتماعية

  .معيار الربح االقتصادي للوحدة من الناتج-1 
جراء إنتاج وحدة واحدة  وطينعة اليت تعود على االقتصاد اليهدف هذا املعيار إىل قياس املنف

من الناتج، و يالحظ يف هذا اال االختالف بني مفهوم الربح االقتصادي و بني مفهوم الربح 
و ألن الربح االقتصادي مقياس . العادي الذي يقيس منافع املشروع من وجهة نظر فرديةاحملاسيب 

ما تنتجه من  اجتماعي فهو يقوم على أساس استخدام أسعار الظل املناسبة ملدخالت املشاريع، و
عملية اإلنتاج و خدمات، باإلضافة إىل ضرورة تعديل عوائد عناصر اإلنتاج املستخدمة يف  سلع
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جر الظل للعمل مبختلف ، و هذا يعين استخدام أوطنيةلفتها احلقيقية من وجهة نظر ن تكعلتعرب 
  .و كذلك سعر اخلصم االجتماعي مهاراته،

و عندما تتوفر هذه البيانات عن نشاطات املشاريع القائمة بالفعل أو املخططة، يتم حساب 
من منسوبة إىل وحدة واحدة  تمع،ما ينتج عن خمرجات هذه املشاريع من منافع صافية تعود على ا

  .السلعة أو اخلدمة املنتجة
و طبعا إذا كان املشروع ينتج أكثر من سلعة أو خدمة، فإن هذا القياس يتعدد بتعدد تلك 
املنتجات، مما يعين جتزئة بعض عناصر التكلفة الثابتة بشكل يعكس مكونات مزيج الناتج من تلك 

التالية تبني قياس  )1( و الصيغة. ت سنة عادية من عمر املشروعالعناصر، و كل ذلك يف إطار بيانا
  :ما الربح االقتصادي للوحدة من ناتج مشروع

           (28)                ∑ ∑
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  .الربح االقتصادي للوحدة من الناتج Bj: حيث
Pj   للناتج) سعر الظل(السعر االقتصادي. 

aij    الستخدام املدخل من السلعة  املعامل الفينi  يف إنتاج السلعةj.  
Pi   سعر الظل للمدخل من السلعةi.  

 fsj   املعامل الفين الستخدام عنصر اإلنتاجs  يف إنتاج السلعةj.  
Ps    سعر الظل لعنصر اإلنتاجs.  

موجبة، مبعىن أن الربح االقتصادي لوحدة الناتج موجبا، فإن  Bjو طبعا إذا كانت قيمة 
، و احلقيقة أن اجلزء األول من الصيغة وطينفاءة من وجهة نظر االقتصاد الملشروع يتسم بالكا

شروع نتيجة لنشاطه اإلنتاجي، السابقة يعرب عن القيمة املضافة باألسعار العاملية، و اليت حيققها امل
  :أي
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قيمة املضافة السنوية للمشروع معربا عنها بتكلفة الفرصة البديلة متثل ال VAj: حيث
  .باألسعار العاملية

                                                
(1)   : World Bank, Issues of Trade Strategy and Investment Planning in Egypt, 1982, P. 266. 
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∑(أما فيما يتعلق باجلزء الثاين من الصيغة السابقة 
=

m

s
ssj Pf

1
فيعرب عن تكلفة الفرصة البديلة ) .

  .للمدخالت من عوامل اإلنتاج معربا عنها باألسعار االقتصادية
كانت تكلفة الفرصة البديلة للمدخالت من عوامل اإلنتاج يف املشروع و على ذلك إذا 

من بح االقتصادي للوحدة ، فإن الر)باستخدام الصيغة السابقة(أكرب من القيمة املضافة الصافية له 
الناتج يف هذه احلالة يكون سالبا، و على ذلك يفضل توجيه عناصر اإلنتاج إىل استخدامات أخرى 

إالّ أنه نظرا لكون قيمة الربح تنسب إىل وحدة الناتج فإن معيار . ل الدراسةبديلة للمشروع حم
الربح االقتصادي للوحدة ال يصلح للمقارنة بني البدائل االستثمارية، و هذا يبني جانب القصور يف 
هذا املعيار، ألنه ال يعد مناسبا الحتياجات تقييم اجلدوى االقتصادية للمشروعات اليت ختتلف من 

ث نوعية الناتج، أو حىت فيما بني تلك املشروعات اليت تنتمي لنفس الفرع الصناعي، و اليت حي
  .تتسم باختالف مزيج الناتج فيما بينها

يستخدم معيار معدل احلماية الفعالة لقياس الدعم الذي .معيار معدل احلماية الفعالة- 2
. هاــالسياسات االقتصادية اليت تطبقالصناعية من خالل  متنحه الدولة للمنتجني مبختلف األنشطة

يف القيمة املضافة احمللية الناجتة عن احلماية التجارية و القيود عيار عن الزيادة احلاصلة و يعبر هذا امل
إن الصيغة التالية حتدد . السعرية احمللية عن القيمة املضافة اليت ميكن أن تتحقق يف غياب تلك القيود

  :ع افتراض أن كافة السلع تدخل يف نطاق التجارة الدولية مل احلماية الفعالة معد
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  .تعرب عن معدل احلماية الفعالة  ERP: حيث 
Pjd    سعر وحدة الناتج يف السوق احمللي.  
aij      املعامل الفين الستخدام عنصر اإلنتاج)i ( يف إنتاج السلعةj. 
Pj      سعر وحدة  الناتج)j (يف السوق العاملي.  

             Pi    سعر عنصر اإلنتاج)i (يف السوق العاملي.  
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و يالحظ أن البسط يف الصيغة السابقة يعرب عن القيمة املضافة املتحققة نتيجة تشغيل 
يعي هليكل املشروع، مقاسة بأسعار السوق احمللي، و هي تلك األسعار اليت تظهر األثر التجم

  .سياسات الضرائب و اإلعانات املطبقة داخل الدولة
الت ـعاملية لكل من املدخأما مقام تلك الصيغة فيعرب عن القيمة املضافة مقاسة باألسعار ال

  .و املخرجات اخلاصة باملشروع أو النشاط املعين
ة، إذ يتمثل و يالحظ من جهة أخرى أن معدل احلماية الفعالة يتخذ ثالث احتماالت خمتلف

االحتمال األول يف كون هذا املعدل ذو قيمة موجبة، مما يعين أن النشاط أو املشروع املعين يتمتع 
باحلماية بفعل هيكل األسعار السائد حيث يوفر هذا اهليكل املدخالت بأسعار تقل عن األسعار 

ما ، أو كليهما معا، و هو ةالعاملية، أو ميكن املشروع من بيع خمرجاته بأسعار تفوق األسعار العاملي
و هذا من شأنه أن جيعل القيمة املضافة احملققة . تعكسه سياسات الضرائب غري املباشرة و اإلعانات

  .من قبل املشروع و احملسوبة باألسعار احمللية تفوق تلك اليت حتسب وفقا لألسعار العاملية
أو ر مما يعين أن النشاط و صف) ـ1(أما االحتمال الثاين فيتمثل يف وقوع هذا املعدل بني 

  .املشروع املعين ال يلقى دعما يف إطار السياسات السائدة
، فهو يبني )ـ1(أما فيما يتعلق باالحتمال الثالث، و هو كون هذا املعدل يتخذ قيمة أقل من 

مثله يف أن املشروع أو النشاط املعين يالقي تشجيعا يف إطار السياسات االقتصادية و املالية العامة 
ذلك مثل االحتمال األول، إالّ أنه يف هذه احلالة تكون القيمة املضافة باألسعار العاملية سالبة، مبعىن 

خرجات اخلاصة أنه إذا طبقت األسعار العاملية على كل من عناصر اإلنتاج و املدخالت و امل
ت األرباح اليت تتحقق يف أو النشاط املعين، فإنه ال ميكن رفع مستويات األجور أو معدال باملشروع

  .إطار السياسات احمللية املطبقة
، )حالة االحتمال األول) (0,4(و كمثال على ذلك، إذا كانت قيمة هذا املعدل تساوي 

أما إذا كانت قيمة هذا ، )% 40(فإن هذا يعين أن املشروع أو النشاط املعين يلقى دعما قدره 
هذا يعين أن هناك ضريبة ضمنيـة على نشـاط املشـروع ف) حالة االحتمال الثاين) (ـ0,4( املعدل

، فإن )حالة االحتمال الثالث) (ـ3(يف حني أنه إذا كانت قيمة هذا املعدل فرضا ). % 40(قدرهـا 
  ).% 300(هذا يعين أن الدعم الذي يتلقاه املشروع أو النشاط املعين يبلغ 
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ني االجتاه الذي حيتمل أن تتخذه و نالحظ مرة أخرى أن معيار معدل احلماية الفعالة يب
إىل من الضروري أن تتجه االستثمارات املوارد االستثمارية وفقا للهياكل السعرية السائدة، إالّ أنه 

ما يشري ختصيص املوارد و بني ها هذا املعدل إذ ليس هناك أي تالزم بني أسلوب ينالنشاطات اليت يب
  .تشجع صناعة أو نشاط معني إليه هذا املعدل من سياسات سعرية و محائية

و هو ما يبدو جليا بالنسبة للدول النامية اليت يستأثر فيها القطاع العام بغالبية استثمارات 
القطاع الصناعي، و هنا تكون االستجابة للمؤشرات السعرية السائدة قليلة، و بالتايل يكون معدل 

ناعية، إالّ أنه من جهة أخرى يكون ارتفاع احلماية الفعالة أقل داللة على اجتاهات االستثمارات الص
معدل احلماية الفعالة دليال على إمكانية اجتذاب املشروع للعمالة مبختلف أنواعها، و هو ما حيقق 

  .مستويات مرتفعة من األرباح
و على ذلك إذا كانت هنا ضغوط على مشروعات القطاع العام من حيث حتقيق األرباح 

يعين أن تلك املشروعات ستستجيب ملؤشر احلماية الفعالة من حيث منط فإن هذا ) و ليس تعظيمها(
  .توزيع االستثمارات الصناعية، و إن كان بدرجة أقل مما حيصل يف مشروعات القطاع اخلاص

امت على تقدير الكفاءة النسبية، و قد لوحظ يف كثري من الدول النامية أن الدراسات اليت ق
رها متتعا باحلماية، و العكس صحيح أيضا أي أن الصناعات ن أقل الصناعات كفاءة هي أكثأ

األكثر كفاءة نسبية هي أقلها متتعا باحلماية، حيث كلما ازدادت احتماالت فرض القيود على 
كما . أسعار منتجاا و الضرائب على مدخالا، فإن ذلك يؤدي بالنتيجة إىل ارتفاع أسعارها

تؤدي إىل صعوبات يف نشاط الصناعات القائمة األخرى اليت يالحظ أن محاية أقل الصناعات كفاءة 
  .تستخدم منتجات تلك الصناعات اليت تفتقر إىل ميزة الكفاءة النسبية كمدخالت هلا

أن يبني االجتاه الذي حيتمل و خنلص بالنهاية إىل أن معيار معدل احلماية الفعالة، و إن كان 
املؤشرات السعرية السائدة، إالّ أنه ال يعترب أداة مباشرة توجه له االستثمارات اجلديدة استنادا إىل 

من التوجه حنو جماالت االستثمار  وطينصناعية على مستوى االقتصاد المتكن مقيمي املشروعات ال
من خالل استخدام نسبة تكلفة املوارد  توصل إىل هذا اهلدف بشكل مباشراملناسبة، إذ ميكن ال

  :لنقطة التاليةهو ما سنوضحه يف ا احمللية، و
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  .معيار نسبة تكلفة املوارد احمللية -3
يهدف هذا املعيار إىل تقدير تكلفة احلصول على الصرف األجنيب من خالل استخدام 

العالقة بني تكلفة  :أنهعناصر اإلنتاج املختلفة يف عملية اإلنتاج، و بذلك يعرف هذا املعيار على 
ها بأسعار الظل من وجهة نظر معربا عن) ملال و التنظيماألرض و العمل و رأس ا(عناصر اإلنتاج 

، و اليت ما هي إالّ األسعار االقتصادية، و بني القيمة املضافة الصافية للمشروع معربا عنها وطنية
  .باألسعار العاملية

و إذا عرفنا أن أسس أسعار الظل املستند إليها يف حساب نسبة تكلفة املوارد احمللية تستخدم 
ادي ـالعاملية للسلع و اخلدمات و عناصر اإلنتاج فإننا جند أن منهج منظمة التعاون االقتص األسعار

و الصيغة التالية تبني قيمة نسبة . رو التنمية فيما يتعلق بأسعار الظل هو املطبق يف قياس هذا املعيا
  :وارد احمللية ملشروع أو نشاط ماتكلفة امل
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  .نسبة تكلفة املوارد احمللية  DRC: حيث 
  fsj    املعامل الفين الستخدام عنصر اإلنتاجs  يف إنتاج السلعةj.  

    Ps   سعر الظل لعنصر اإلنتاج)s.(  
  Pj (للناتج ) العاملي(السعر االقتصاديj.(          

 aij املعامل الفين الستخدام املدخل السلعي )i ( يف إنتاج السلعةj.    

Pi   سعر الظل للمدخل السلعي)i.(  
و على ذلك يشري البسط إىل القيمة االقتصادية ملدخالت املشروع أو النشاط من عناصر 

  .اإلنتاج األولية، يف حني يشري املقام إىل القيمة املضافة الصافية معربا عنها باألسعار العاملية
  :نسبة، فإن هناك احتماالت ثالث لتحديد قيمته و ألن هذا املعيار يتخذ شكل 

أن تزيد قيمته على الواحد الصحيح مما يعين أن املشروع أو النشاط املعين ال يتسم  .1
بالكفاءة، على اعتبار أن تكلفة الفرصة البديلة لعناصر اإلنتاج املستخدمة يف العملية اإلنتاجية 

 .الصافية احملققةباملشروع قيد التقييم تزيد عن القيمة املضافة 
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أن تتراوح هذه القيمة بني الصفر و الواحد، مما يعين أن املشروع أو النشاط يتم تشغيله  .2
بكفاءة نظرا ألن تكلفة الفرصة البديلة لعناصر اإلنتاج األولية املستخدمة أقل من القيمة املضافة 

 .وطين حيققها املشروع لالقتصاد الالصافية اليت

، و هي )1(البة، و هي بذلك تعرب عن عدم كفاءة املشروعأن تكون هذه القيمة س .3
بذلك تعترب مماثلة للحالة األوىل، إالّ أن حدة اخنفاض مستوى الكفاءة هو املختلف يف احلالتني ؛ ففي 

أي أقل (احلالة األوىل تتحقق قيمة مضافة صافية لكنها أقل من تكلفة الفرصة البديلة لعناصر اإلنتاج 
هي السالبة، مما يعين  الة فإن القيمة املضافة الصافيةأما يف هذه احل) ناصر اإلنتاجمن أسعار الظل لع

 .قيمة سالبة هلذا املعيار

و هكذا يتضح من املفاهيم السابقة ملعيار نسبة تكلفة املوارد احمللية كواحد من معايري تقييم 
طبيق هذا املعيار متاثل ، إن الصعوبات اليت يواجهها تقدير و توطنيةاملشروعات من وجهة نظر 

الصعوبات اليت يواجهها تطبيق منهج منظمة التعاون و التنمية االقتصادية و اليت تعود باألساس إىل 
صعوبة حتديد أسعار السلع الواقعة خارج نطاق التجارة الدولية، لعدم إمكانية حتديد أسعارها 

  .العاملية
تصادي للوحدة من الناتج يبني أن معيار نسبة إالّّ أن مقارنة هذا املعيار مبعيار الربح االق

تكلفة املوارد احمللية يعد أكثر مالءمة للتطبيق بالنسبة للمشاريع اليت تعمل يف فروع صناعية خمتلفة، 
  .حيث يتجاوز يف هذه احلالة مشكلة العالقة بنوعية النتائج

عيار نسبة تكلفة املوارد احمللية أما إذا قورن هذا املعيار مبعدل احلماية الفعالة، فإننا جند أن م
يرتبط بقياس الكفاءة النسبية للمشاريع بشكل مباشر، يف حني يتعلق معدل احلماية الفعالة بتحديد 

  .االجتاهات اليت تسلكها االستثمارات الصناعية، آخذين باحلسبان اهلياكل السعرية القائمة

                                                
  :من التفاصيل، راجع  ملزيد  (1)
  

MICHAEL Bruno, « Domestic Ressource Cost and Effective Rate of Protection : Clarification 
and Synthesis» Journal of Political Economy, Vol. 80, N° 1, January – February 1972,              
PP. 16 – 28. 

 .157. ، صعن سهري سعد الشريف، املرجع السابق
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املوارد احمللية قياسا مبعياري الربح و يالحظ أنه بالرغم من املزايا الواضحة ملعيار نسبة 
االقتصادي للوحدة و احلماية الفعالة، إالّ أن هناك نقطة سلبية فيما يتعلق باللجوء إىل استخدام هذا 

  .املعيار لتقييم كفاءة املشروعات املختلفة من وجهة نظر اجتماعية
البدائل االستثمارية  و تتمثل هذه النقطة السلبية يف أن أسلوب التحليل الذي مبوجبه ترتب

وفقا لقيمة نسبة تكلفة املوارد احمللية يعترب أسلوبا ساكنا، حيث أن ترتيب املشروعات وفقا لكفاءا 
النسبية يكون عرضة للتغري بشكل دائم كلما طرأ تغري على األسعار النسبية لعوامل اإلنتاج و السلع 

ملعامالت الفنية للمدخالت و املخرجات، و اخلدمات، و إذا مل تكن للمشروعات املقارنة نفس ا
فإن أي تغري يف األسعار االقتصادية للمدخالت و املخرجات سيؤثر بشكل خمتلـف أو متفـاوت 
على هياكل التكلفة لتلك املشروعات، مما يؤدي إىل احتمال تغيري ترتيب املشروعات وفقا لكفاءا 

. نسب تكلفة املوارد احمللية هلذه املشروعات النسبية، و خاصة إذا مل تكن هناك فروق كبرية بني
بعكس احلالة اليت تتسم بوجود فروق واسعة بني نسب تكلفة املوارد احمللية، حبيث يكون تأثري تغري 
األسعار النسبية للمدخالت و املخرجات ضعيفا بشكل ال حتدث عنه حتويالت هامة عند ترتيب 

  .املشاريع وفقا لكفاءا النسبية
  .عوامل اختالف نسب تكلفة املوارد احمللية و مصادر تقديرها:  ثانيا

 هامتني تتعلق األوىل بالعوامل اليت ينجم عنها اختالف فكرتنيإىل  ه النقطةسنتعرض يف هذ
املوارد احمللية بالنسبة للمشروعات اليت تنتمي لفرع صناعي واحد، حيث تتمثل هذه العوامل نسبة 

ف نوع الفن اإلنتاجي املطبق يف جمال الصناعة، و اختالف درجة يف جمالني أساسيني مها؛ اختال
أما النقطة الثانية فتتناول بالتحليل املصادر املختلفة اليت تستمد منها . الكفاءة يف تطبيق هذا الفن

البيانات الضرورية لتقدير الكفاءة النسبية للمشاريع من خالل حساب نسبة تكلفة املوارد احمللية 
املخرجات، و املصادر  ـو من املصادر األساسية يف هذا اال، جداول املدخالت . اخلاصة ا

  .األولية للبيانات املتمثلة يف سجالت املشروعات اليت جيري التقييم بشأا
حبيث نبني جدوى اللجوء إىل هذين النوعني من املصادر مع تبيان مزايا و عيوب كل منهما 

  .يف ميدان التطبيق
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تالف نسبة تكلفة املوارد احمللية يف املشاريع اليت تنتمي إىل فرع صناعي أسباب اخ -1
  .واحد

عندما يتم حساب نسبة تكلفة املوارد احمللية بالنسبة للمشروعات القائمة، و اليت تعمل يف 
فرع صناعي واحد، غالبا ما نصل إىل مستويات خمتلفة تتراوح بني قيم موجبة منخفضة لبعض 

الت ـسالبة لبعضها اآلخر، مما يعين أن قيمتها املضافة سالبة يف حال تقييم مدخ املشروعات؛ و قيم
و خمرجات هذه األخرية باألسعار العاملية مما يصعب من إعطاء حكم ائي جبدوى نشاط صناعي 

، و هـذا ال يساعـد يف احلكـم على املشروعات وطينني من وجهة نظر االقتصـاد المع
  .ة املوارد احمللية املستخدمة يف املشروعات املماثلة القائمة فعالاجلديدة عند تقدير نسب

و قد يكون االختالف بني نسبة تكلفة املوارد احمللية للفروع الصناعية املختلفة مربرا نظرا 
للعوامل املتعلقة بالسياسات االقتصادية و املالية و االعتبارات الفنية، إالّ أن االختالف بني 

صناعي الواحد ال جيد تربيرا له إالّ يف اختالف مستويات الكفاءة اإلنتاجية، أي مشروعات الفرع ال
و بالضبط إىل عامل مزدوج و هو . أن التفاوت يف هذه النسبة يعود إىل عوامل فنية و إدارية حبتة

اختالف األساليب الفنية لإلنتاج، و مدى كفاءة استخدامها، و ما هلذا العامل من آثار هامة على 
غة السياسات الصناعية، فإذا كانت غالبية املشروعات العاملة يف أحد الفروع الصناعية تستخدم صيا

نفس الفن اإلنتاجي، فإن االختالف بني نسب تكلفة املوارد احمللية اخلاصة ا يكون ناجتا عن 
دف إىل أن السياسات اليت  إلنتاجي، مما يعيناختالف مستويات كفاءاا يف استخدام هذا الفن ا

رفع اإلنتاجية اإلمجالية لعوامل اإلنتاج ذه املشروعات كل على حدة ميكن أن تؤدي إىل نتائج 
إجيابية إذا عملت على خفض التكاليف االقتصادية للعمليات اإلنتاجية، أما إذا كانت كل هذه 

اعية املشروعات تعمل عند مستويات مرتفعة من الكفاءة الفنية، فإن خفض التكاليف االجتم
للعمليات اإلنتاجية ال ميكن أن ينتج سوى عن التحول إىل فنون إنتاجية أكثر مالءمة من وجهة 

مع مالحظة أن مثل هذا التحول إىل فنون إنتاجية خمتلفة يف املدى القصري يعتمد . النظر االجتماعية
تعديالت يف على مدى مرونة العمليات اإلنتاجية املستخدمة، و إن كان الغالب أن مثل هذه ال

ة، ــالفنون اإلنتاجية ال يتسىن إالّ يف املدى املتوسط بالنسبة ملشاريع اإلحالل للمشروعات القائم
  .و كذا االستثمارات الصناعية اجلديدة
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  .مصادر تقدير نسبة تكلفة املوارد احمللية -2
نسبة تكلفة ميكن احلصول على البيانات الالزمة لتقدير الكفاءة النسبية للمشاريع مقومة ب

املخرجات، و البيانات األولية اليت يتم  ـاملوارد احمللية من مصدرين أساسيني مها؛ جداول املدخالت 
  .احلصول عليها من سجالت املشروعات نفسها

عن النسبة من خالل البيانات بالنسبة جلداول املدخالت و املخرجات، ميكن حساب هذه 
لسلع الوسيطة و اخلدمات، و بالتايل ميكن معاجلة مشكل احتياجات النشاط من املواد اخلام و ا

التسعري العاملي للسلع غري الواقعة يف نطاق التجارة الدولية من خالل استخدام هذا اجلدول، و ذلك 
من خالل حساب قيم مدخالا اليت تقسم إىل سلع و خدمات قابلة للتبادل التجاري، و أخرى غري 

عملية التقسيم هذه إىل أن نصل إىل أقصى درجات التفصيل، حىت نصل  قابلة هلذا التبادل، و تستمر
ع ـــقسمني أساسيني، سل بالنهاية إىل أن املدخالت املستخدمة يف النشاط املعين تنقسم كلها إىل

على ذا تطبق هذه الطريقة و هك. و خدمات تقع يف نطاق التجارة الدولية، و عناصر إنتاج أولية
  .العاملة يف نفس الفرع أو النشاط الصناعي كل على حدةاملشروعات الصناعية 

و يالحظ من خالل هذا األسلوب املتبع يف تقدير نسبة تكلفة املوارد احمللية أنه ميكن اإلملام 
إالّ أن هناك . بصورة مباشرة بطبيعة العمليات اإلنتاجية و التشابكات االقتصادية و الفنية ألي نشاط

  :ازها فيما يليبتطبيق هذا األسلوب و اليت ميكن إجي بعض السلبيات اليت تتعلق
أن هذا األسلوب يتطلب قدرا من التجميع خيفي معه التفاوت فيما بني املشاريع الذي  .1

أشرنا إليه سابقا، حيث أن تعميم املؤشرات املستخلصة فيما يتعلق مبعامـالت اإلنتـاج على 
 التباين يف هذه املعامـالت بني أن خيفيشأنه كـل املشاريع اليت تعمل يف فرع صناعي واحد، من 

 .ملشاريع، مما يعين جتاوز احتماالت التباين بني تكلفة املوارد احمللية بني املشروعات املتماثلةا

املخرجات دف حساب نسبة تكلفة املوارد احمللية  ـإن استخدام جداول املدخالت  .2
تاح للنشاط املعين، و هو املطلب األساسي الذي ال يوفر بيانات فيما يتعلق بالرصيد الرأمسايل امل

و قد تعود الدارسون قبل استخدام جداول . الناتج /ينبغي توافره حلساب معامل رأس املال 
املخرجات على معاجلة هذا النقص من خالل االستعانة بالبيانات املتوفرة عن مستويات األرباح 

الرأمسالية املوجودة ذا النشاط، و بالتايل وضع السائدة يف نشاط ما، كتقريب ملستويات األصول 
 .الناتج /أس املال ر"تقديرات تقريبية ملعامل 
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داول ـي أن جـبية، و هـرى سلـق هناك نقطة أخـباإلضافة إىل ما سب .3
املخرجات بعدم إظهارها لبيانات األصول الرأمسالية ال متكن من التعرف على درجة  ـاملدخالت 

نتاجية للنشاط املعين، و بالتايل ال ميكن حتديد ما إذا كانت السنة اليت تقاس فيها استغالل الطاقة اإل
  .نسبة تكلفة املوارد احمللية متثل مستوى النشاط العادي للصناعة املعنية

يف املخرجات  ـإالّ أنه برغم هذه السلبيات يظل األسلوب املعتمد على جداول املدخالت 
لية مطبقا نظرا لسهولته و سرعته و اخنفاض نسبة التكاليف يف حساب نسبة تكلفة املوارد احمل

  .استخدامه قياسا باألسلوب البديل املتمثل يف مجع البيانات من مصادرها األولية
إالّ أن األسلوب الثاين يتميز عنه من حيث كون البيانات تفصيلية و أكثر دقة فيما يتعلق 

  :تعلق بـللمشروعات، و خاصة فيما يبالكفاءة النسبية 
 .مزيج الناتج و كمياته و أسعاره احمللية -

 يحجم و قيمة األصول الثابتة املستخدمة احملسوب على أساس مستويي القيمة التارخي -
 .و اإلحاليل

 .درجة استغالل الطاقة اإلنتاجية باملشروع -

 .أنواع اليد العاملة املستخدمة و إعدادها، و مستويات األجور املدفوعة فعليا -

من خدمات البنية  ـألغراض العمليات اإلنتاجية باملشروع  ـت املستخدمة املدخال -
 .القاعدية بأنواعها و األسعار املدفوعة لقاء ذلك

تقسيم مدخالت املشروع و خمرجاته وفقا ملصادر احلصول عليها، سواء كانت من  -
ي يتم التمييز بني ما باملدخالت من السوق احملل لي أو عن طريق االسترياد، و فيما يتعلقالسوق احمل

  .قابل للدخول يف نطاق التبادل التجاري، و ما هو غري قابل للدخول يف هذا اإلطار هو

  :عض املزايا اليت نوجزها فيما يليو على ذلك فإن هلذا األسلوب ب
 .يعطي بيانات تفصيلية عن املشاريع اليت تعتمد على إنتاج صور خمتلفة من مزيج الناتج .أ 
ملتعلقة باألصول الرأمسالية للمشروعات املختلفة، مما يسمح بإجراء يوفر البيانات ا .ب 

 .تقديرات أكثر دقة لعائد هذا العنصر اإلنتاجي
ميكن من حتديد ما إذا كانت السنة اليت جيري القياس بالنسبة هلا تدل على نشاط . جـ

ة استغالل الطاقة عادي للمشروع أم أا تتميز بنوع من االخنفاض أو االرتفاع غري العادي لدرج
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اإلنتاجية، و ال يؤخذ على هذا األسلوب إالّ أنه يتطلب وقتا و تكلفة قد ال يكونا مربرين يف بعض 
  .احلاالت من الدراسة

و بالنهاية جند أن املفاضلة بني هذين األسلوبني يف احلصول على البيانات الالزمة للحكم 
  .س التكلفة لكل منهماعلى مدى الكفاءة النسبية للمشروعات يتم على أسا

  .مشاكل تطبيق نسبة تكلفة املوارد احمللية لتقييم املشاريع الصناعية:  ثالثا
سنتناول يف هذا اال ثالث نقاط رئيسية تعرب عن ثالث مشاكل أساسية تواجه تطبيق 

هذه تتمثل و . معيار نسبة تكلفة املوارد احمللية على عملية تقييم املشاريع الصناعية يف الدول النامية
  :املشاكل يف

 .تسعري السلع اليت ال تدخل يف إطار التجارة الدولية .1

 .تقييم األصول الرأمسالية املستخدمة يف املشاريع االستثمارية قيد التقييم .2

  .لألصول الثابتة" املغرقة"مشكلة التكاليف  .3

مبعيار حتديد  حيث أن هذه املشاكل تعترب أساسية عند إجراء احلسابات االقتصادية املتعلقة
من العمر  ـعادة  ـالكفاءة النسبية للمشاريع اليت تعتمد على بيانات الفترة الواحدة، اليت هي السنة 

  .اإلنتاجي للمشروع
و سنتطرق إىل هذه النقاط من خالل عرض سبب املشكلة، مث معاجلتها من خالل البحث 

ظروف الـدول الناميـة، سب هلا يف ظل عن احللول املختلفة املقترحة بغرض التوصل إىل احلل املنا
يأيت على رأسها ندرة البيانات املتاحة فضال عن ندرة اخلربات الفنية و االقتصاديـة  و اليت

  .الواجـب توفرها لوضع تلك احللول موضع التنفيذ
  :ال تدخل يف إطار التجارة الدوليةتسعري السلع اليت  .1

لية دف تقييم كفاءة املشاريع إىل افتراض أن تعتمد حسابات معيار نسبة تكلفة املوارد احمل
مجيع السلع و اخلدمات تدخل يف نطاق التجارة الدولية، إالّ أن الواقع يبني أن هذا االفتراض غري 

إذ أن هناك جمموعات من السلع واخلدمات ال تدخل . واقعي سواء بالنسبة للبلدان املتقدمة أو النامية
مما يتطلب معاجلة . وبالتايل تتحدد أسعارها وفقا لقوى السوق احملليةيف نطاق التجارة العاملية، 
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مشكل أسعار السلع واخلدمات اليت ال تدخل يف نطاق التجارة العاملية بغرض تضمينها يف حسابات 

  . )1( مقياس نسبة تكلفة املوارد احمللية
يار يف استخدام و يعتمد األسلوب الذي استخدمته كل الدراسات املتعلقة حبساب هذا املع

  ـ:تاج السلع و اخلدمات املعنية إىلاملخرجات، دف تقسيم التكلفة احلدية إلن ـجداول املدخالت 

 .مدخالت تدخل يف إطار التجارة العاملية -

 .عوامل إنتاج أولية -

لع ــدية للسـالقتصادية احلو من خالل تقدير قيمة هذه املدخالت، يتم تقدير التكلفة ا
ال تدخل يف نطاق التجارة العاملية، و بالتايل يتم إدخال هذا التقدير يف حسابات  و اخلدمات اليت

  .)2( معيار نسبة تكلفة املوارد احمللية
و باملقابل هناك سلع وخدمات أخرى ال تدخل يف نطاق التجارة العاملية لكنها قابلة 

د وجهة النظر األوىل على وهنا تسود وجهتا نظر متعارضتان ذا الشأن، حبيث تعتم. للدخول فيها
أساس أن هذه السلع واخلدمات هي داخلة بالفعل يف نطاق التجارة الدولية، وهذا االفتراض يتضمن 
افتراضا أخرا مؤداه أن التغريات اليت تتناول جانيب العرض أو الطلب بالنسبة لتلك السلع ترتبط 

غري مستوى اإلنتاج احمللي، أو حرمان بتغريات أخرى مقابلة يف جمال التصدير و االستراد، وليس بت
وبذلك يكون السعر املالئم للسلع واخلدمات املعنية يف . فئة معينة من املستهلكني لصاحل فئة أخرى

، و هنا تكون نسبة )FOBو  CIFر احلدودعواملعروف بس(ظل هذه الفرضيات هو السعر العاملي 
  .ملشروع حمل التقييمتكلفة املوارد احمللية معيارا مالئما ملدى كفاءة ا

فإا تعترب هذه السلع  ـو اليت تتناقض كلية مع وجهة النظر األوىل  ـأما وجهة النظر الثانية 
و اخلدمات واقعة خارج نطاق التجارة الدولية، و بذلك إذا كانت الوحدات اإلنتاجية املنتجة هلذه 

إلنتاج، فإن السعر املالئم يف هذه السلع و اخلدمات متارس نشاطها يف ظل ثبات التكلفة احلدية ل
احلالة هو التكلفة احلدية االقتصادية باألسعار العاملية، وحتسب نسبة تكلفة املوارد احمللية بنفس 

                                                
(1)   : World Bank, op. cit., P. 24. 
(2)   : Peter G. Warr, « Shadow Pricing Rules for non-Traded commodities», oxford Economic       

Papers, Vol. 34, July 1982, N° 2, PP. 32 – 36. 
  .172. عن سهري سعد الشريف، املرجع السابق، ص
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 ـبشكل مباشر  ـاألسلوب السابق، وبذلك ينعكس ارتفاع أو اخنفاض التكلفة احلدية االقتصادية 
  .يع الصناعية املختلفةحمللية للمشارايف تقديرات نسبة تكلفة املوارد 
بات التكلفة احلدية إلنتاج هذا النوع من السلع واخلدمات غري ثأما إذا كان افتراض 

مناسب، كأن يقترن تغري مستوى العرض والطلب بتغري مقابل يف فائض املنتجني أو فائض 
 هـذه احلالـة املستهلكني نتيجة تغري مستويات األسعار، فإن معيار نسبة تكلفة املوارد احملليـة يف

  .ال ميكننـا من االستدالل بشكل مباشر على مستوى كفاءة االستثمارات قيد التقييم
االفتراض الذي يعترب هذه اموعة من السلع واخلدمات داخلة يف نطاق التجارة  وهنا يرجح

  .ملماثلةواخلدمات ا لعتستخدم يف األسواق العاملية للسالعاملية، وتطبق عليها نفس األسعار اليت 
ويربر هذا الترجيح بأن االهتمام بتحليل كفاءة املشاريع الصناعية من خالل حساب نسبة 
تكلفة املوارد احمللية إمنا ينصب على الكفاءة النسبية يف األمد املتوسط والبعيد للفروع الصناعية 

  .املختلفة
  :مشكلة تقييم األصول الرأمسالية  .2

أمسالية اليت جيب إدراجها يف حساب نسبة تكلفة املوارد تثور مشكلة تقدير قيمة األصول الر
احمللية بسبب طبيعة هذا املعيار واملتمثلة يف أن التغطية الزمنية ألداء املشروع تقتصر على فترة واحدة، 

طرح أي مشكلة تإذ أن احلالة األخرية هذه ال . بدال من التغطية الشاملة للعمر االقتصادي للمشروع
ة على األصول الرأمسالية للمشروع ول على اعتبار أن كل القيم الدالقيمة هذه األص بالنسبة لتقدير

دى عمر املشروع بغرض احلصول سواء كانت استثمارات مبدئية أم احاللية، يتم خصمها على م
ة الواحدة على قيمتها احلالية، أما يف حالة تقدير قيمة األصول الرأمسالية بغرض حساب مقياس الفتر

ص أوالمها يف كيفية تقدير املبلغ السنوي الذي يعرب عـن قيمـة لخنا مشكلتني، تتفتواجه
ص ثانيتهما يف االختيار بني القيمتني لخبينما تت. املستخدمة يف املشروعالرأمسالية  األصـول

التارخيية و االحاللية لألصول الرأمسالية، ألما تعتربان بديلتني لبعضهما عند حساب قيمة تلك 

  . )1( ولاألص
) كنسبة من قيمة األصل(ففيما يتعلق مبشكل تقدير القيمة السنوية الذي ينبغي اختاذها 

كمعرب عن األصول الرأمسالية للمشروع خالل فترة القياس، وهي سنة واحدة، يتبني أن العامل الذي 
                                                

(1)   : Michael BRUNO, op., cit., P. 20. 
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دى يكمن وراء هذه املشكلة هو عدم تساوي درجة استغالل الطاقة اإلنتاجية للمشروع على م
  .سنوات عمره االقتصادي ممثلة يف األصول الثابتة

املطلب بأن هناك مصدرين أساسيني للحصول على هذا وقد بينا يف النقطة الثانية من 
 ناتااملخرجات، والبي ـجداول املدخالت : البيانات الالزمة حلساب نسبة تكلفة املوارد احمللية، ومها

  .ت املشروع نفسهاألولية اليت يتم احلصول عليها من سجال
تتيح  ـوهي املصادر األولية ـ إن استخدام البيانات اليت تستخلص من مصادر املشروع 

إالّ أن هذه النتيجة تطرح . إمكانية تقدير قيمة األصول الرأمسالية يف خمتلف الوحدات اإلنتاجية
هذه األرقام  مشكلة حتديد مدلول القيم املستخلصة من سجالت املشروع، إذ يف الغالب ال خترج

عن إطارين؛ األول هو التكلفة التارخيية لشراء األصل، والثانية هي قيمة األصل يف تاريخ القياس 
من ) مقدرة على أساس حماسيب سنوي ثابت(حمسوبة على أساس طرح جممل قيمة اإلهالك السنوي 

حساب نسبة تكلفة  وهاتني القيمتني ليس ألي منهما استخدام مباشر يف. التكلفة التارخيية لألصل
  .املوارد احمللية

وقد يظهر يف هذا اال الرأي القائل باستخدام قيمة اإلهالك السنوي لألصل الثابت كمعرب 
حبتا، وهو بالتايل  ال خيرج عن كونه مفهوما حماسبيا عن التكلفة السنوية لألصل، إال أن هذا الرأي

مشكلة  ـتغلب على هاتني املشكلتني معا ولل. ينطوي على إغفال اقتصادي هام هو عامل الزمن
من أسس احلساب االقتصادي تفاوت درجة استغالل الطاقة اإلنتاجية للمشروع، ومشكلة غياب 

يفضل تقدير قيمة األصول الرأمسالية املستخدمة يف حساب  ،أسلوب اإلهالك السنوي املتساوي
سنوية اليت تتساوى قيمتها احلالية مع قيمة نسبة تكلفة املوارد احمللية باالستناد إىل قيمة الدفعة ال

ويبقى يف هذا اال نقطة . األصل نفسه، وذلك لعدد من السنوات مساو للعمر اإلنتاجي لألصل
أية قيمة لألصل ؟ وأي سعر خصم يتم استخدامه يف هذا : ينبغي االلتفات إليها و املتعلقة بتحديد 

فقط حبسابات األصول الرأمسالية، وإمنا يشمل كافة  اال ؟ مع مالحظة أن سعر اخلصم ال يتعلق
  .التكاليف واملنافع املرتبطة بنشاط املشروع

مشكل االختيار بني القيمتني التارخيية و االحاللية لألصول الرأمسالية، بغرض  صأما فيما خي
ملشار إليه تلف عن ذلك احساب نسبة تكلفة املوارد احمللية، مع مالحظة أن مفهوم االختيار هنا خي

بني التكلفة التارخيية لشراء األصل  ـيف الفقرة السابقة، حيث يتعلق مفهوم االختيار املشار إليه آنفا 
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والذي يتعلق باألسعار االقتصادية أو االجتماعية باملقارنة بأسعار  ـوقيمة األصل يف تاريخ القياس 
لق باالختيار بني مستويني خمتلفني أما مفهوم املقارنة هنا فهو الذي يتع. السوق يف نفس السنة

لألسعار يف سنتني خمتلفتني قد يصل الفارق الزمين بينهما إىل أكثر من عشرين عاما، ومها السنة اليت 
مت فيها شراء األصل اإلنتاجي، والذي أدرجت البيانات اخلاصة به بسجالت املشروع، والسنة اليت 

  .دير نسبة تكلفة املوارد احملليةيتم بالنسبة هلا إجراء احلسابات اخلاصة بتق
وهنا نتعرض للرأي القائل بأن أساس احلساب االقتصادي ينبغي أن يكون ممثال يف األسعار 

  .الثابتة وليس األسعار اجلارية
إذ لتطبيق هذا الرأي جيب أن يكون احلساب االقتصادي باألسعار الثابتة شامال لكافة 

مثل عناصر التكلفة  ـ، دون اقتصاره على بعضها فقط عناصر نشاط املشروع من تكاليف ومنافع
إال أنه يصعب حتقيق هذا الشرط عند حساب نسبة تكلفة املوارد احمللية، وخاصة إذا مت  ـالرأمسالية 

استخدامه كبديل ملعياري صايف القيمة احلالية، ومعدل العائد الداخلي الذين يستندان على بيانات 
فترض أن اللجوء إىل حساب نسبة تكلفة املوارد احمللية كمعيار لتقييم إذ ي. العمر الكامل للمشروع

كفاءة املشروع أو للمفاضلة بني عدة مشروعات يرجع أساسا لعدم توافر البيانات التارخيية 
  .للمشروع، أو عدم توافرها بالتفصيل املطلوب موعة املشاريع قيد املفاضلة

فهوم استخدام ملناقض بطبيعته لثابتة يف القياس مدام األسعار اوعلى ذلك، يكون شرط استخ
و االحاللية  التارخيية ـنسبة تكلفة املوارد احمللية، وتظل بالتايل مشكلة املفاضلة بني مستويي التكلفة 

وألن هذا املشكل مل حيسم بعد يف األدب االقتصادي املعاصر املتعلق بتقييم املشاريع، . دون حل ـ
ت درجت على إجراء حسابات نسبة تكلفة املوارد احمللية باستخدام كل من فإن العديد من الدراسا

مبعىن حساب مستويني لنسبة تكلفة املوارد احمللية يعتمد أحدمها . مستويي التكلفة بشكل منفصل
على بيانات القيمة التارخيية لألصول الرأمسالية، ويعتمد ثانيهما على بيانات القيمة االحاللية هلذه 

وهذا األسلوب يف احلقيقة ال خيتلف عن أسلوب حتليل احلساسية، من حيث الدقة األصول، 
واملوضوعية، إال أنه ال يعطي صورة واضحة للكفاءة النسبية للمشروعات قيد التقييم، وقد يصل 

وخاصة يف حالة ارتفاع معدالت التضخم يف  .األمر إىل إعطاء صورتني متناقضتني لنفس املشروع
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 األصول تسم بالطول، إذ كثريا ما تتجاوزيالعمر اإلنتاجي لألصول الثابتة  إذا كان ،الدول النامية

  .) )1اية عمرها االفتراضي، مما يعقد من مشكل أخذ التكلفة التارخيية يف احلسبان

أخريا، هناك مشكلة تتعلق بتقدير التكلفة االحاللية لألصول الثابتة املستخدمة يف املشاريع 
حيث أن تقدير هذه التكلفة يتطلب من جهة توفر خربات فنية تتعدد وفقا . لتقييمالصناعية قيد ا

لنوعية وجماالت استخدام هذه األصول، ومن جهة أخرى تطرح صعوبة املقارنة بني األصول 
الرأمسالية املستخدمة يف املشروع، وبني األصول األخرى باألسواق احمللية والعاملية واليت ميكن 

وخاصة يف ااالت اليت يكون التطور التكنولوجي ا سريعا، وبالتايل . مماثلة هلا اعتبارها نظائر
  .يكون تقادم املعدات سريعا بنفس املعدل

إالّ أنه بالرغم من هذه املشاكل يبقى أسلوب التكلفة االحاللية أفضل من أسلوب التكلفة 
كلفة االستثمارية، وباقي عناصر التارخيية، نظرا ملا يتيحه من تناسق بني أسس حساب عناصر الت

من املقترنة ذا التقدير  وهنا ميكن التغلب على الصعوبات الفنية. التكلفة واإليراد اخلاصة باملشروع
خالل استخدام معدل مناسب للتضخم، على أن توىل ااالت ذات التطور التكنولوجي السريع 

  .أمهية خاصة عند إعادة التقييم
 :فة الفرصة البديلة لألصول املغرقة مشكلة حتديد تكل -3

والذي خيتلف  ـإن األمر هنا يتعلق باألصول الثابتة للمشروع، ويقصد مبفهوم اإلغراق هنا 
  .عدم سهولة حتويل األصل إىل استخدامات أخرى ـعن اإلغراق باألسواق 

ألة السابقة واحلقيقة أن هناك نوع من االرتباط بني مسألة تقدير قيمة األصول املغرقة واملس
عليها، وهي تقدير قيمة األصول الرأمسالية إذ أن هذه األخرية ال تثري مسألة إن كان يتوجب إدراج 

يف اجه، ويتمثل حل املشكلة أصل ثابت ما يف احلسابات من عدمه، بل تنطلق من مبدأ التسليم بإدر
التكاليف املغرقة، فاملسألة هنا البحث عن أسلوب التقدير املالئم لقيمة ذلك األصل، أما فيما يتعلق ب

وهنا جند أن . )2( نها يف تقديرات التكلفةيتتعلق بالتساؤل عن نوعية األصول اليت جيب تضم
املشكلة تتعلق بوجود نوعني من األصول الثابتة جيب التمييز بينهما عند حساب نسبة تكلفة املوارد 

، بينما ال تعترب وطينية من وجهة نظر االقتصاد اليقاحمللية، األوىل تتعلق باألصول اليت متثل تكلفة حق
                                                

(1)   : Op, cit,  P. 22. 
(2)   : World Bank, op, cit, P. 28. 
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الثانية من بنود التكاليف بالرغم من استخدامها يف العملية اإلنتاجية، وللتفرقة بينهما جيب حتديد 
مدى قابلية تلك األصول لالستخدامات البديلة عندما تثبت عدم كفاءة املشروع حمل التقييم، مبعىن 

  ".املغرقة"ألصول هو تكلفة الفرصة البديلة لألصول أن معيار التمييز بني هذه ا
فاألصول اليت تتميز بفرص ضئيلة يف حتـول استخدامهـا من نشـاط معني إىل نشـاط 

، مهما كانت قيمتها وطينقيمة من وجهة نظر االقتصاد الأو نشاطات أخرى تعترب منخفضة ال
بار أنه ال يؤدي إىل التعبري عن التكلفة املالية، واحلقيقة إن هذا الرأي يعد حمل اعتراض على اعت

  .احلقيقة لعناصر اإلنتاج املستخدمة بغرض احلصول على سلعة أو خدمة ما
سا على ما يتحمله االقتصاد إالّ أن هذا االعتراض ميكن الرد عليه بأن احلساب يعتمد أسا

ول الرأمسالية لالستثمار يف جماالت أخرى نتيجة لتخصيص األص" ضائعة"يف شكل فرصة  وطينال
فضال عن أن اهلدف من حساب نسبة تكلفة املوارد احمللية هو تقدير عالقات . للمشروع قيد التقييم

ونسب ليس هلا بالضرورة مفهوم حماسيب حمدد، وهنا يتماثل مفهوم هذه النسبة مع مفهوم أسعار 
  .الظل، وهي األسعار اليت تستخدم بالفعل يف حساا

بة تكلفة املوارد احمللية من خالل حتديد تكلفة األصول الرأمسالية وهكذا جند أن حساب نس
اعتمادا على مدى وجود استخدامات بديلة هلا يف مشاريع أو أنشطة أخرى يعد أمرا " املغرقة"الثابتة 

منطقيا، إال أن هناك اعتبارات فنية تعترض تطبيقه إذ يتطلب هذا التحديد خربات فنية ومهنية عديدة 
  .قه عمليابغرض تطبي

هكذا بعد أن تعرضنا لتفاصيل دراسة اجلدوى التجارية و االجتماعية مرورا بتصويبات 
ج ــة خمتلف املناهـاألسعار من خالل التعرض للجدوى االقتصادية للمشروعات، و بعد دراس

 و التوجهات يف مسألة تقييم املشاريع بالدول النامية سنحاول أن نعرف مدى انطباق هذا النوع من
الدراسة يف اجلزائر من خالل الفصل التايل و املتعلق بتقييم و تنفيذ املشاريع منذ االستقالل و حىت 

  .اآلن
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  تقييم و تنفيذ املشاريع االستثمارية يف اجلزائر: الفصل اخلامس 
يف ية االقتصادية و االجتماعية حتتل مسألة االستعانة باملصادر األجنبية يف متويل مشاريع التنم

الدول النامية مكانة هامة يف األدب االقتصادي نظرا لتعقدها و اختالف اآلراء حول ضرورا، 
روط هذا التمويل و أسلوب تدخل هذه املصادر يف اقتصاديات البلدان بسبب تعدد أشكال و ش

و السبب يف اللجوء إىل هذه املصادر األجنبية يعود إىل أن اإلدارة االقتصادية يف غالبية هذه  .النامية
و  عة أساسا إىل نقص مواردهاالبلدان تواجه مشاكل عميقة يف متويل براجمها التنموية، و الراج

حمللية من جهة و حاجتها إىل رؤوس أموال ضخمة لدفع برامج التنمية لتحقيق االنطالق مدخراا ا
  .الذايت

إالّ أن االستعانة باملصادر األجنبية أثارت الكثري من اجلدل بني مؤيد و معارض حول مدى 
ات و بالتايل دفع عجلة االقتصاد، و دعم اإلمكاني. فاعلية هذه املصادر يف متويل مشاريع التنمية

دول مثل كوريا فاملؤيدون يرون بأن بعض ال. احمللية للبلدان اليت تطلب مساعدة هذه املصادر
و سنغافورة، و تايوان، و تايالند، و غريها من الدول مل حتقق تقدمها إال من خالل اجلنوبية، 

لذي قامت به أما املعارضون فيستندون إىل الدور التارخيي ا. )1(االستعانة مبصادر التمويل األجنبية
تصادية و مصادر التمويل األجنبية يف استرتاف ثروات الدول النامية، و عمقت بالتايل تبعيتها االق

  .و هي بذلك مل تكن إال شكال من أشكال االستعمار احلديثالسياسية، 
و احلقيقة أن ظروف هذه البلدان ليست متشاة، و ما ينجح يف إحداها ال ينجح بالضرورة 

  .األخرىيف الدول 
إن إلقاء نظرة على خلفيات هذه املشكلة يف االقتصاد اجلزائري متكننا من حتديد ما إذا كان 

يف  ية، و شكل هذه االستعانة قد ساهمجلوء السلطات السياسية إىل االستعانة مبصادر التمويل األجنب
  :و ذلك من عدة منطلقات  مهإقامة مشاريع ناجحة من عد

االستثمارية منذ االستقالل، و الدور الذي لعبته املكاتب االستشارية  عتقييم املشاري:  أوال 
  .يف تلك الفترة األجنبيـة

  .تدهور األوضاع التمويلية لالقتصاد اجلزائري، و ضرورة التوجه القتصاد السوق :ثانيا 
                                                

، حبث مقدم للمؤمتر "ة يف إطار االنفتاح االقتصاديلجنيب املباشر يف املشروعات الداخدور االستثمار األ"ان عبد ايد، عبد الفتاح عبد الرمح  )1(
، مرجع أوردة 594، ص )1982املؤمتر، : القاهرة (، كلية التجارة، جامعة املنصورة 1982أفريل  26 – 24العلمي السنوي الثاين، القاهرة، 

  .2مرسي، املرجع السابق، ص حيىي إبراهيم علي 



  - 443  - 

  

اجلهود املبذولة من طرف احلكومة جلذب االستثمارات األجنبية، و يئة  :ثالثا 
  .الئم لالستثمار من خالل التحول القتصاد السوقاملناخ امل

  تقييم املشاريع االستثمارية يف اجلزائر  :أوال 
حمطما و متخلفـا بكـل  اكان ما ورثته اجلزائر عن العهد االستعماري اقتصادا خمربا و بلد

اء املقاييس، لذلك كان أول ما فكرت فيه السلطة يف أواسط الستينات من القرن املاضي هو بن
قاعدة صناعية تعمل على النهوض بكافة قطاعات البالد معتمدة علـى نظريـات االقتصـادي 

 هوالذي أطلق عليه منوذج الصناعـات املصنعـة و) G. DEBERNIS" (دوبرنيس"الفرنسـي 
و قد . املعـروف بقطـاع الصناعات الثقيلة كمحفز خللق صناعات أخرى متوسطة و خفيفة

إمكانياا املالية إلجناح هذه السياسة حىت تتمكن من سد حاجة السوق كرسـت اجلزائـر كـل 
خمة و قد اعتمدت يف متويل هذه املشروعات الض. احمللي، و تصدير الفائض حنو األسواق اخلارجية

 اليت متتلك منها اجلزائر ثروة ال يستهان ا إال أن قطاع احملروقات شهدعلى مواردها من احملروقات 
مما جعل االعتماد عليه وحده يعرض هذه املشاريع لكثري من املشاكل، إذ ات كثرية ؛ هزات و أزم

  .تبني بعد فترة أن هذه املشاريع العمالقة مل تؤد ما كان مأموال منها
يف مارية و السؤال الذي ميكن طرحه يف هذا اال، هو كيف كانت تقيم املشاريع االستث

  .وىل من االستقاللظل االقتصاد املخطط يف السنوات األ
مليار  30و الذي خصصت له حوايل ) 1973 – 1970(من خالل املخطط الرباعي األول  .أ 

إالّ أن االعتماد  ،)1(من هذه املخصصات % 50دينار جزائري كان نصيب قطاع احملروقات يتجاوز 
تثمارات ، حيث كانت االس)2(على هذا القطاع باإلضافة إىل التمويل عن طريق االستثمار األجنيب

األجنبية حىت السبعينات من القرن املاضي تتم عن طريق إبرام العقود بني البلد املضيف ممثال يف 
و تنتهي بإنشاء شركة مراقبة كليا ، )ولـة، مصادقـة برملانيـةوزير، رئيس د(السلطات املركزية 

كة الدولة املضيفة يف السنوات األخرية إىل مشارألجنبية، مث تطورت أو جزئيا من طرف املصاحل ا
مباشرة أو عن طريق املؤسسات العمومية من خالل متويل و تسيري االستثمار، مما أدى إىل ظهور ما 

                                                
إبراهيم عطاري، الفضيل رتيمي، األزمة االقتصادية و انعكاساا على الواقع االجتماعي اجلزائري، امللتقى الوطين األول حول االقتصاد   )1(

االقتصادي ملشروع كهربة  ، مرجع أورده سفيان فنيط، التقييم48، ص 2002اجلزائري يف األلفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماي 
  .163، ص 2006 – 2005شبكة السكة احلديدية لضواحي اجلزائر العاصمة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة قسنطينة، 

  .3 - 2اجلامعية، اجلزائر، ص  تكمال عليوش قربوع، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان املطبوعا  )2(
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يسمى بعقود املؤسسة املشتركة اليت دف إىل القضاء النسيب أو الكلي على امللكية األجنبية، مع 
تكون هذه املشاركة مالية و تقنية،  االحتفاظ مبشاركة الشركات األجنبية يف االقتصاد احمللي، حبيث

زيادة على ذلك، فإن اجلزائر مل تلجأ إىل االستثمار املباشر املتمثل يف امللكية الكلية لوسائل اإلنتاج، 
 % 51بل عملت باالستثمار املختلط الذي تكون فيه أغلبية نسبة املشاركة للشركات اجلزائرية، أي 

الذي (أما بالنسبة لعقود االستثمار التكنولوجي  .نيبللشريك األج % 49للشريك اجلزائري و 
اليت تقدمها الشركات األجنبية، باإلضافة إىل اآلالت و لى املعارف و الطرق التقنية يشتمل ع

، فقد ظهرت يف السبعينات عندما تبني لبعض الدول )األدوات و التحكم الشامل يف تنظيم اإلنتاج
موعة املوارد النقدية أو العينية اليت تأيت ا مؤسسة عن طريق االدخار جم(النامية أن االستثمار املباشر 

حيث ينجز هذا النوع من االستثمار عن . ث التنمية املطلوبة القتصاداادمل حي) اخلاص األجنيب
، إالّ )و التسيريهارة الفنية، التكوين عقود إجازة الرباءة، امل(طريق العقود املتعلقة بنقل التكنولوجيا 

أنه عمليا مل تطبق هذه العقود إالّ بني البلدان املتقاربة تكنولوجيا، أما بالنسبة للبلدان النامية فقد 
استعملت العقود اخلاصة بنقل املعلومات و اآلالت و التحكم يف اإلنتاج و التسيري و املعروفة بعقود 

عقود منذ السبعينات إىل غاية إىل مثل هذه ال و قد جلأت اجلزائر. توج باليداملفتاح باليد و املن
الثمانينات، لذلك فإن االعتماد على هذا النوع من التمويل أدخل البالد يف أزمة املديونية، إذ أن 
اجتاه التجارة اخلارجية بني الدول الشرقية و الغربية و قصور حصيلة الصادرات عن الوفاء بقيمة 

 .م بشكل أساسي يف خلل ميزان املدفوعاتالواردات يف فترة التحول إىل النهج االشتراكي ساه
فضال عن أن االعتماد على االستشارة األجنبية أدى إىل تطبيق سياسات و مناذج استثمارية ال 
تتالءم مع وضعية االقتصاد اجلزائري، مما دعا إىل ضرورة مراجعة الربامج املخططة بإشراك 

و تنفيذ القرارات، و القيام مبراجعة معايري  اموعات احمللية بالتخفيف من حدة املركزية يف اختاذ
لتفادي التنفيذ العشوائي  ،متكامل يف إطار خطة تنموية شاملةبرجمة املشاريع و التخطيط هلا بشكل 

. للمشاريع دون دراسة مسبقة تعتمد على األسس العلمية املتعارف عليها يف ميدان تقييم املشاريع
إىل عنصر االستقرار يف األجهزة اليت تعمل على التخطيط  االفتقار ذا اال هوإالّ أن ما يالحظ يف ه
س احلكومة، مث فقد كانت املخططات التنموية تعد بناء على توجيهات جمل .للمشاريع االستثمارية
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من  يف هذه املرحلة جمموعةو قد أنشأت . من مهام مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطينأصبحت 
  : )1(التخطيط للمشاريـع التنمويـة و علـى رأسهـا ما يلي األجهزة كانت تعمل كلها على

اسة جملس أمانته تابعة لرئ تو كان 1962أنشئ سنة   :الس الوطين للتخطيط  .أ 
و اليت كانت تقوم مبهامها مديرية الدراسات و التخطيط، مث حول لوزارة االقتصاد سنة ورة، ـالث

، و بقي كذلك 1965خريا إىل وزارة املالية سنة ، و أ1964، مث إىل رئاسة اجلمهورية سنة 1963
 .1970حىت سنة 
 اتــمديرية الدراس نظرا لتزايد عدد املشاريع مت حتويل :كتابة الدولة للتخطيط   .ب 

و كانت مهامها تتمثل يف توزيع املخصصات  1970و التخطيط إىل كتابة الدولة للتخطيط سنة 
 .و متابعة املخططاتاملالية و البشرية على املشاريع، و تنفيذ 

نظرا للنقائص و الصعوبات املالحظة يف جمال : وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية . جـ
و التهيئة العمرانية يط إىل وزارة التخطيط تقييم و تنفيذ املشروعات، مت حتويل كتابة الدولة للتخط

  .1979بدءا من سنة 
ر مرة أخرى يف نظام اهليئة أعيد النظ 1987يف سنة : الس الوطين للتخطيط  .د 

. املركزية للتخطيط، و بذلك عوضت وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية بالس الوطين للتخطيط
إن هذا التذبذب و عدم االستقرار للمؤسسات القائمة على عملية إنشاء املشاريع كان له آثار سلبية 

 .دد املسار االقتصادي للبالدعلى عملية التخطيط للتنمية و وضع الستراتيجيات اليت حت
هذا و قد عملت هذه األجهزة املختلفة علـى إعـداد املخططـات االقتصاديـة 

  :بنـاءعلى املخططات الوطنية وفقا للمراحل التالية 
و هي تعترب مرحلة متهيدية حتدد فيها الستراتيجيات التنموية بالتعاون مع : املرحلة األوىل 

فة وفقا لالحتياجات مث توضع البدائل املختل. دد اإلطار العام للتنميةالسلطة السياسية اليت حت
و االقتصادية و السياسية من طرف تقنيو أجهزة التخطيط و اليت تعرض بنهاية املطاف  ةاالجتماعي

  .على احلكومة اليت ختتار املشاريع املناسبة من بني البدائل املختلفة

                                                
ج تقييم املشاريع االستثمارية بني النظرية و التطبيق و انعكاساا على االقتصاديات النامية، رسالة دكتوراه غري بعداش، مناذ. بوفامة، ز. م  )1(

  .164ص . ، مرجع أورده سفيان فنيط، املرجع السابق336، ص 2001منشورة، كلية االقتصاد، جامعة اجلزائر، 
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يلية، حيث تترجم االختيارات على برامج على مستوى و هي املرحلة التفص: املرحلة الثانية 
القطاعات من خالل إعداد اخلطة القطاعية اليت يتم إثراؤها يف الوزارات الوصية، مث توجه بعد ذلك 

  .مة إىل القاعدةو كما هو واضح فهو ختطيط من الق للمؤسسة فالوحدة التابعة هلا،
ية وفقا ألهداف التنمية على املدى الطويل، و بعد إبراز اخلطوط العريضة و احملاور األساس

و صاالت بني املؤسسات العمومية يتم حتضري املخططات على املدى املتوسط، و بعد مشاورات و ات
من املخطط السنوي يف شكله النهائي  الوزارات الوصية و اجلهاز املركزي للحكومة يصادق على

  .مويل و بعدها يبدأ تنفيذ املشاريعطرف احلكومة و تصادق وزارة املالية على خطة الت
و واضح مرة أخرى أن العملية سياسية بالدرجة األوىل و أن التقييم و املفاضلة بني املشاريع 

  .ال خيضع لفنيات علم تقييم املشروعات، بل العتبارات سياسية حمضة
قامت كتابة الدولة للتخطيط ) 1977 - 1974(بالنسبة للمخطط الرباعي الثاين  .2

اد وثيقة كانت عبارة عن جمموعة من األفكار ملشاريع متت دراستها دف إدراجها ضمن بإعد
املخطط الوطين للتنمية، و قد تضمنت الوثيقة أدوات حتليل و تصنيف املشاريع االستثمارية من 
خالل مفهوم املعايري الكمية اليت تعتمد على استعمال احلساب االقتصادي و حتديد مدى مسامهة 

 ةعلى مفهوم املردودي و قد اعتمدت هذه املعايري.  يع يف أهداف التنمية على األمد البعيداملشار
  : املالية و االقتصادية و من أمهها 

وى ـاملست و هي نفسها املعايري املعروفة على: معايري املردودية املالية  .أ 
 : )1(من أبرزها املي و اليتــالع

  :الذي يعرف بالصيغة التالية:ستثمارة املضافة احلالية على االمعيار القيم ∗
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  ).القيمة املضافة(القيمة احلالية للفائض االقتصادي  S: حيث متثل
          VAt  القيمة املضافة احملققة يف السنةT.  

             It  االستثمار يف السنةT.  

                                                
  .168ص . رجع أورده سفيان فنيط، املرجع السابق، م343 - 342بعداش، املرجع السابق ص . بوفامة، ز. م )1(
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             a لكل القطاعات يف ذلك  % 8 معدل القيمة احلالية و الذي حدد بـ
  .)∗(الوقت

 : بالصيغة التالية  و الذي أعطي : TRIمعيار معدل املردود الداخلي  ∗
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  .T الربح احملقق يف السنة :  Bt: حيث متثل 
             It   : النفقات االستثمارية يف السنة T.  

               i  :معدل املردود الداخلي.  
 :معايري املردودية االقتصادية  .ب 

على مية االقتصادية، يتم لقد سطرت اجلزائر أربعة أهداف كربى ضمن استراتيجية التن
  :أساسها تقييم املشاريع االستثمارية و هي 

 .زيادة حصيلة الدولة من النقد األجنيب −

ات بغرض تلبية احلاجات األساسية تشجيع املشاريع اليت تعمل على إحالل الوارد −
 .للسكان

 .العمل على حتقيق التكامل بني فروع النشاط االقتصادي −

 .العمل على النهوض باألقاليم األكثر ختلفا حتت شعار سياسة التوازن اجلهوي −

 اريعـاليت تساعد على تقييم املشللتخطيط بوضع بعض املعايري  ةو بذلك قامت كتابة الدول
  .امهتها يف حتقيق هذه األهدافو قياس مدى مس

  :)1(و من هذه املعايري ما يلي 
 :Ed (Efficacité en devise(معيار فعالية النقد األجنيب  ∗

 :عن هذا املعيار بالصيغة التالية و يعرب
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  .هذا املعدل مل تبني الطريقة املعتمد عليها يف حتديد ) ∗(
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  .إيرادات املشروع من النقد األجنيب  Rt : حيث متثل 
             Dt   نفقات املشروع من النقد األجنيب.  

               It  االستثمار بالعملة الصعبة.  
          i  معدل القيمة احلالية.  

                   T   فترة حياة املشروع.  
  .و طبعا يفضل املشروع الذي حيقق أكرب قيمة هلذا املعيار

 ‘ SI( importation(معيار مسامهة املشروع يف إحالل الواردات  ∗

substitution D: 

  : و يعرب عنه بالصيغة التالية
 
   
  

يف ل ذلك على أن املشروع يساهم و كلما كانت قيمة هذا املعيار قريبة من الصفر كلما د
  .إحالل الواردات

عن ، لكن التعليمة الواردة هذا و يالحظ أن هذين املعيارين يتطلبان استعمال سعر صرف
و املعيارين يف التقييم للتخطيط ال تشري إىل ذلك، مما يبني عدم دقة استخدام هذين  كتابة الدولة

  .املفاضلة بني املشاريع
 :معيار حتقيق التكامل االقتصادي ∗

زيادة اإلنتاج الوطين و توسيع الروابـط ب ،انطالقا من استثمار معني ،الذي يسمح
  : التاليتني تعربان عن ذلكلصيغتنيو اخللفية مع املشاريع األخرى و ا األماميـة
  
  
  
    
  
  

  تهالك الوسيط املستورداالس
  االستهالك الوسيط الكلي

  =مسامهة املشروع يف إحالل الواردات 

  االستثمار بالعملة احمللية  = درجة التكامل االقتصادي للمشروع الواحد 
  االستثمار اإلمجايل 

  = درجة التكامل االقتصادي موعة مشاريع  

  

  االستهالك الوسيط احمللي
  هالك الوسيط الكلياالست
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و كلما اقتربت هذه الدرجة من الواحد كلما دل ذلك على مسامهة املشروع أو جمموعة 
  .املشاريع الكبرية يف حتقيق التكامل االقتصادي

 :معيار حتقيق التوازن اجلهوي ∗

إىل جهة أخرى يؤدي لية، و من و يشمل هذا املعيار من جهة التوزيع األمثل للموارد احمل
توزيع أكثر عدالة للدخل على جممل السكان، لذلك على املشاريع اليت تسعى لتحقيق هذا اهلدف 
أن حتدد اآلثار املباشرة اليت تؤدي باملشروع إىل خلق مناصب عمل جديدة، و استعمال املواد 

و اخلدمات، إال أن هذه األولية احمللية، فضال عن قياس آثار املشروع على قطاع النقل و التجارة 
تعط معايري كمية حلساب هذه اآلثار، ما عدا فيما يتعلق خبلق مناصب عمل جديدة  مل" الوثيقة«

  :فقد اقترحت الصيغ التالية 
 .حتديد عدد مناصب العمل اليت حيدثها املشروع  −

 .عدد مناصب العمل/ التكلفة االستثمارية = تكلفة منصب العمل   −
                           

 =     اإلنتاجية املتوسطة   −

  
  :ذه املعايري تفتقر إىل الدقة حيثو قد الحظنا أن ه

أن معيار القيمة احلالية يعترب معيارا ماليا حمضا، مما يعين أنه ال يأخذ بعني االعتبار   −
ايري القيم االجتماعية احلقيقية للمدخالت و املخرجات، و من الغريب أن هذه الوثيقة تقترح مع

 .مالية معروف أا تطبق من وجهة نظر املستثمر الفرد و تستخدمها للتقييم من وجهة نظر كلية

أن عامل رأس املال ليس هو القيد الوحيد على عملية االستثمار بل يضاف إليه   −
ال مثل هذه العوامل ال و بذلك فإن إغف. اخل...عوامل أخرى كاليد العاملة املاهرة و النقد األجنيب،

 .درإىل التخصيص األمثل للموا يؤدي

النقص يف بعض املعلومات األساسية كتحديد معدل صرف العمـلة، و معـدل   −
 .اخلصـم االجتماعي

مل حيدد املعيار املتعلق بفعالية النقد األجنيب حدود األزمة املتعلقة مبدى النقص يف   −
 .دالعملة الصعبة إن كان على املدى القصري أو املتوسط أو البعي

  القيمة املضافة لسنة من التشغيل
  عدد مناصب العمل 
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بل هناك . إن هذه الوثيقة ال تشري إىل نوع التسعري املستخدم بالنسبة لتقييم املشاريع  −
 .خلط واضح بني معايري التقييم املايل و معايري التقييم االقتصادي

إن هذه املالحظات على مستوى املعايري تقود إىل مالحظات أخرى أساسية تتناول طبيعة 
  .ريعاملنهج املستخدم يف تقييم املشا

إن املتتبع ألسلوب تقييم املشاريع الوطنية يصطدم حبقيقة كبرية مفادها أنه ال يوجد منهج 
وطين واضح لتقييم املشاريع االستثمارية بدءا بدراسات اجلدوى املختلفة و اليت تتناول الفكرة 

و  لتمويلية و املاليةاملبدئية للمشروع مرورا بالدراسات القانونية و التنظيمية و الفنية و التسويقية و ا
إىل شاريع، و هو ما أدى االقتصادية، و هذا ما انعكس يف سوء اختاذ القرارات اخلاصة بامل

ما كانت  كثريا ذذة، إفادية و االجتماعية للمشاريع املناالختالالت اهليكلية الواضحة يف البنية االقتص
و غالبا ما تقوم ا جهات غري قرارات إنشاء املشاريع تتخذ بطريقة ارجتالية غري مدروسة، 

 متخصصة ألوضاع ظرفية، و قد تفرض أحيانا مشاريع معينة من طرف اهليئات املقدمة
و هو  -قبل رغم آثارها السلبية، فضال عن غياب و ختلف بيئة املعلومات تللمساعدات، و بالتايل 

ملتاحة و قلة اخلربات املؤهلة ملثل هذه و قلة البدائل التكنولوجية ا -ما تعاين منه غالبية البلدان النامية 
ذة و أهداف التنمية زيادة على ضعف التكامل و التنسيق بني طبيعة املشاريع املنف. الدراسات

و الرقابة يف إعداد  ز التخطيط يف جمال الضبطاالجتماعية مما أخل بدور جها االقتصادية و
ة يف التقييم املالـي للمشاريـع دون فضال عن عدم مالءمة األساليب املستورد  .)1(املشاريع

االهتمـام باـال االجتماعي، و عدم مالءمتها ألهداف التنمية، حيث متيزت املشاريع املنفذة 
اختيار املشاريع كثريا زيادة على أن .التكامل مما أخل بالتوازن االقتصادي داخل البلدبالتنافر و عدم 

حداث النمو االقتصادي ااملشاريع املنجزة بعيدة عن  جعل ما كان خيضع للقرارات السياسية مما
  .املطلوب

هو منها،  والمشاريع املنفذة ال حتقق ما كان مأب اليت جعلت املبازيادة على أن من األس
عدم وجود منهج كفء يستخدم يف تقييم و اختيار هذه املشروعات سواء كان تقييما سابقا، حبيث 

و بالغت لية، و فرضت شروطها، استغلت عدم وجود خربات حم ترك األمر للمكاتب األجنبية اليت

                                                
(1  ) Abdelhamid Brahimi, L’Economie Algériènne, Défis et enjeux, Dahleb, Alger, 1991, P. 230. 

  .170، ص مرجع أورده سفيان فنيط، املرجع السابق
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مل يسمح ها، أو تقييما الحقا، يف إعطاء تكاليف خيالية للمشاريع اليت أوكلت إليها مهمة إجناز
اليت منحت من  امها بتحقيق األهدافمبتابعة املشروعات اليت بدأت اإلنتاج، للتأكد من مدى التز

  .املزايا و اإلعفاءات اليت كفلها قانون االستثمارأجلها املوافقة، و استفادت ب
و  ري اليت تعكس أهدافلذلك فإن التقييم السليم للمشروعات وفقا موعة من املعاي

أولويات التنمية االقتصادية و االجتماعية، وفقا للخطط املوضوعة من شأنه أن يقلل من حدة هذه 
  .الج االختالالت اهليكلية يف االقتصاداملشاكل، و يزيد من فاعلية هذه املشاريع يف ع

  .تدهور األوضاع التمويلية لالقتصاد اجلزائري و ضرورة التوجه القتصاد السوق: ثانيا 
فقد  -الذي ما لبث أن حول إىل الس الوطين للتخطيط  - )∗(إن ضعف جهاز التخطيط

انوين ــدعم القـقراراته لل ارـالكثري من صالحياته حبجة االنتقال إىل اقتصاد السوق نظرا الفتق
مها شركات قوية و السياسي، خاصة أمام ضغط بعض الوزارات اليت تتمتع بنفوذ كبري، و اليت تدع

على مستوى القرار و حتظى بغالبية االستثمارات على حساب قطاعات أخرى، مما أثر يف اية  تؤثر
  .بة عنهااملطاف على أسلوب اختاذ القرارات و اآلثار السلبية املترت

أضف إىل هذه العوامل السلبية اليت أثرت على القرارات االستثمارية عامال آخر ال يقل تأثريا 
و تعميقا هلذه السلبية و هو التأخر يف زمن إجناز املشروعات، حيث لوحظ أن أغلب املشاريع 

اليت تعود بشكل املستثمرة، و  دتستغرق فترة أطول من املقرر إلمتام إجنازها، مما أثر على املوار
أساسي إىل افتقار هذه املشاريع لدراسات اجلدوى اليت تعد من أساسيات علم تقييم املشاريع، حيث 
يؤثر انعدام هذه الدراسات إىل سوء اختاذ القرار االستثماري، فضال عن تعدد مراكز اختاذ هذا 

  .القرار
ليف، و هي مشاكل هذا و قد عانت أغلب هذه املشاريع من ارتفاع غري حقيقي للتكا

مفتعلة تعود الستغالل مكاتب الدراسات األجنبية اليت أوكلت إليها مهمة إجناز هذه املشاريع نظرا 
يف احملددة  تالنعدام اخلربة احمللية، فضال عن تعدد وبطء اإلجراءات اإلدارية، و عدم تسيري امليزانيا

مما كان مقررا، ع و ارتفاع التكاليف عما اآلجال املقررة، و الذي أدى إىل طول فترة إجناز املشاري

                                                
ك عبد اللطيف بن أشنهو، التجربة أنظر يف ذل). 1984 - 1980(خالل فترة املخطط اخلماسي األول  هاز التخطيط مل حتدد له وزارة االإن ج )  ∗(

  .و ما بعدها 128، ص 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )1980 –1962(اجلزائرية يف التنمية و التخطيط 
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أدى إىل ضعف اإلمداد باإلنتاج احمللي، و هو ما دفع من جهة أخرى إىل زيادة الواردات، و نقص 
  .الصادرات عما هو خمطط هلا، و هو ما أرهق ميزان املدفوعات

ن أيف كثري من األحيان  و كان من نتائج كل هذه السياسات الناقصة و غري املدروسة
و جتاريا، و بذلك بقي قطاع  اازدادت مديونية اجلزائر و تعمقت تبعيتها للخارج تكنولوجي

احملروقات هو القطاع الوحيد الذي يترأس قائمة الصادرات، ويعود إليه متويل االقتصاد، و هو ما أثر 
بعد أن ختلت  على عملية التنمية املتوازنة، فضال عن آثاره السلبية على قرارات االستثمار، و خاصة

البنوك عن متويل املشاريع الستراتيجية يف القطاع العام، حيث أوكلت هذه املهمة للخزينة العمومية، 
بينما احتفظت البنوك بتمويل املشاريع املتوسطة و الصغرية اليت حتقق مردودية مالية، و قد كان هذا 

العاجزة و اليت ال تستطيع اخلزينة  القرار هو اخلطوة األوىل حنو ختلي الدولة عن متويل املؤسسات
  .ديوا دبتسدي فلومية التكالعم

و احلقيقة اليت ميكن استخالصها هي استمرار نفس األخطاء السابقة، و هيمنة القرارات 
السياسية على القرارات االقتصادية، و عدم انعكاس اإلجراءات املتخذة يف الواقع العملي، إذ يراد 

السوق بكل ما حتمله من معاين اخلوصصة و العوملة و حترير االقتصاد  داالوصول إىل مرحلة اقتص
التخلف، بل و ظهور أزمات جديدة ابتعدت  وةصاد املوجه، مما زاد من تعميق هبعقلية االقت

  .باالقتصاد الوطين عن حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية املنشودة
ذب االستثمارات األجنبية و تعزيز اجلهود املبذولة من طرف احلكومة جل: ثالثا 

  القتصاد السوق  التحولمسار 
منذ مثانينات القرن املاضي، حدثت حتوالت عميقة يف السياسة االستثمارية يف اجلزائر، إذ أن 
العوملة االقتصادية و ضرورة االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة وضع االقتصاد الوطين و أصحاب 

تمت ضرورة التحول القتصاد السوق، مبا يتطلبه من حتوالت سريعة يف هذا القرارات أمام وقائع ح
تية، ـو اخلدمات و البىن التح اال، إذ حصل تغري كبري يف هيكل االستثمار لصاحل مشاريع الزراعة

و اليت مل حتظ باهتمام كبري يف الفترة املاضية، و ذلك بغرض إعادة التوازن لالقتصاد، و قد انصب 
م يف هذه الفترة على إعادة هيكلة املؤسسات العمومية، و تشجيع القطاع اخلاص، و التركيز االهتما

على استرياد السلع االستهالكية بغرض إشباع الطلب اخلاص املتزايد إال أن هذه السياسة فجرت 
ط ريع ألسعار النفط يف أواسخاصة أا تزامنت مع االخنفاض املالكثري من املشاكل االجتماعية و 
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 % 20.5وايل ـو ارتفاع التضخم إىل ح % 2الثمانينات مما أدى إىل تراجع النمو االقتصادي حبوايل 

تدهور ميزان املدفوعات، فضال عن اخنفاض  قو هو ما عم. )1(و ارتفاع معدل البطالة بشكل مهول
نية املؤسسات العمومية و عدم قدرا على خوض االحتياطي من العملة الصعبة، و ارتفاع مديو

و هذا ما دفع باجلزائر إىل اختاذ إجراءات صارمة . غمار املنافسة اليت تفرضها آليات اقتصاد السوق
هدفها االنتقال من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق، منها صدور العديد من التشريعات اجلديدة 

، و قانون )∗∗(2001مث سنة  1993و قانون االستثمار سنة  )∗(1990كقانون النقد و القرض سنة 
   .)∗∗∗(1995اخلوصصة سنة 

مت ـ جمال االستثمارات و انضأبرمت اجلزائر اتفاقيات يف 1993و قبل صدور قانون سنة 
اليت   إطار احتاد املغرب العريبو صادقت على معاهدات دولية، منها معاهدة متعلقة باالستثمارات يف

من  يعتربيلة، حيث أن تقنني االستثمارات املعاهدات اجلهوية املتعددة األطراف القل تعترب من
  .العمليات الصعبة اليت مل يتم االتفاق حوهلا حىت بني الدول املتقدمة

كما قامت اجلزائر بإبرام معاهدات ثنائية مع عدد من الدول الغربية، كما انضمت إىل 
  ، و وافقت على)2(باالستثمارات بني الدول و رعايا الدول األخرىاتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة 

  

                                                
عن  359، ص 1999بن دعيدة، التجربة اجلزائرية يف اإلصالحات االقتصادية، املركز الوطين للدراسات اخلاصة بالتخطيط، اجلزائر،  عبد اهللا  )1(

  .186ص . سفيان فنيط، املرجع السابق
طاعات عدا تلك اليت ختص يهدف هذا القانون إىل رفع القيود على حركة رؤوس األموال، و بالتايل تشجيع رأس املال األجنيب يف كل الق )  ∗(

  .القطاع السيادي، و قد نص القانون على عدم التمييز بني وطين و أجنيب بل عممه إىل مقيم و غري مقيم
كاإلعفاءات  تيهدف هذا القانون إىل تشجيع االستثمار مهما كان مصدره مع عدم التمييز بني املقيمني و غري املقيمني، و ضمان بعض االمتيازا ) ∗∗(

فضال عن بعض . نقل امللكية و الرسم على القيمة املضافة و الرسوم اجلمركية و الضريبة على األرباح لفترة ال تتعدى ثالث سنواتعلى يبية الضر
اليت  إلضافة إىل االمتيازاتبا. االمتيازات اإلضافية املتعلقة باالستثمار للنهوض ببعض األقاليم و املناطق احلرة و اليت قد تصل إىل عشر سنوات

ة جملس حتصل عليها املشاريع الستراتيجية، و اليت تدخل ضمن نظام التدعيم وفقا لعقود تربم بني املستثمرين و وكالة تدعيم االستثمار مع موافق
  . احلكومة

لى األموال بغرض خلق نشاطات عمل هذا القانون على تبسيط اإلجراءات املتعلقة باالستثمار و التوسع يف منح املزايا سواء فيما خيص احلصول ع )***(
  . جديدة أو توسيع قدرات إنتاجية ملؤسسات قائمة، أو إعادة تأهيل مؤسسة عامة، باإلضافة إىل عمليات اخلوصصة

ستثمارات يتضمن املوافقة على اتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باال 1995يناير  21املوافق  1415شعبان  19مؤرخ يف  04 - 95أنظر؛ أمر رقم :  )2(
، 7، العدد ة، اجلريدة الرمسيتبني الدول و رعايا الدول األخرى، كما يتضمن املوافقة على االتفاقية املتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان االستثمارا

  .69 - 68ملزيد من االطالع انظر كمال عليوش قربوع، املرجع السابق، ص . 7، ص 1995فرباير  15املوافق 
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  .)1(االتفاقية املتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان االستثمارات
و ذا تكون اجلزائر قد دخلت جمال االستثمار األجنيب املباشر مهيئة الظروف على املستوى 

  .   الداخلي و الدويل
ات هي نتيجة لسياسة اقتصادية دامت ثالثة عقود، أراد و هكذا نالحظ أن هذه اإلجراء

، حيث كان اهلدف من هذه 1988املشرع أن يساير اإلصالحات االقتصادية اليت بدأت منذ 
اإلجراءات هو حترير االقتصاد الوطين بإرساء قواعد اقتصاد السوق، فبعد أن كانت اجلزائر تعارض 

أمسال اخلاص الوطين و األجنيب، حيث كان اهلدف املعلن االستثمار املباشر، فتحت الباب واسعا للر
ث تنمية اقتصادية، لكن اهلدف احلقيقي كان البحث عن حل اللجوء إىل االستثمار املباشر هو احد

 وية،ـهلا بأن تسطر سياسة تنم للخروج من أزمة املديونية، فاخلروج من املديونية هو الذي سيسمح
ات الختيار املشاريع اليت حتقق النمو االقتصادي املطلوب و من ورائها وضع أهداف و أولوي

ملواجهة األوضاع العاملية الراهنة، و بالتايل تركيز جهود الدولة على معاجلة اآلثار االجتماعية هلذه 
  .التحوالت

إال أنه و برغم كل اإلجراءات املتخذة يف إطار قوانني االستثمار ظلت اجلزائر من الدول 
جذبا لالستثمار األجنيب مما يعين ضرورة البحث عن وسائل أخرى أكثر جناعة األقل نشاطا و 

ملواكبة املناهج العصرية يف تسيري االقتصاد الوطين، و خاصة بعد التصحيح اهليكلي الذي فرضه 
ة، ــارة العامليـصندوق النقد الدويل على اجلزائر، و طلب انضمام هذه األخرية إىل منظمة التج

إطار  مما يضع اجلزائر يف. )∗(ة اخلارجية مع االحتاد األورويبجارى اتفاقية حترير التو التوقيع عل
 على قطاع  يركز من خالل هذه االتفاقية إالأن االحتاد األورويب مل منافسة حقيقية خاصة

ية هو حتقيق األهداف األوروبية و املتمثلة يف مواجهة املنافسة األمريك احملروقات، مما يعين أن اهلدف
  .و اليابانية يف كسب أسواق دول جنوب البحر املتوسط باعتبارها أسواقا استهالكية واسعة

و هكذا خنلص إىل نتيجة واضحة و هي أن االعتماد على اخلربات األجنبية أدى إىل اختيار 
ية مشاريع مل ختدم أهداف و أولويات التنمية االقتصادية ألنه مل يتم اختيارها وفقا لألساليب العلم

                                                
يتضمن املوافقة على اتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات  1995يناير  21املوافق  1415شعبان  19مؤرخ يف  04 - 95ظر؛ أمر رقم أن:  )1(

، 7، العدد ةي، اجلريدة الرمستبني الدول و رعايا الدول األخرى، كما يتضمن املوافقة على االتفاقية املتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان االستثمارا
  .69 - 68ملزيد من االطالع انظر كمال عليوش قربوع، املرجع السابق، ص . 7، ص 1995فرباير  15املوافق 

  .2010 - 2009ستوضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ الفعلي عند انتهاء فترة رفع احلماية حوايل سنة  )  ∗(
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 امليةــو تطبيق املناهج الع الصحيحة املعروفة عامليا، و اليت تعتمد على دراسات اجلدوى املختلفة،
 اعية،ـية االقتصادية و االجتمو انتقاء ما هو مناسب منها ألوضاع بلد نامي يهدف إىل حتقيق التنم

اال ألن تفرض  و يطمح إىل حتقيق معدالت منو مقبولة على مستوى االقتصاد الوطين، بل فسحت
األطراف األجنبية شروطا جمحفة أدت إىل رفع تكلفة املشاريع املنجزة بشكل مهول، و عمق التبعية 
التكنولوجية من خالل ارتفاع قيمة الواردات، و إمهال املنتج احمللي و ميش اإلطارات الوطنية 

ها لو مت انتهاج سياسة حكيمة و هي مشاكل كان ميكن تفادي. العاملة حبقل اإلنتاج و تقزمي دورها
ط ـيف جمال االستثمار تعتمد بالدرجة األوىل على القدرات الذاتية، و توظيف موارد البالد من النف

و الغاز لصاحل إجناز مشاريع تعمل على حتقيق أهداف التنمية االقتصادية و االجتماعية من توفري 
رات يف خمتلف التخصصات و النهوض ل و تكوين الفنيني و اإلطاامناصب عمل و تدريب العم

  .باملناطق األكثر ختلفا
ال االستثمارات األجنبية املباشرة أما فيما يتعلق باملرحلة الراهنة فإن املالحظ أن حجم تدفق 
يف فترة عدم االستقرار السياسي  يتناسب مع حجم االمتيازات و احلوافز املمنوحة هلا، و خاصة يف

أن  الستثمارات األجنبية، و خاصةي و اليت أثرت كثريا على جذب االتسعينات من القرن املاض
عامل اجلذب هذا ال يعتمد فقط على حوافز االستثمار اليت تنص عليها قوانني تشجيع االستثمارات 
األجنبية، بل يعتمد بالدرجة األوىل على االستقرار السياسي و االقتصادي و درجة النمو القتصاد 

  .البالد املضيف
يف تثمارات األجنبية مازالت قى بعد كل ذلك أن جتربة اجلزائر يف جمال جذب االسو يب

إال أن مزايا االستعانة باالستثمار األجنيب  ،بداياا، و ال ميكن احلكم عليها بشكل موضوعي
املباشر، و ضرورته لالقتصاد الوطين ال ينبغي أن تنسينا خماطر املبالغة يف دور هذه االستثمارات 

 ة،ـعوملة العملية اإلنتاجي سبة للتنمية، و خاصة بالنسبة للشركات عابرة القارات اليت دف إىلبالن
ا و هذا يتطلب التحديد الدقيق للدور املرغوب هلذه االستثمارات و اليت جيب النظر إليها على أن هل

للدراسة و التقييم  دورا مكمال لعملية التنمية و ليس بديال عنها، كما أن إخضاع االستثمار األجنيب
على  من أثر خماطره لاملوضوعي، و القياس الدقيق لتأثريه على أهداف التنمية من شأنه أن يقل

االقتصاد، و هذا ما جيب أن يقوم به اجلانب الوطين، و هذا يعين ضرورة وجود منهج علمي قابل 
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الذي ميكن أن تلعبه يف  الدورللتطبيق العملي، بغرض تقييم هذه االستثمارات، و احلد من خطورة 
   .االقتصاد الوطين

 .خالصة القسم املتعلق باإلطار النظري لتقييم املشاريع بالدول النامية
استهدفت دراسة اإلطار النظري لتقييم املشايع يف الدول النامية استخالص األسس 

كون تلك واألساليب اليت تتالءم مع خصائص وظروف هذه البلدان واجلزائر من بينها، حبيث ت
ها يائية جبانبــة اإلمنــاألسس واألساليب أدوات يف جمال حتقيق أهداف السياس

  .ادي و االجتماعيــاالقتص
وقد تطرقنا يف هذا اال إىل أهم مبادئ دراسة اجلدوى التجارية على اعتبار أا املدخل 

راسة اجلدوى االقتصادية ، مع إبراز األسس اليت تقوم عليها دجتماعيةاألساسي لدراسة اجلدوى اال
فيما يتعلق بأسس التسعري واخلصم املالئم لتقييم املشاريع، مث انتقلنا إىل عرض أهم املناهج املعاصرة 

وأخريا تعرضنا للمعايري املستخدمة يف عملية التقييم، واليت . لتقييم املشاريع الصناعية بالدول النامية
ري مكملة أو بديلة للمعايري األساسية اليت تستند إىل تستعمل يف األدب االقتصادي على أا معاي

و ختمنا هذا القسم باعطاء فكرة شاملة عن تقييم و تنفيذ املشروعات .العمر االقتصادي للمشروع
  .يف اجلزائر

  .ونتعرض فيما يلي لنتائج هذه الدراسة
مع إلقاء مناهج رئيسية لتقييم املشروعات  ستتناولنا يف هذه الدراسة بالبحث : أوال 

نظرة عامـة على خمتلف املناهج املعروفة على مستوى عاملي، واملناهج الرئيسية اليت تناولناها هي 
األمم  ة، ومنهج منظم" ليتل ومريليس"منهج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واملعروف مبنهج 

و منهج البنك الدويل ) اسإيدك(املتحدة للتنمية الصناعية، ومنهج التنمية الصناعية للدول العربية 
ومنهج اآلثار اليت نركز عليه يف اجلانب لالنشـاء و التعمري، و منهج الوكالة األمريكية للتقييم 

  .التطبيقي من هذه الدراسة
ويعترب املنهجان األول و الثاين مها املنهجان األساسيان لتقييم املشاريع الصناعية، والذي 

اهة إىل جمال تقييم املشاريع منذ سبعينـات القـرن املاضـي، عمال على إدخال أسس اقتصاد الرف
على اعتبار أن عملية تقييم املشاريع كانت تتم قبل ذلك دون اآلخذ يف احلسبان لالعتبارات 

  .االجتماعية أو اإلمنائية للدولة يف إطار حساب الرحبية اليت تستهدف حتديد جدوى املشاريع
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متت دراسته نظرا ألن من شارك يف وضعه هم  دفق" دكاسإي"أما املنهج الثالث وهو منهج 
مجاعة من االقتصاديني واخلرباء العامليني والعرب، حبيث حقق ميزتني تتمثل األوىل يف األخذ يف 
احلسبان كل االعتبارات املنهجية اليت تضمنتها املدارس الفكرية املعاصرة للتقييم اليت ظهرت قبله، 

ية يف اإلملام بظروف التنمية موع الدول النامية بشكل عام والعربية يف حني متثلت امليزة الثان
فهو منهج البنك الدويل لإلنشاء و التعمري الذي ركز اهتمامه على أما املنهج الرابع . بشكل خاص

املشاريع الزراعية و املنهج اخلامس و هو منهج الوكالة األمريكية الذي ركز على إرشادات لتقييم 
 قطاعات معينة كاالتصاالت و الكهرباء و التصنيع و بعض ااالت االجتمـاعية املشاريع يف

وهو منهج اآلثار فال خيتلف من حيث منطلقاته عن بقية كالصــحة و التعليم أما املنهج السادس 
املناهج إال أنه يبسط الكثري من العوائق اليت تصادف اقتصاديات البلدان النامية من حيث عدم توفر 

يانات الدقيقة واخلربات اليت يتطلبها حساب أسعار الظل نظرا العتماده على أسعار السوق فقط، الب
فضال عن أنه يصلح للتطبيق يف كل االقتصادات، وعلى كل املستويات سواء على مستوى املشاريع 

  . اخلاصة أو على مستوى القطاعات أو على مستوى االقتصاد ككل
لت إليها الدراسة أن كل مناهج التقييم تنطلق من مبدأ واحد من النتائج اليت توص :ثانيا 

ة يفيما يتعلق باملشاريع الصناع االجتماعيةوهو وجود اختالف بني الرحبية التجارية والرحبية 
وهذا االختالف راجع إىل نقطتني هامتني تتعلق ). وبشكل عام يف كل القطاعات االقتصادية(

 تشوب اقتصادات أغلب الدول النامية و نقص املوارد املادية اليت ةاألوىل باالختالالت اهليكلي
واملالية املتاحة لعملية االستثمار والتنمية بشكل عام، والنقطة الثانية واليت تعترب كنتيجة للنقطة 
األوىل تتمثل يف خمتلف صور التدخل احلكومي بغرض احلد من عوامل النقص هذه، وهو ما يؤدي 

اسات الضريبية وأساليب الدعم املختلفة وهذا من شأنه أن جيعل األسعار إىل وجود مجلة من السي
السائدة ال تعرب عن مشكل الندرة اليت تطبع خمتلف عوامل اإلنتاج والسلع واخلدمات واليت تعرب عن 

  .الت و خمرجات املشاريع قيد التقييمــمدخ
الصناعية وفقا للمناهج  بناء على الوقائع السابقة جند أن عملية تقييم املشاريع:ثالثا 

ذكورة تقوم على تعديل املؤشرات املتعلقة بالرحبية املستخلصة من احلسابات املعتمدة على امل
األسعار واملعدالت السائدة بالشكل الذي جيعلها تعرب عن رحبية املشروع من وجهة نظر االقتصاد 
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االختالفات بني املناهج  وليس فقط من وجهة نظر القائمني باملشروع، ومن هنا تبدأ وطينال
  .املختلفة فيما تعتمد عليه من أسس وما تقترحه من وسائل إلجراء مثل هذه التعديالت

مع مالحظة أن املقارنة بني املشاريع البديلة اليت تتنافس على حجم معني من املوارد ينبغي 
  .أن جتري على أساس منهج واحد، وليس منهجني خمتلفني

ييم االقتصادي للمشاريع يكمن يف تقدير مسامهتها يف أهداف التنمية، إن مبدأ التق: رابعا 
ويتفق االقتصاديون بشكل عام على هذا املبدأ البسيط، إال أن اخلالفات تظهر على مستوى 
التطبيق، نظرا للتعقيدات النامجة عن عدم كفاية أدوات التقدير املتاحة ماليا، وأيضا بسبب اختالف 

  .تصاد السياسياآلراء يف جمال االق
يعتمدان على نفس ) UNIDOو  OECD(ويالحظ يف هذا السياق أن املنهجني األولني 

مع إعادة تقدير هذين املعيارين . املعيارين للتقييم، و مها صايف القيمة احلالية ومعدل العائد الداخلي
، يف حني أن منهج "ملعلمات الوطنيةا"و" بأسعار الظل"باستخدام األسعار واألوزان اليت يعرب عنها 

يستبدل هذين املعيارين مبعيار القيمة املضافة القوميـة الصافيـة مع زيادة بعض ) إيدكاس(
املؤشرات  املؤشرات التكميلية اليت حتدد وفقا لظروف الدولة االقتصادية،  حبيث تتعلق هذه

  .اخل...، مبتغريات العمالة والتوزيع بني الفئات واألقاليم املختلفة، والصرف األجنيب
أما منهج اآلثار فيعتمد على معيار القيمة املضافة الكلية اليت حيققها املشروع واملشاريع 
املرتبطة به، وكيفية توزيعها على أصحاب عوامل اإلنتاج حبيث تتحدد كفاءة املشروع من خالل 

للدولة  اإلضافات املوجبة أو السالبة يف الدخول اليت توزع على العمال يف شكل أجور، أو
  .واملنظمني سواء كانوا وطنيني أو أجانب

واملالحظة اليت ميكن أن خنرج ا هي أن الدراسة باستخدام طريقة اآلثار من هذا الباب 
. تشكل املسألة الثنائية للدراسة باستخدام أسعار الظل، فهي بذلك ال تناقضها بل تكملهـا

لبلدان النامية حبيث تعطى لكل واحد منها أمهية فضـال عن أن معايري التقييم هلا أمهية عامة يف ا
نسبية تبعا لألهداف االقتصادية واالجتماعية، إذ تعطى األولوية الختيارات تعترب سياسية بالدرجة 

  .األوىل، واليت ميكن للحكومات أن تعطى ا أراء خمتلفة
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ن مشكل إن التقييم االقتصادي للمشاريع ال يبدو كمشكل يف حد ذاته، ولكن كجزء م
أكثر اتساعا، وهو مشكل التوجيه واإلدارة االقتصادية الوطنية، وهكذا، ال يوجد معيار عام 

  .رض منها املالئمة بشكل أفضل مع سياسة التنميةغالختيار املشاريع، بل جمرد أدوات حسابية ال
ـة استخلصت الدراسة املقارنة للمناهج املختلفة، انه بالرغم من األسس املنهجي :خامسا 

املترابطـة، إالّ أن متطلبات تطبيقها تفوق قدرة البلدان النامية من حيث توافر املعلومات والبيانات 
الالزمة لذلك، كما أن اخلربات الفنية واالقتصادية املتاحة هلا أضعف من أن تواكب متطلبات هذه 

اخل، فضال ...والتوزيع املناهج من حيث الصيغ واملعادالت الرياضية املعقدة ودوال الطلب واملنفعة
عن التغري املستمر يف الظروف والسياسات اليت تتبعها هذه الدول والذي يستتبع تغريات مقابلة يف 

وأسعار الظل املستخدمة، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا يتجاوز إمكانيات هذه  علمات الوطنيةقيم امل
  .البلدان

تعترب مكملة للمعيارين األساسني صايف  فيما يتعلق مبعايري تقييم الفترة الواحدة،:سادسا 
القيمة احلالية، ومعدل العائد الداخلي وهي املتمثلة يف معايري، الربح االقتصادي للوحدة، ومعدل 

واليت وباإلضافة إىل دورها املكمل يف عملية التقييم فهي . احلماية الفعالة، ونسبة تكلفة املوارد احمللية
  .عدم توفر البيانات التارخيية للمشاريع القائمةتستخدم كمعايري بديلة يف حال 

وقد استخلصت الدراسة أن معيار نسبة تكلفة املوارد احمللية هو املعيار األكثر مالءمة 
حبيث يتالىف النقص األساسي يف معيار الربح االقتصادي للوحدة، وهو عدم إمكانية  للتطبيـق

لذلك مت التركيز يف املطلب . لفرع صناعي واحداستخدامه للمقارنة بني املشاريع اليت ال تنتمي 
الثالث من هذا املبحث على دراسة املشاكل املرتبطة باستخدام معيار نسبة تكلفة املوارد احمللية يف 

وهي تلك . جمال تقييم املشاريع الصناعية حىت ميكن إعطاء أمهية خاصة هلا عند تطبيق هذا املعيار
أو تفاوت درجة كفاءة تطبيق . جية املستخدمة باملشاريع قيد املقارنةاملتعلقة باختالف الفنون اإلنتا

 جتماعيةنفس الفن اإلنتاجي، يف املشاريع املختلفة، مما يدفع إىل رفع الكفاءة، ومن مث الرحبية اال
  .للمشاريع القائمة

هناك ثالث مشاكل تناولتها الدراسة بالتحليل عند تطبيق نسبة تكلفة املوارد  :سابعا 
لية، تتعلق األوىل مبشكل تسعري السلع واخلدمات اليت ال تدخل يف إطار التجارة الدولية، وانتهت احمل

الدراسة إىل أن كافة السلع واخلدمات هلذه اموعة يتم تسعريها على أساس تقسيم مدخالا إىل 
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املوجهة هلذا وبالرغم من االنتقادات . مدخالت تقع يف إطار التجارة الدولية وعمالة غري ماهرة
أما املشكلة الثانية فتتعلق بتقييم . كانت أعداد املنتجات حمدودة ااألسلوب، إال أنه ممكن التطبيق إذ

األصول الرأمسالية املستخدمة باملشروع، نظرا لطبيعة املعيار نفسه حيث ينطبق ملدة سنة واحدة من 
االقتصادية احلقيقية املرتبطة باستخدام عمر املشروع، مما يتطلب إجياد صيغة مالئمة لتحديد التكلفة 

وقد توصلت الدراسة إىل ضرورة استخدام . تلك األصول ذات العمر اإلنتاجي متعدد الفترات
التكلفة التارخيية والتكلفة االحاللية يف شكل حتليل للحساسية ينتج عنه مستويان خمتلفتان لنسبة 

  .تكلفة املوارد احمللية
تعلق بتقدير تكلفة الفرصة البديلة لألصول املغرقة، فقد توصلت أما املشكل الثالث وامل

الدراسة إىل أنه يتم حساب تكلفة الفرصة البديلة ألي من أنواع األصول املستخدمة طبقا لألسس 
  .اليت مت استنتاجها سابقا للحساب االقتصادي لتلك املدخالت

مت التوصل إىل أن األساليب املتبعة فيما يتعلق بتقييم و تنفيذ املشروعات يف اجلزائر، :ثامنا
حىت اآلن ال عالقة هلا بفن علم تقييم املشروعات، بل جمرد توجيهات إرشادية من طرف السلطة 
ممثلة يف الوزارة الوصية أو رئيس احلكومة فضال عن التوجهات األخرية حنو اقتصاد السوق و العمل 

ا زالت يف بداياا، و يصعب احلكم عليها على جذب االستثمارات األجنبية اليت تعترب جتربة م
  .مبوضوعية

هكذا، و بعد التعرض للجوانب النظرية لتقييم املشاريع يف الدول النامية سنتطرق يف القسم 
الثاين إىل الناحية التطبيقية هلذا العلم مستخدمني يف ذلك جدول املدخالت و املخرجات كأساس 

  هلذه الدراس
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  :دـهيـمت
تعترب احلسابات الوطنية وسيلة لوصف النشاط االقتصادي للمجتمع وصفا رقميا وفقا 

خالت املخرجات واحدا من الوسائل اليت متثل دو ملا كان جدول امل. موعة من املبادئ احملاسبية
سات التشابك القطاعي يف االقتصاد الوطين فإن له دورا كبريا يف عملية التخطيط، و رسم السيا

االقتصادية، إذ ميكن التعرف من خالله على حجم اإلنتاج و كشف الروابط بني خمتلف فروع 
االقتصاد الوطين من خالل تتبع حركة السلع و اخلدمات، و كذا حتديد السياسات اليت من شأا 

إضافة تغيري حجم الطلب النهائي أو توزيعه، أو تلك اخلاصة بالنواحي االستثمارية و االستهالكية، 
إىل أنه عند تغيري املعامالت الفنية يف صناعة معينة، ميكننا التعرف على اآلثار املترتبة على هذا التغيري 
سواء بالنسبة للصناعات األخرى، أو مل االقتصاد الوطين، و غريها من ااالت األخرى اليت 

  .املخرجات ـميكن الوصول إليها من خالل حتليل جداول املدخالت 
قد ظهرت احملاوالت األوىل لدراسة و حتليل التشابك القطاعي داخل االقتصاد الوطين منذ و 

 Tableau(ما يسمى باجلدول االقتصادي " فرنسوا كيناي"طرح االقتصادي الفرنسي 

Economique (ليون فالراس"تلتها النماذج اليت وضعها  ،1758سنة) "Leon Walras ( يف النصف
واسيلي "املخرجات اليت قام بصياغتها -وصوال إىل منوذج املدخالت عشر،سع الثاين من القرن التا

لدراسة العالقة بني املدخالت واملخرجات يف االقتصاد  1941 عام) w.Leontief" (ليونتييف
  )1( 1929و1919األمريكي للفترة ما بني عامي 

  :النموذجافتراضات  -1
انية تقسيم األنشطة اإلنتاجية يف يقوم منوذج املدخالت و املخرجات على أساس إمك

حبيث ميكن التعبري عن عالقاا املتشابكة بدوال بسيطة ) أو صناعات(االقتصاد الوطين إىل قطاعات 
  :التاليةو يبىن النموذج على االفتراضات 

 أنوهذا يعين  واحد، إنتاجيمن طرف قطاع ) جمموعة من السلع  أو(تعرض كل سلعة -أ
  :مهاقطتني االفتراض يبىن على ن

هناك طريقة واحدة فقط  أنمبعىن  املختلفة،السلع  إنتاجيف طريقة  إحاللانه ال يوجد -
  .كل جمموعة من السلع إلنتاج

                                                
 .159،ص 2003،طلعت الدمرداش إبراھیم، التخطیط االقتصادي في إطار آلیات السوق ، الطبعة الثانیة، مكتبة القدس، مصر 1
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  .إنتاج أويل واحد فقط)أو صناعة (أن لكل قطاع -
ال  ي، أكل قطاع دالة يف مستوى إنتاج هذا القطاع فقط) مدخالت(تعترب مشتريات - ب

على مدخالت أي قطاع إذا مل يتغري مستوى ات اإلنتاج يف القطاعات األخرى يوجد أي اثر ملستوي
  .مثال تتطلب مضاعفة املدخالت اإلنتاجدالة املستخدم خطية حبيث أن مضاعفة  أنمما يعين .إنتاجه

وهو . إن األثر النهائي ملزاولة أنواع خمتلفة من اإلنتاج تساوي جمموع اآلثار املنفصلة-جـ
  .إلضافة و الذي يستبعد وجود الوفورات واألضرار اخلارجيةما يعرف بفرض ا

يف املؤسسات و طريقة  اإلنتاجو احلقيقة أن صحة هذه االفتراضات تعتمد على طبيعة 
بدرجة أكرب يف حالة الوحدات امعة كما أن بعض االفتراضات تصح .جتميعها يف قطاع واحد
 ورات اخلارجية،ـستبعاد املنتجات املشتركة و الوفخاصة فيما يتعلق با و، قياسا بالوحدات الفردية

و لذلك جيب أخذ األثر املشترك لطبيعة العالقات اإلنتاجية،و آثار التجميع يف احلسبان عند تقسيم 
  .هيكل النموذج

إن االفتراضات السابقة جتعل النموذج مبسطا إىل درجة كبرية مما جيعله عمليا،إال أننا نعرف 
  .ديد ال جيعله قابال لالستخدام يف حل مجيع املشاكلأن هذا التبسيط الش

  :صياغة النموذج-2
عدد معني من  إىل على أساس تقسيم االقتصاد الوطين املخرجات-املدخالت منوذج يعتمد

  .ذات التجانس التام يف قطاع واحد اإلنتاجيةيتم جتميع األنشطة  واإلنتاجية، أو الفروع  القطاعات
ابك لكل قطاع مع بقية قطاعات االقتصاد الوطين فيتم من خالل أما حتليل عالقات التش

هلذا القطاع و الذي يوضح مصادر عرض السلعة و االستخدامات املختلفة هلا على امليزان السلعي 
  :مستوى االقتصاد الوطين و اجلدول التايل يوضح ذلك
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  امليزان السلعي -)1(جدول رقم 
  االستخدامات  املصادر

  ××                                  اإلنتاج
  ××الواردات                                
  ××خمزون أول املدة                         

  ××                       االستهالك الوسيط
  :االستهالك النهائي

  ××استهالك األفراد            .             
  ××عي        االستهالك اجلما.             

  ××االستثمار                                 
  ××الصادرات                                
  ××خمزون آخر املدة                         
  ××الفقد و الضياع                          

  ×××                اموع                    ×××اموع                                

  :و ميكن التعبري عن هذا اجلدول باملعادلة البسيطة التالية
  جمموع االستخدامات=جمموع املصادر 

  :أي أن
  خمزون آخر املدة+االستثمار الثابت +الصادرات +االستهالك النهائي +االستهالك الوسيط =خمزون أول املدة +الواردات + اإلنتاج

  
  :كما يليي هذه املعادلة هذا و ميكن ترتيب حد

  )1:(لة رقمداملعا
 )خمزون أول املدة-خمزون آخر املدة+(االستثمار الثابت+الواردات-الصادرات+االستهالك النهائي+االستهالك الوسيط=اإلنتاج  

  :و حيث أن
  .صايف التعامل مع العامل اخلارجي=الواردات –الصادرات 

  . يف املخزونالتغري=خمزون أول املدة –خمزون آخر املدة 
  .التكوين الرأمسايل=التغري يف املخزون +)∗(االستثمار الثابت

  :ميكن صياغتها جمددا كما يليالسابقة  )1(فان املعادلة رقم 
 )2( .التكوين الرأمسايل+صايف املعامالت مع العامل اخلارجي+االستهالك النهائي+االستهالك الوسيط=اإلنتاج

.  
  :و مبا أن

                                                
 .یتكون االستثمار الثابت من شقین ھما اآلالت و المعدات، و المباني ∗
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  .التكوين الرأمسايل+صايف املعامالت مع العامل اخلارجي +الستهالك النهائي ا=الطلب النهائي
  :ا يليتصبح كم )2(فان املعادلة رقم 

  )3(الطلب النهائي     +االستهالك الوسيط= اإلنتاج
لصناعات يقوم بتصريف إنتاجه إما عن طريق بيعه كمادة خام لهذا و نالحظ أن كل قطاع 

ر أو سواء للمستهلك أو املستثم(طريق بيعه كسلعة للطلب النهائي  أو عن ،)أو لنفسه(األخرى 
  ).أو القطاع اخلارجي القطاع احلكومي

من القطاعات، و قطاع طلب ائي واحد، فإن معامالت mو بافتراض أن هناك عدد 
  :ن أن متثل باملعادلتني التاليتنياالقتصاد ميك

      (4)                     ∑
=

+=
m

j
iiji YXX

1
 

                    (5)      ∑
=

+=
m

i
jijj VXX

1
  

  .i) للصناعة(اإلنتاج الكلي للقطاع  = Xi: حيث يفترض أن
                    Xij   = إنتاج القطاعi  املباع للقطاعj.  

Yi              =القطاع إنتاج i النهائي للطلب املباع. 

Vj              =القطاع يف ضافةامل القيمة j. 

يف منتجاته، يف حني توضح  i) الصناعة(توضح لنا كيف يتصرف القطاع ) 4(و املعادلة 
  .إنتاجه) الصناعة(كيف يبين القطاع ) 5(املعادلة 

للطلب النهائـي، و ببيـع  Yiصرف إنتاجه ببيع ما قيمته  iتبني أن القطاع ) 4(فاملعادلة 
  ). m  ، ... ،1  =Jحيث ( Jلكل قطاع  Xijما قيمته 

 كل من خامات من يشتريه مما إنتاجه يصنع j) الصناعة( القطاع أن فتبني) 5( املعادلة أما
أي القيمة (، و مما يضيفه من خدمات عناصر اإلنتاج )m  ، ... ،1  =i حيث( i) الصناعة( قطاع

  .  Vj) املضافة فيه
اليت عددها (لكل قطاعات االقتصاد  السابقتني) 5(، )4(هذا و ميكن التعبري عن املعادلتني 

m ( باستخدام مصفوفة تسمى مصفوفة التحويالت و اليت يعرب عنها اجلدول التايل؛ حيث تعرب
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مع مالحظة أن إمجايل القيمة : )5(بينما تعرب األعمدة عن املعادلة ) 4(صفوف اجلدول عن املعادلة 
  :لنهائي أياملضافة تساوي إمجايل الطلب ا

∑ ∑
= =

=
m

i

m

j
ji VY

1 1
  

 :أي Gross Domestic Product (GDP(و هو ما يعرف بإمجايل الناتج احمللي 

∑ ∑
= =

==
m

i

m

j
ji VYGDP

1 1
  

  
  مصفوفة التحويالت )2(مجدول رق

  
 القطاعات املنتجة  القطاعات املستهلكة الطلب النهائي إمجايل اإلنتاج

X1   X2………Xm 
X1 
 
X2 
 
 
 
Xm 

Y1 
 
Y2 
 
 
 
Ym 

     X11   X12 …..X1m 
 

     X21   X22 …..X2m 
 
 
 

     Xm1  Xm2…..Xmm 

X1 
 

X2 
 
 
 

Xm 
 ∑ ∑

= =
=

m

i

m

j
ji VY

1 1
 V1     V2……..Vm         القيمة املضافة 

∑
=

m

i
iX

1
       X1 ...X2...…….Xm                   إمجايل اإلنتاج 

  .54املرجع السابق ص : املصدر                                                      
  :هذا و ميكن أن ننظر إىل اجلدول السابق بطريقة أخرى، حيث يبني العمود األول فيه أن 

 
1

11

X
X هي مسامهة القطاعX1   يف إمجايل إنتاج هذا القطاع)X1 ( أي ما استخدمه القطاع

X1  هذا اإلنتاجمن إنتاجه كنسبة جلملة.  

 و أن
1

21

X
X  هي مسامهة القطاعX2  يف إمجايل إنتاج هذا القطاع)X1( أي ما اشتراه ،

  ).X1(من إمجايل إنتاج القطاع  كنسبةX2القطاع من  X1القطاع 
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 بينما
1

1

X
Xm  هي مسامهة القطاعXm  يف إمجايل إنتاج هذا القطاع)X1(تراه ، أي ما اش

  .X1إمجايل إنتاج القطاع كنسبة من  Xmمن منتجات القطاع  X1القطاع 
  :و عليه فإن القيمة املضافة هلذا القطاع تصبح مساوية لـ

                     ),,1(1
1

1

1 mi
X

X
V i

i

L=−=
∑

  

:و بشكل عام فإن
j

ij

X
X  = ما باعه القطاعXi  للقطاعXj ع من إنتاج القطا كنسبةXj.  

:و على افتراض أن
1

1
1 X

Xa i
i 111فإن  = XaX ii   ). m ,  ...,1  =iلقيم ( =

 لدينا يكون عام بشكل و
j

ij
ij X

X
a jijij أو= XaX مبعامل ) ija(و تسمى كل نسبة =

  .، أو معامل املستخدم)Marginal Input Coefficient(املستخدم احلدي 
و ميكن بناء جدول يوضح معامالت القطاعات املختلفة، و الذي يسمى مبصفوفة املعامالت 

  :التايل ) 3(كما يوضح ذلك اجلدول رقم  )Leontief Matrix(الفنية، أو مبصفوفة ليونتيف، 
  ، مصفوفة املعامالت الفنية)3(جدول 

    X 1                       X 2          ………             X m  القطاعات 

      11a                        12a            ………            ma1  
      21a                 22a            ……....            ma2  
 
 
   1ma                       2ma           ……....            mma       

X1 
X2 

 
 
 X m 

 ∑
=

−
m

i
ima

1
)1(LL ∑

=
−

m

i
ia

1
2 )1(   ∑

=
−

m

i
ia

1
 القيمة املضافة )1(1

 اموع      1                                 1                       1       
  .59املرجع السابق ص : املصدر                                

  
 :قطاع، فإن إمجايل اإلنتاج يساوي يتضح مما سبق أنه بالنسبة ألي
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∑
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=+=
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j
iiji miYXX

1
),,.........1(  

  
  :ستخدام املعامالت الفنية كما يليري عن هذه املعادلة باو ميكن التعب

∑
=

+=
m

j
ijiji YXaX

1
  

10حيث   << ija  
  :كالتايل) الصناعات(عدد القطاعات و هكذا حنصل على مجلة معادالت تعادل 

                          112121111 yxaxaxax mm ++++= LL  
                         222221212 yxaxaxax mm ++++= LL  

  
                        mmmmmmm yxaxaxax ++++= LL2211  

  :أو بشكل آخر
                       mm xaxaxay 12121111 )1( −−−−= LL  

                      mm xaxaxay 22221212 )1( −−−+−= LL  
  

                    mmmmmm xaxaxay )1(2211 −+−−−= LL  
  

  :ملعادالت السابقة بالشكل التايلاو باستخدام املصفوفات نعرب عن مجلة 
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  :كن كتابة اجلملة السابقة كما يليمي) mxm(من الدرجة ) I(و باستخدام مصفوفة الوحدة 
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  :و ميكن اختصار هذه اجلملة األخرية إىل الصيغة التالية 

Y = (I- A) X 

  .ائيمتجه الطلب النه Y :حيث متثل
             X اإلنتاج اإلمجايل متجه.  
              I متثل مصفوفة الوحدة من الدرجة املناسبة.  
             A متثل مصفوفة املعامالت الفنية.  
  :عادلة السابقة بالشكل التايلمصفوفة مربعة ميكن كتابة امل Aو إذا كانت 

                        (I- A)-1
   Y =  (I- A)-1

 (I- A) X 
X I (I- A)-1                             :   أي

   Y =        
X = (I- A)-1                          :و منه نستنتج أن 

   Y        

املختلفة الذي ) الصناعات(و هذه األخرية متكننا من تقدير قيمة اإلنتاج الكلي يف القطاعات 
  .حيقق طلبا ائيا معينا

يف حساب أثر تغري ) املنتج /املستخدم (املخرجات  ـستخدم جداول املدخالت هذا وت
حيث . و على اإلنتاج الكلي) أو صناعة(الطلب النهائي مبقدار وحدة واحدة على إنتاج كل قطاع 

مبقدار وحدة واحدة، فإن هذا لن يؤدي فقط ) X1(القطاع  تأنه إذا زاد الطلب النهائي على منتجا
بل سيؤدي إىل تغريات يف قيمة الناتج اإلمجايل لكل ) X1(قيمة اإلنتاج اإلمجايل للقطاع إىل زيادة يف 

هذه الزيادات باستخدام  القطاعات، و ذلك بسبب التداخل بني خمتلف النشاطات، و ميكن حساب
  :املعادلة

X = (I- A)-1
   Y  

من خالل مجع ) ليو املعروف باألثر الك(مثال ) Xj(لقطاع لضافة املقيمة الو حنصل على 
  .الزيادات اليت حدثت يف كل القطاعات
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1-(I- A)و ميكننا أن حنسب هذا املضاعف مباشرة من املصفوفة 
أرقام كل ، إذ ميثل جمموع  

  .مضاعف القطاع الذي يقع حتت هذا العمودعمود يف هذه املصفوفة 
وع عناصر يساوي جمم) kjالذي نرمز له بالرمز ) (Xj(و عموما فإن مضاعف القطاع 

1-(I- A)يف املصفوفة ) j(العمود
  : ،أي أن 

∑
=

=+++=
m

i
ijmjjjj aaaak

1
21 LL  

  :تقدير االحتياجات غري املباشرة من اإلنتاج-3
ين تقدير على مستوى االقتصاد الوطميكن للسلطات املهتمة بالتخطيط للعملية اإلنتاجية 

د الوطين باالعتماد على جدول من اإلنتاج مل قطاعات االقتصا )∗(االحتياجات غري املباشرة 
املخرجات،من خالل أسلوب التقريب املتتابع بضرب مصفوفة املعامالت الفنية يف - املدخالت

و بضرب .مصفوفة الطلب النهائي املقدر،فنحصل بذلك على االحتياجات غري املباشرة األوىل
تياجات غري املباشرة االح مصفوفة املعامالت الفنية يف االحتياجات غري املباشرة األوىل حنصل على

و هكذا يتم تكرار هذه العملية لعدة دورات متتالية،حيث تتناقص االحتياجات غري املباشرة .الثانية،
  .باستمرار إىل أن تصل إىل الصفر يف النهاية

يتم  ث، حيو ميكن تقدير اإلنتاج الكلي باستخدام نفس األسلوب السابق للتقريب املتتابع
  جيد لالحتياجات الكلية بعد الدورة السادسة يف أغلب األحوال  احلصول على تقدير

املخرجات تعترب إحدى األدوات املهمة املستخدمة  ـو هكذا يتضح أن جداول املدخالت 
هي بذلك  ، ورب عن الواقع االقتصادي للمجتمعألغراض التنمية، فهي جداول إحصائية حتليلية تع

  :ميكن أن تكون أداة لغرض
 لقائمة بني القطاعاتيكل االقتصادي للبلد من خالل استخالص العالقات الفنية احتليل اهل- أ

املختلفة، و كذا حتليل السياسة االقتصادية من خالل مراجعة املتغريات الكلية و التفصيلية، سواء 
أو العالقات مع العامل  ه، أو حجم األجور،كانت ختص الطلب النهائي، أو هيكل اإلنتاج و متطلبات

 .ارجياخل

                                                
سیطة الوو االحتیاجات غیر المباشرة التي تعبر عن االستخدامات ) مكونات الطلب النھائي(االحتیاجات المباشرة  اإلنتاجتشمل االحتیاجات الكلیة من  ∗

 .في العملیة اإلنتاجیة
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تبيان التناسق و التكامل بني األنشطة و القطاعات االقتصادية، سواء فيما يتعلق -ب
لنمط استهالك األسر، أو عند تغيري هذا النمط وفقا  تاج و االسترياد، و مدى مالءمتهابقرارات اإلن

 .للدولة ع األهداف االقتصادية و السياسيةلطبيعة االقتصاد الوطين، و مدى انسجامه م

مات الفنية املستقاة من التنبؤ باألحداث و السياسات االقتصادية من خالل املعلو-ـج
يؤثر عـلى  ـمثال  ـإذ أن زيـادة الطلب على نوع معني من منتجات إحدى الصناعات  اجلدول،

بقية الصناعات، أو القطاعات األخرى، و ذلك حسب أمهية كل منها يف النشـاط االقتصادي، 

 .)1( يف الطلب اليت تغطي هذه الزيادة كانية حتديد الزيادة املطلوبة يف اإلنتاجباإلضافة إىل إم

  :يف الدول النامية" منوذج ليونتييف"صعوبات تطبيق -4
املخرجات يف البلدان النامية، و فيما يتعلق بتجهيز  ـبالنسبة جلداول املدخالت  

لنسبة لتشكيل جداول بازمة سواء الاإلحصائيات، تتميز هذه البلدان بعدم كفاية البيانات ال
و هنا منيز بني نوعني من . املخرجات، أو بالنسبة لعمـل جهاز اإلحصاء ككل ـاملدخالت 

  : تاالقتصادا
االقتصادات النامية األقل تقدما، و اليت تتميز بغياب كلي لإلحصائيات، حيث بلغ   -

ت الدول الصناعية، إضافة واردامن ضعف أجهزا اإلحصائية أن صادراا ال تعرف إال من خالل 

، و بالتايل فإن وضعيتها هذه ال )2( فقط % 50إىل أن دقة بعض اإلحصائيات اليت جتريها يصل إىل 
 .متكنها من تكوين جداول للمدخالت و املخرجات

االقتصادات النامية األكثر تقدما، و اليت تتميز بتشتت اإلحصائيات أكثر مما تتميز   -
حالة االقتصاد اجلزائري، و بالتايل فإن املشكل األساسي هلا هو تنظيم هذه  بنقصاا، كما يف

 .املعلومات، و مراجعتها و تقدميها بشكل كامل

يف الدول " منوذج ليونتييف"يت يثريها تطبيق هناك بعض الصعوبات الضافة إىل أن باال
  :النامية،و ذلك لألسباب التالية
                                                

، اجلمهورية العراقية، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصـاء، دائـرة   "تقرير عملي" 1968املنتج لالقتصاد العراقي لسنة  ـم جدول املستخد  (1)
  .1975احلسابات القومية، شباط 

  
(2)   :  Pièrre Henri DERYCKE et Bernard BOBE, Projections des Echanges Extérieurrs et  

Balances des paiements, Economica, Paris, 1975, P. 132. 
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  .الكمية و النوعية املطلوبةعدم توافر املعلومات اإلحصائية ب- أ
على فكرة وجود ارتباط بني قطاعات االقتصاد الوطين و بني " منوذج ليونتييف"يعتمد -ب

إال أن هذا االرتباط ال يشاهد يف الدول النامية إال يف أحوال نادرة، و خاصة يف .فروع كل قطاع
  .املراحل األوىل لعملية التنمية

عدد معني من القطاعات و الفروع  إىلقتصاد الوطين لالإن تقسيم اجلهاز اإلنتاجي -جـ
اليت تدخل ضمن قطاع واحد أو فرع  اإلنتاجيةعملية دقيقة تتطلب مراعاة التجانس بني األنشطة 

واحد،و هذا يتطلب أن يكون عدد الفروع كبريا جدا مما قد جيعل حل النموذج مسألة صعبة،أما 
غري متجانسة،و من مث  إنتاجيةة كل قطاع سيضم أنشط فانحاولنا جعل عدد القطاعات حمدودا  إذا

  .ضيقةيف حدود  إالال ميكن االنتفاع ذا النموذج 
إن أهم االنتقادات اليت توجه إىل هذا النموذج بشكل عام و صعوبة تطبيقه يف البلدان - د

إنتاج ه أن مفادتعود إىل فرضية ثبات املعامالت الفنية، حيث أن هذا االفتراض النامية بشكل خاص 
حمل  باإلضافة إىل عدم إمكانية إحالل بعض عناصر اإلنتاج. أي سلعة ال يتم إال بطريقة فنية واحدة

مما يعين أن اهليكل الداخلي لكل قطاع من قطاعات االقتصاد الوطين .بعضها اآلخر يف إنتاج سلعة ما
  .مستقبال سيظل على ما هو عليه

يف تطور مستمر،و خاصة يف الدول النامية اليت تتجه  نتاجلإلأن الطرق و األساليب الفنية  إال
فضال عن أن تقدم و انتشار احلاسبات .حنو التصنيع و اليت تعمل جاهدة على تطوير أساليب اإلنتاج

يف القضاء اآللية و تقدمها و توفر الربامج اجلاهزة لتصميم و حل تلك النماذج ساهم بشكل كبري 
الت ــوذج املدخـذلك،و بالرغم من هذه الصعوبات، يبقى من و على.،على مثل هذه املشاكل

أن هذه العقبة ال ينبغي أن تكون و ،)1(و املخرجات أداة رئيسية من أدوات التخطيط االقتصادي
املخرجات بالنسبة هلا، ألا يف الواقع تعمل على  ـباعثا على عدم تكوين جداول املدخالت 

تكشف يف حاالت عديدة عن الثغرات املوجودة يف األجهزة  توضيح اخلطوط األساسية لالقتصاد و
  .اإلحصائية

لذلك جند أن الوصف التقليدي للمبادالت يف جدول املدخالت و املخرجات يطرح بعض 
املشاكل املنهجية اليت و إن كانت قد حلت يف البلدان الصناعية، فإا بالنسبة لإلقتصادات النامية 

                                                
 .178- 177طلعت الدمرداش إبراھیم،المرجع السابق،ص  1
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ا، تبعا للتحليل اإلحصائي املستخدم، و ذلك دف االستفادة من هذه تتطلب معاجلة خمتلفة نوعا م
  .اجلداول على نطاق واسع يف عملية التنمية

و قد عمد اإلحصائيون يف هذه البلدان إىل وضع بعض القواعد لتبسيط املبادالت يف جدول 
حصلنا فعال  كما لو أننا" فروع"املخرجات من ضمنها أن نشاطات اإلنتاج جتمع يف  ـاملدخالت 

على معلومات جممعة على مستوى املؤسسات أو الورشات املتخصصة، كما أنه بالنسبة للواردات، 
فضال عن أن هذا التقسيم يبدو . من النادر أن جند تقسيما بني املنتجات احمللية و املنتجات املستوردة

  .اإلنتاج احمللي غري ضروري، بل و مصطنع ألن اإلنتاج األجنيب يدخل يف منافسة واسعة مع
املخرجات يتضمن جتميع املنتجات  ـو حيث أن التقدمي الكالسيكي جلداول املدخالت 

املستوردة املكملة يف فروع خاصة، فإن املنتجات األخرى املستوردة اليت تنافس املنتجات الوطنية 
لية أو الفروع احمل(تظهر كموارد للفروع املكلفة بتوزيعها على خمتلف الفئات املستخدمة 

زيادة على أن النقص يف التبادل بني الفروع، و هو ما مييز جداول ). املستخدمني للطلب النهائي
التشابك القطاعي للبلدان النامية، يعكس النسبة الكبرية للواردات من خمتلف املنتوجات مقارنة 

. معتمدة على اخلارج باإلنتاج الوطين، و هذا يبني يف احلقيقة أن االقتصادات النامية هي اقتصادات
يشكل القسم األكرب من هذه ) و خاصة استهالك األسر(إضافة إىل أن االستهالك النهائي 

الواردات، يف حني أن نصيب االستثمارات و الصادرات من جمموع االستخدامات النهائية هو أقل 
إلصدار حكم  املخرجات لبلد ما تكون كافية ـلذلك فإن قراءة بسيطة جلدول املدخالت . بكثري

  .على منو اقتصاده الوطين
 ـإن ما يهمنا يف هذه الدراسة هو استخدام هذه الوسيلة اهلامة، أال و هي جدول املدخالت 

املخرجات لتقييم القيم املضافة املتضمنة، و ذلك من خالل تقسيم الزيادة يف اإلنتاج احمللي بني 
لى املعلومات الكافية حول حسابات االستغالل الواردات و القيمة املضافة، نظرا لصعوبة احلصول ع

اخلاصة باملوردين بسبب كثرم من جهة، و لقلة البيانات و عدم دقتها من جهة أخرى، مما ال 
يسمح لنا بالقيام ذا التقييم وفقا للطريقة املباشرة، إضافة إىل أن استخدام حسابات الفروع يف 

كافئة هلا، مع معاجلة بعض املشاكل اليت ميكن أن املخرجات يعترب طريقة م ـجدول املدخالت 
  .تطرح يف هذا اال
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 وضعجات ميكن أن يكون أداة مهمة يف املخر ـعالوة على ذلك، فإن جدول املدخالت 
  .يف خمتلف ااالت السياسات االقتصادية

ة و على ذلك سنقسم موضوع هذا القسم إىل فصلني يبينان يف نفس الوقت احلالة التطبيقي
  .هلذه الدراسة

  
 اإلنتاج احمللي بني الواردات الزيادة يف توزيعتخدام حسابات الفروع لاس: سادسالفصل ال

  .و القيمة املضافة
  .سنعاجل أوال املشاكل اليت تطرح بالنسبة الستخدام هذه احلسابات

 :املخرجات  ـ املدخالتاستخدام حسابات الفروع اخلاصة جبدول - أوال

كنا دائما استخدام حسابات املوردين عند توزيع القيمة املضافة غري عمليا، ال يكون مم
املباشرة األمامية، سواء ألن عددهم يكون كبريا جدا، أو ألن املؤسسات ال تقدم املعلومات 
االقتصادية الضرورية، و يف هذه احلالة ينبغي استخدام الوثائق العامة املنشورة يف أغلب البلدان، من 

  .حصاء و الدراسات االقتصادية يف إطار احملاسبة الوطنيةطرف أجهزة اإل
اليت جتمع فيما بعد مبا يعرف " حسابات الفروع"إن هذه الوثائق تقدم غالبا على شكل 

املخرجات، و استخدام هذه الوثائق يتطلب بعض الشروحات املنهجية  ـجبداول املدخالت 
  :اإلضافية اليت ميكن أن جنملها فيما يلي 

 .ع املنتجة و حسابات اإلنتاجالفرو.  .1

نالحظ عموما، أن املعلومات الرقمية اخلاصـة مبجمـوع النشاطـات املنتجـة جتمـع 
إذ يعترب  ،"عالفر"خيتلف عن مفهوم " القطاع"، كما نالحظ أن مفهوم "فروع"أو " قطاعات"يف 

الزراعية و الغذائية،  الزراعة، الصناعات(جمموع املؤسسات اليت هلا نشاط واحد، : قطاعا اقتصاديا
، و لتوخي السهولة اإلحصائية و احملاسبية، فإن املؤسسات تصنف يف قطاعات خمتلفة ..).الطاقة

من نشاط، أما عندما يقتصر األمر على  لة كوا متارس أكثروفقا لنشاطها الرئيسي حىت يف حا
ن مفهوم القطاع إىل مفهوم دراسة اإلنتاج نفسه، فمن األفضل تبىن تصنيفا أكثر دقة باالنتقال م

الفرع، حيث أنه يف التصنيف حسب مفهوم الفرع نالحظ أن العمليات اإلنتاجية ملؤسسة واحدة، 
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و بناء على . توزع على عدد من الفروع يعادل عدد السلع و اخلدمات املختلفة اليت تنتجها املؤسسة

  .)1( ذلك فإن كل منتوج ينبغي أن ينتج من قبل فرع وحيد

 ا إذا كان هذا التمييز موجودا، فيستحسن استخدام حسابـات الفـروع بغـرضو هكذ
، سواء كان األمر "حلساب اإلنتاج"حساب اآلثار غري املباشرة لالستهالك الوسيط، أما بالنسبة 

متعلقا بقطاع أو بفرع، فإن احلسابات اليت تقدمها احملاسبة الوطنية ال ختتلف عن تلك اليت تقدمها 
اليت ) أو أجزاء املؤسسات، يف حالة املؤسسات اليت متارس أكثر من نشاط(ؤسسات خمتلف امل

هو ذلك الذي يظهر القيمة  حساب اإلنتاج األكثر استعماالتشكل هذا القطاع أو الفرع، حيث أن 
  .املضافة كفرق بني القيمة الكلية للمنتجات، و تكاليف االستهالك الوسيط

اخلاصة باملؤسسات هي اليت جتمع لتشكل حسابات  و احلقيقة أن حسابات االستغالل
الفروع، إالّ أن هذه احلسابات تقودنا إىل تقييم إمجايل للطلب اخلاص مبشروع ما يف خمتلف 

و بذلك فهي ال تعطينا االستهالك الوسيط احمللي، الذي يشكل أساس حتليل اآلثار غري . الفروع
الوسيـط احمللـي ينبغـي التمييـز بني  املباشرة األمامية، إذ للحصول على االستهالك

االحتياجات اليت يغطيها اإلنتاج احمللي و بني االحتياجات اليت تغطيها الواردات، سواء من خالل 
  .حتليل مفصل للحالة أو من خالل النسب املئوية اجلزافية اليت تتبناها املصاحل اإلحصائية

 :ملخرجات ا ـمالحظات أخرى حول استخدام جدول املدخالت . 2

املخرجات للدول املتقدمة عموما، أن عناصر القطر  ـنالحظ أنه يف جداول املدخالت 
الرئيسي يف مصفوفة االستهالك الوسيط تساوي الصفر، ألن حسابات املؤسسات يتم دجمها يف فرع 

  .واحد
نفس أما يف احملاسبة الوطنية لكثري من الدول النامية، فإن حسابات املؤسسات اليت تشكل 

الفرع ليست جممعة، و بالتايل تظهر أرقام غري صفرية يف القطر الرئيسي ملصفوفة االستهالك 
  .الوسيط

  :يف العمل ترجع إىل و احلقيقة أن أسباب هذه الطريقة
أن املؤسسات احمللية اليت تنتمي لفروع الصناعات باخلصوص، تستورد منتجات  -

نتجات الصناعية املستوردة صنعت يف مؤسسات صناعية تستخدمها كاستهالك وسيط، إن هذه امل
                                                

(1)   :  S. MICHAILOF et M. BRIDIER, op.cit. P. 150 –160. 
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و بالتايل  .االستغالل اخلاصة ا ـأجنبية ال نعرف، و لسنا يف حاجة إىل أن نعرف حسابات اإلنتاج 
 .فإن قيمة هذه املنتجات الصناعية املستوردة هي بكل بساطة متواجدة يف القطر

األمهية و بالتايل فإن  أن االستهالك الوسيط بني الفروع للمؤسسات احمللية قليل -

 .)1( غري ضروريتقسيمه 

 .1989املخرجات اجلزائري لعام  ـتقدمي جدول املدخالت . 3

نالحظ يف كثري من احلسابات الوطنية، أن حسابات الفروع جتمع يف جدول تشكل أعمدته 
 .اتـــاملخرج ـإن هذا امليزان ما هو إالّ جدول املدخالت  ـاالستخدامات، و سطوره املوارد 

و املخرجات عداد جداول للمدخالت و اجلزائر كأغلب البلدان، عمدت أجهزا اإلحصائية إىل إ
، و هذا األخري هو الذي ستنصب عليه الدراسة )1989و  1979، 1974، 1969(يف السنوات 

التطبيقية هلذا القسم، حيث أن قراءة هذا اجلدول تبني أن املنتجات تتوضع سطريا، بينما تتوضع 
هو ) j(و العمود رقم ) i(الفروع عموديا، و بالتايل، فإن الرقم الذي يظهر يف تقاطع السطر رقم 

، باإلضافة إىل أن كل املعامالت يف هذا )i(من منتج الفرع) j(عبارة عن االستهالك الوسيط للفرع
  .اجلدول هي مباليني الدينارات اجلزائرية

لسعر الفعلي املدفوع من قبل املؤسسة املستخدمة إن مبالغ االستهالك الوسيط هذه حمسوبة با
و باملقابل فإن تكاليف النقل  .اردات و كذلك الرسومعلى اعتبار أا تتضمن اهلوامش التجارية والو

لكل فرع من الفروع " كاستهالك وسيط"احمللية ليست متضمنة يف سعر االستخدام، لذلك تعترب 
  .املشكلة للجهاز اإلنتاجي اجلزائري

منتوجا، و بذلك فهو لن يكون صاحلا ) 18(فرعا و ) 19(نالحظ بأن هذا اجلدول جيمع و 
و ذلك على اعتبار  ـالنقل و املواصالت و التجارة  يحلساب املصفوفات، و بالتايل فإن مجع فرع
يكون ضروريـا للحصـول على مصفوفة مربعة من  ـأما فرعان يقدمان خدماما لبقية الفروع 

  .18×  18الدرجة 
و على هذا األساس تصبح مصفوفة االستهالك الوسيط مصفوفة مربعة تتضمن نفس عدد 

  .األسطر و األعمدة، مما ميكننا من استخدامها يف حساب املصفوفات

                                                
(1)   :  M. CHERVEL et M. LE GALL, op.cit, PP 60 – 69. 
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املعامالت  ميكن أن نستخرج تبعا للطريقة املعروفة مصفوفة) أ ـ 1(و هكذا من اجلدول رقم 
  :الفنية و اليت نسميها

                                    A = (aij)…….  (1) 
) ب ـ 1(، و هو ما يبينه اجلدول )j(الالزم للمخرج) i(هو املعامل الفين للمدخل  aijحيث 

  .أدناه
؛ االستهالك الوسيط الضروري من السلع أو صفوفة حتدد لكل وحدة إنتاج حمليإن هذه امل

هذا اجلدول األخري ينبغي أن جيري عليه تعديل آخر، اخلدمات احمللية و املستوردة، و على ذلك فإن 
ى االقتصاد ، ألا ليست بذات أثر عل)CIF(علينا استبعاد قيمة الواردات بسعر  حبيث ينبغي

أن الرسوم و احلقوق اجلمركية اليت حيصل عليها قطاع اإلدارات تشكل بالعكس  يف حني. الوطين
  .نبغي مجعها مع القيم املضافة السابقةعنصرا من عناصر القيمة املضافة، و اليت ي

و هكذا، فإن األرقام النهائية اليت تظهر يف اجلدول ليست إالّ املعامالت الفنية املعرفة سابقا، 
و اجلدول الناتج ذا الشكل من جدول املدخالت . و املقتصرة فقط على االستهالك الوسيط احمللي

  .ابات الفروعاملخرجات، ميكن أن يستخدم كبيان عام حلس ـ
و نالحظ أنه يف العديد من البلدان اليت هلا حماسبة وطنية أكثر تطورا، جند أن املصاحل املكلفة 
بتقييم املشروع تستخدم طريقة أكثر مشوال، حبيث أن التقسيم األويل لآلثار غري املباشرة، يترك 

إىل ... يب ثاين، و هكذارصيدا من االستهالك الوسيط احمللي، و الذي ميكن بدوره أن يوزع كتقر
  .أن يؤول الرصيد إىل الصفر، و بالتايل يتحلل اإلنتاج إىل الواردات و القيمة املضافة

و هذا يف احلقيقة يتطلب حسابات طويلة و معقدة، لذلك يفضل استخدام طريقة شاملة 
املخرجات واليت تعتمد بشكل خاص على مقلوب املصفوفة  ـعلى أساس جدول املدخالت 

  .ستخرجة من هذا اجلدولامل
 :املخرجات  ـ املدخالتالتغريات الواجب إدخاهلا على جدول -ثانيا

قسيم الزيادة املخرجات، ال ميكننا ت ـقدم ا جدول املدخالت ييقة الكالسيكية اليت بالطر 
اشرة سواء بطـريقة مباشرة أو غري مب ـ) أو جمموعة املشاريع(يف اإلنتاج احمللي الناتج عن املشروع 

يف احلقيقة ما  و هذا .، و زيادة يف القيمة املضافة)أو نقص يف الصادرات(إىل زيادة يف الواردات  ـ
ينبغي إبرازه، لذلك سنهتم فقط بذلك اجلزء من اجلدول املتعلق باالستهالك الوسيط ملختلف 
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و  واد البناءم"فرع  يستخدم منتجات من) مثال( )∗( "البناء و األشغال العامة"إن فرع  .الفروع

، بعضها مستورد، و بعضها منتج حمليا، و اليت تبلغ قيمتها اإلمجاليـة )∗∗( "اخلزف و الزجاج

  .من إنتاجه) 80679.4(، و ذلك إلنتاج ما مقداره )2( 9773.0
االستغالل  ـإن حتليال لطبيعة هذا االستهالك الوسيط، اعتمادا على دراسة حسابات اإلنتاج 

، و على إحصاءات التجـارة اخلارجيـة "البناء و األشغال العامة"لفرع للمؤسسات احمللية 

  : )∗∗∗(ميكننـا من إجراء التقسيم التايل
 4886.5 ............منتجات مواد البناء مصنعة حمليا -

 977.3 ....................حقوق و رسوم مجركية -

 CIF ...(3909.2سعر(منتجات مواد البناء املستوردة  -

  9773.0.. ......         ..اموع                        

و هكذا بتكرار نفس العمل لكل فرع من اجلدول املتعلق باالستهالك الوسيط حنصـل على 
املخرجات املعدل،  ـالذي نسميه جدول املدخالت ) " 3(، مث منه حنصل على اجلدول )2(اجلدول 

  :و ذلك بأن 
 .الك الوسيط، قيمة االستهالك الوسيط املنتج حمليانذكر فقط يف اجلزء اخلاص باالسته -

بشكل مستقل عن (را خاصا باالستهالك الوسيط املستورد يف كل فرع طنضيف س -
 ).CIF(معرب عنه بسعر )طبيعة املنتجات املستوردة

                                                
  ). أ -1(يف اجلدول رقم ) 8(هو الفرع رقم   ) ∗( 
  ). أ -1(يف اجلدول رقم ) 7(م هو الفرع رق ) ∗∗( 

 ).أ -1( رقم،1989املخرجات اجلزائري لعام  –جدول املدخالت   (1)

) %50(نظرا لعدم توفر مثل هذه البيانات املفصلة، فقد اعتمدنا تقسيما فرضيا نعترب على أساسه أن االستهالك الوسيط لكل فرع يتشكل بنسبة  ) ∗∗∗(
  .ةحقوق و رسوم مجركية، و ذلك إلمتام الدراس) %10(ك وسيط مستورد، استهال) %40(استهالك وسيط حملي، 

)2( :M. CHRVEL et M. le GALL, op., cit., PP 60 – 69.  
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قوق و الرسوم اجلمركية املفروضة على االستهالك الوسيط املستورد مع احلجنمع   -

 .)1( "القيم املضافة األخرى"

 :كيفية استخدام جدول املدخالت ـ املخرجات املعدل يف اال العملي -ثالثا
املخرجات عمليا يعتمـد علـى الفرضيـة األساسيـة  ـإن استخدام جدول املدخالت 

  .اليت مفادها أن معامالت اجلدول تبقى ثابتة عندما يزداد إنتاج خمتلف الفروع
و بأن هذا . )∗(ج.مليون د 100تجات الزراعية بقيمة فإذا كان هناك طلبا جديدا على املن

فإنه حسب جدول " الزراعة"الطلب قد أشبع عن طريق زيادة مكافئة يف اإلنتاج احمللي لفرع 
  :فإن هذا اإلنتاج اجلديد يترجم بـاملخرجات املعدل  ـاملدخالت 

  ج.مباليني د    :                                                استهالك وسيط جديد
o 2.5490419 ..... ...................نتجة حمليامن فرع املنتجات الزراعية امل 

o  0.1635581 ........ ....................حمليامن فرع الطاقة و املياه املنتجة 

o 0.1426302.....  ..........................تجة حمليامن فرع احملروقات املن  

o 0.0004375..  .... ..........ر املنتجة حملياناجم و احملاجمن فرع منتجات امل 

o  0.4310992..   .  .. ..)حمليااملنتجة ( املعدنيةمن فرع الصناعات احلديدية و  

o 0.0119587..  .... ..........ة و املنتجة حمليامن فرع املباين و األشغال العام 

o  1.0645496  ..املنتجة حملياالبالستيك من فرع املنتجات الكيميائية، املطاط و  

o 2.540802..  .............من فرع الصناعات الزراعية و الغذائية املنتجة حمليا 

o 0.0137088.... .  .......س املنتجة حمليامن فرع الصناعات النسيجية و املالب 

o  0.1552453. . .)املنتجة حمليا(املطبوعات من فرع اخلشب و الفلني و الورق و 

o 0.0206361...... ..........ة املنتجة حمليانتجات الصناعات املختلفمن فرع م  

o 0.0787529...... ..........ت املقدمة حمليامن خدمات فرع النقل و املواصال 

o 0.0059064..  .....ملقاهي املقدمة حمليامن فرع خدمات الفنادق و املطاعم و ا 

                                                
 

 
  .دينار جزائري =ج .د ) ∗( 
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o 0.7635385........ ..............مؤسسات حمليامن فرع اخلدمات املقدمة لل 

o 0.1966635..........  ..............ائالت حمليامن فرع اخلدمات املقدمة للع 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF...................(  .........6.5108234 

o 85.350647...............  .....................ديدةو توليد قيمة مضافة ج 

  100.............................      اموع                                                 

و بدوره فإن اإلنتاج احمللي اجلديد من منتجات خمتلف الفروع يؤدي إىل استهالك وسيط 
  .جديد، كما خيلق قيما مضافة جديدة

إنتاجه ، و الذي يعادل "املنتجات الزراعية"ع فإذا أخذنا حالة اإلنتاج احمللي اجلديد من فر
  :فإنه يترجم كما يلي) 2.5490419(

  ج. مباليني د:                                                    استهالك وسيط جديد 
o 0.0649761..   ....   ......، احلراجة ، الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة)∗( 

o 0.0041691.....   .....................ية لفرع الطاقة و املياهمن املنتجات احملل 

o 0.0036357...   .... ......................قاتمن املنتجات احمللية لفرع احملرو 

o 0.0000111...   ....................حملاجرمن املنتجات احمللية لفرع املناجم و ا 

o 0.0109888.    دية و املعدنية و امليكانيك و الكهرباءمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات احلدي 

o 0.0003048....   ............. و األشغال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين 

o 0.0271358...  ...البالستيك ائية، املطاط،من املنتجات احمللية لفرع املنتجات الكيمي  

o  0.0647661.....   ...............و الغذائيةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الزراعية 

o 0.0003494....    ......النسيجية و املالبس من املنتجات احمللية لفرع الصناعات 
o  0.0039572 .  و املنشوراتو املطبوعـات و الصحـف من املنتجات احملليـة لفـرع اخلشـب و الفلني و الـورق 

o 0.000526....... ..................تلفةخمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات امل 

o 0.0020074 ...................مة حمليامن خدمات فرع النقل و املواصالت املقد 

o 0.0001505... .......هي املقدمة حملياالفنادق و املطاعم و املقا من خدمات فرع  

                                                
           68568.9 هي اإلستهالك الوسيط احمللي من منتجات فرع الزراعة، 1747.85حيث  0.0649761  =  1747.85 × 2.5490419: مثال  ) ∗( 

                       68568.9   
  .هي اإلنتاج اإلمجايل للفرع
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o 0.0194629 ..... ...................ليااملقدمة للمؤسسات حم تمن فرع اخلدما 

o 0.005013........... .................حمليا من فرع اخلدمات املقدمة للعائالت 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF..................( .............0.1659636 

o 2.1756236................. ......................ةو توليد قيمة مضافة جديد 

 2.5490419............................. اموع                                      
، و الذي تعادل قيمته "الطاقة و املياه"بنفس الشكل، فإن اإلنتاج احمللي اجلديد ملنتجات فرع 

  :فإنه يترجم كما يلي ) 0.1635581(
  ج. اليني دمب              :                                     االستهالك الوسيط اجلديد 

o  0.0098616........... .................املياهمن املنتجات احمللية لفرع الطاقة و 

o 0.0059475....... ........................تمن املنتجات احمللية لفرع احملروقا 

o 0.0021201 .و الكهرباء من املنتجـات احملليـة لفـرع الصناعـات احلديديـة و املعدنيـة و امليكانيـك 

o  0.0000545... .........و اخلزف و الزجاجمن املنتجات احمللية لفرع مواد البناء 

o 0.0006661.... ...............غال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و األش 

o 0.0006423.... ....من املنتجات احمللية لفرع املنتجات الكيميائية و املطاط و البالستيك 

o 0.0000377....... .....النسيجية و املالبس احمللية لفرع الصناعات من املنتجات 

o  0.0000153........ ................و اجللودمن املنتجات احمللية لفرع األحذية 

o 0.0001875 .........من املنتجات احمللية لفـرع اخلشـب و الفلني و الـورق 

o 0.0000531........ ..............ت املختلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعا 

o 0.0004128 ..................املقدمة حمليا من خدمات فرع النقل و املواصالت 

o 0.0012762..... ....لياالفنادق و املطاعم و املقاهي املقدمة حم من فرع خدمات  

o 0.0049553 .............ملقدمة للمؤسساتا تاخلدما عمن اخلدمات احمللية لفر  

o سعر (نتجات املستوردة من املCIF................( ..............0.0209845 

o 0.1163429....................  .................ة جديدةو توليد قيمة مضاف 

  0.1635581........................... اموع                                       
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اليت تقدم منتجاا احمللية لتلبية االحتياجات اجلديدة  كذلك إذا استمرينا مع بقية الفروع
  :لفرع الزراعة فإا تكون كما يلي

  :فإنه يترجم كما يلي ) 0.1426302(، الذي يعادل إنتاجه "احملروقات"بالنسبة لفرع 
  ج. مباليني د:                                                    استهالك وسيط جديد 

o 0.000011..... .............راجة، الصيدجات احمللية لفرع الزراعة، احلمن املنت  

o 0.0000704.......... .................من املنتجات احمللية لفرع الطاقة و املياه 

o 0.0210865............. .................روقاتمن املنتجات احمللية لفرع احمل 

o  0.000988.... ....لعامة البتروليةاألشغال امن املنتجات احمللية لفرع اخلدمات و 

o 0.0004357......... ............ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o  0.0001616...  .......و اخلزف و الزجاجمن املنتجات احمللية لفرع مواد البناء 

o 0.0001806.. ................شغال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و األ 

o 0.0002436. املطاط و البالستيك من املنتجات احمللية لفرع املنتجات الكيميائية و 

o 0.0002687..  ..........عية و الغذائيةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الزرا 

o 0.000018.. ...........جية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات النسي  

o 0.0000127 ....................حمللية لفـرع اخلشـب و الفلنيمن املنتجات ا 

o  0.0000406....... ...............املختلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات 

o  0.0002684 ...... ...............املواصالتمن اخلدمات احمللية لفرع النقل و 

o 0.0000261..... ........اهيمن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و املطاعم و املق  

o 0.0020595 ...........................للمؤسسات من اخلدمات احمللية املقدمة  

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF...............(  ..............0.0206975 

o  0.0960608.............  ........................مضافة جديدةو توليد قيمة 

  0.1426302...... ...............اموع                                               

و اليت تقدر " م و احملاجرـات املناجـمنتج"رع ـديدة لفـات اجلـبالنسبة للمنتج
  :فهي تترجم كما يلي) 0.0004375(بـ قيمتها 

  ج. مباليني د                    :                                    استهالك وسيط جديد
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o 0.0000006........... .......ة، احلراجة، الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراع  

o  0.0000021.......... ..................املياهمن املنتجات احمللية لفرع الطاقة و 

o 0.0000067............. ..................روقاتمن املنتجات احمللية لفرع احمل 

o 0.0000201........ ..............ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.0000035......  ............شغال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و األ 

o 0.0000099.......  ....املطاط و البالستيك من املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و 

o  0.0000001........  ....النسيجية و املالبس الصناعاتمن املنتجات احمللية لفرع  

o 0.0000036 .................لفلني و الورقمن املنتجات احمللية لفرع اخلشب و ا 

o  0.0000004....... ................املختلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات 

o 0.0000078 ......................ملواصالت من اخلدمات احمللية لفرع النقل و ا 

o 0.0000012...... ........طاعم و املقاهيمن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و امل 

o من اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات املقدمة للمؤسسات...................... 
0.0000034 
o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF................( ..............0.0000484 

o 0.0003289....................  .................جديدةليد قيمة مضافة و تو 

  0.0004375........................... اموع                                                 

و ة و املعدنية و امليكانيك منتجات الصناعات احلديدي"و بالنسبة لإلنتاج اجلديد لفرع 
  :فهو كالتايل ) 0.4310992(الذي يعادل  ، و"الكهرباء

  ج. مباليني د                                                      :جديداستهالك وسيط 
o 0.0003189.......... ........، احلراجة، الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة  

o 0.0025304............ ................ة و املياهمن املنتجات احمللية لفرع الطاق 

o 0.0020247............................... من املنتجات احمللية لفرع احملروقات 

o  0.0082769.......... ...............و احملاجرمن املنتجات احمللية لفرع املناجم 

o 0.0826285...... .......و املعدنية ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.0022626....  .......اجاملنتجات احمللية لفرع مواد البناء و اخلزف و الزج من 
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o 0.0016317...... .............شغال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و األ 

o 0.0054838...  ........طاط و البالستيكمن املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و امل 

o 0.0003533....  .........يةلصناعات الزراعية و الغذائمن املنتجات احمللية لفرع ا 

o 0.0006528.. ...........جية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات النسي  

o 0.0000484..  ......................لودمن املنتجات احمللية لفرع األحذية و اجل 

o 0.0033058 ..... ............من املنتجات احمللية لفرع اخلشب و الفلني و الورق 

o 0.0005374...... ... ..............ختلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات امل 

o 0.0074381 .......................واصالت من اخلدمات احمللية لفرع النقل و امل 

o 0.001267..... ............من اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و املطاعم و املقاهي 

o 0.0052477 ..... .........قدمة للمؤسساتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات امل 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF.....................(  ...........0.099207 

o 0.2078832.................. .....................دةو توليد قيمة مضافة جدي 

                                                   0.4310992........................... وعما  

فإنه ) 0.0119587(الذي يبلغ " املباين و األشغال العامة"و بالنسبة للمنتجات اجلديدة لفرع 
  :يترجم كما يلي

  ج. مباليني د                     :                                   استهالك وسيط جديد
o 0.0000024..... ..............راجة، الصيدملنتجات احمللية لفرع الزراعة، احلمن ا  

o 0.000009........  .....................اهمن املنتجات احمللية لفرع الطاقة و املي 

o 0.0001106............... .................روقاتمن املنتجات احمللية لفرع احمل 

o  0.0002431.............  ............م و احملاجراملناجمن املنتجات احمللية لفرع 

o 0.0006186..... .........و املعدنية ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.0007243......  ......و اخلزف و الزجاج من املنتجات احمللية لفرع مواد البناء 

o 0.0000139... ................مةل العامن املنتجات احمللية لفرع املباين و األشغا 

o 0.0001723....... ................يميائيةمن املنتجات احمللية لفرع املنتجات الك 

o 0.0000394.... ..........عية و الغذائيةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الزرا 
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o 0.0000199.... .........سيجية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الن  

o 0.0003311      ني و الورق و املطبوعاتمن املنتجات احمللية لفرع اخلشب و الفل  

o 0.0000068..  .....................تلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات املخ 

o 0.000037 .... ...................ملواصالت من اخلدمات احمللية لفرع النقل و ا 

o 0.0000174                  اعم و املقاهيلفرع الفنادق و املط من اخلدمات احمللية 

o 0.0000704 ..............املقدمة للمؤسسات من اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات 

o 0.0000188....... .........ملقدمة للعائالتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات ا 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF..............( . ...............0.0019485 

o 0.0075743..................  ....................و توليد قيمة مضافة جديدة 

   0.0119587......................... اموع                                                      

و اليت " املطاط و البالستيكالصناعات الكيميائية و "أما بالنسبة للمنتجات اجلديدة لفرع 
  :  فهي تترجم كما يلي ) 1.0645496(تبلغ قيمتها 

  ج. مباليني د:                                                      استهالك وسيط جديد 
o  0.0042504........ .........احلراجة، الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة و  

o  0.0072035.............. ..............لفرع الطاقة و املياهمن املنتجات احمللية 

o 0.0229946............... ................روقاتمن املنتجات احمللية لفرع احمل 

o 0.0133013..............  ..........م و احملاجرمن املنتجات احمللية لفرع املناج 

o 0.0290429............... .......ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.005344........ .....و اخلزف و الزجاج من املنتجات احمللية لفرع مواد البناء 

o 0.0032867.........  .........شغال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و األ 

o 0.2292915...    ......و البالستيك من املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و املطاط 

o 0.0146419... ..........ة و الغذائيةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الزراعي 

o 0.0033052..... .......سيجية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الن  

o 0.0000308............ ............ودمن املنتجات احمللية لفرع األحذية و اجلل 

o 0.016971 ...... ...........لني و الورقلفرع اخلشب و الف من املنتجات احمللية 
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o 0.0007598...........  ...........ت املختلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعا 

o 0.012251 .......................ت من اخلدمات احمللية لفرع النقل و املواصال 

o 0.0031199....... .......هيطاعم و املقامن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و امل 

o 0.0364565 .............ت املقدمة للمؤسساتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدما 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF...........(........ ...........0.3218014 

o 0.3404838...................  ..................يدةو توليد قيمة مضافة جد 

   1.0645496......................... اموع                                                    

و الذي " الصناعات الزراعية و الغذائية"بالنسبة لإلنتاج احمللي اجلديد من منتجات فرع 
  : فإنه يترجم كالتايل) 2.540802(يقدر بـ 

  ج. مباليني د                        :                               استهالك وسيط جديد
o 0.7066834...... ...........راجة، الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة و احل  

o 0.0040342............. ...............املياه من املنتجات احمللية لفرع الطاقة و 

o 0.0056833.. .............................روقاتمن املنتجات احمللية لفرع احمل 

o  0.0015164.......  .................احملاجرمن املنتجات احمللية لفرع املناجم و 

o 0.0129247......... ....و املعدنية ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o  0.0000468.... ... ....اخلزف و الزجاجمن املنتجات احمللية لفرع مواد البناء و 

o  0.0027311............ .......ين و األشغال العامةاحمللية لفرع املبامن املنتجات 

o 0.0271917..... ..... طاط و البالستيك من املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و امل 

o 0.1989153....... ......راعية و الغذائيةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الز 

o 0.0004239........ ....لنسيجية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات ا  

o 0.0280969 ...  و الورق و املطبوعاتمن املنتجات احمللية لفرع اخلشب و الفلني 

o 0.0008479.... .................  ختلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات امل 

o 0.0077616 .............. ........قل و املواصالت من اخلدمات احمللية لفرع الن 

o 0.0017245.......... .....املطاعم و املقاهي من اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و 

o  0.0073194 ..............املقدمة للمؤسساتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات 
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o 0.0000416....... .........قدمة للعائالتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات امل 

o سعر (ة من املنتجات املستوردCIF.................(  .............0.8047547 

o 0.7301036............... .......................و توليد قيمة مضافة جديدة 

   2.540802.........................  اموع                                                      

در ـي تقـ، و الت"سـالبـامل ات النسيجية وـالصناع"ات فرع ـو بالنسبة ملنتج
  :فهي تترجم كما يلي )0.0137088(بـ  تهاـقيم

  ج. مباليني د:                                                       استهالك وسيط جديد
o 0.0000006.... ............اجة و الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة و احلر  

o 0.0000566...... ......................احمللية لفرع الطاقة و املياه من املنتجات 

o 0.0000397............ ...................قاتمن املنتجات احمللية لفرع احملرو 

o 0.000001........ ..................اجرمن املنتجات احمللية لفرع املناجم و احمل 

o 0.0000941.......... ............ةاحلديديلفرع الصناعات  ةمن املنتجات احمللي 

o  0.0000001....  .......اخلزف و الزجاجمن املنتجات احمللية لفرع مواد البناء و 

o 0.0000213........ ...........شغال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و األ 

o  0.0002014...... .....و املطاط و البالستيك من املنتجات احمللية لفرع الكيمياء 

o 0.0000047..... ........ عية و الغذائيةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الزرا 

o  0.0025471........ .....النسيجية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات 

o 0.0000114........... ..............و اجللود من املنتجات احمللية لفرع األحذية  

o 0.0000583 .................و الفلني و الورقتجات احمللية لفرع اخلشب من املن 

o 0.0000041.......... .............ت املختلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعا 

o  0.0000419 ......................املواصالت من اخلدمات احمللية لفرع النقل و 

o 0.0000089.... .......... عم و املقاهيطامن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و امل 

o 0.0001218 ..............ملقدمة للمؤسساتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات ا 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF................( ................0.002571 

o 0.0079238......................... .............ضافة جديدةو توليد قيمة م 
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  0.0137088........................ اموع                                                      

و  و الورق و املطبوعات و الصحف اخلشب و الفلني"أما بالنسبة للمنتجات اجلديدة لفرع 
القيمة  ديد، وفهي تترجم باالستهالك الوسيط اجل) 0.1552453(، و اليت تعادل قيمتها "املنشورات

  :املضافة اجلديدة كما يلي
  ج. مباليني د:                                                       الك وسيط جديداسته
o 0.0035847....... .........حلراجة و الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة و ا  

o 0.0008697............ ................املياه من املنتجات احمللية لفرع الطاقة و 

o 0.0008365.............. .................روقاتمن املنتجات احمللية لفرع احمل 

o  0.0000716............  ............و احملاجرمن املنتجات احمللية لفرع املناجم 

o 0.0034788......... .............ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.0002364.... ....... اخلزف و الزجاجاملنتجات احمللية لفرع مواد البناء و  من 

o 0.0010162.......... .........ألشغال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و ا 

o 0.0030156........ ...ك من املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و املطاط و البالستي 

o 0.0000374.... ..........ية و الغذائيةلصناعات الزراعمن املنتجات احمللية لفرع ا 

o 0.0018463.... .........يجية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات النس 

o 0.000062....... ...................من املنتجات احمللية لفرع األحذية و اجللود 

o 0.0236434 .................الفلني و الورق من املنتجات احمللية لفرع اخلشب و 

o 0.000216........ ................ ختلفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات امل 

o  0.0006846 ......................من اخلدمات احمللية لفرع النقل و املواصالت 

o 0.0004385..... .........اعم و املقاهيمن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و املط 

o 0.0017436 .............قدمة للمؤسساتخلدمات احمللية لفرع اخلدمات املمن ا 

o  سعر (من املنتجات املستوردة وCIF.................( ...........0.0334255 

o 0.0800377....................... ...............فة جديدةو توليد قيمة مضا 

  0.1552453.......................... اموع                                                   
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 تبلغ قيمتها ، و اليت"الصناعات املختلفة"أما بالنسبة للمنتجات اجلديدة لفرع 
  :فهي تترجم كما يلي) 0.0206361(

  ج . مباليني د:                                                   االستهالك الوسيط اجلديد
o 0.000037....... ...........راجة، الصيدجات احمللية لفرع الزراعة و احلمن املنت  

o 0.000056........... ..................ياهمن املنتجات احمللية لفرع الطاقة و امل 

o 0.0000901................ ...............روقاتمن املنتجات احمللية لفرع احمل 

o 0.0000089............... ......... و احملاجر جممن املنتجات احمللية لفرع املنا 

o 0.0007006..... ...............  ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.000017......... ....ء و اخلزف و الزجاجمن املنتجات احمللية لفرع مواد البنا 

o 0.0001168......... ......... ين و األشغال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املبا 

o  0.0035396.......... .البالستيكمن املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و املطاط و 

o 0.0000025.. .......... و الغذائية من املنتجات احمللية لفرع الصناعات الزراعية 

o 0.0000111.... ........من املنتجات احمللية لفرع الصناعات النسيجية و املالبس 

o 0.0000259........ ................اجللودجات احمللية لفرع األحذية و من املنت 

o 0.0009706 ....و الورق و املطبوعات من املنتجات احمللية لفرع اخلشب و الفلني 

o 0.0003761..... ................. من املنتجات احمللية لفرع الصناعات املختلفة 

o 0.0000608 ......................الت اصمن اخلدمات احمللية لفرع النقل و املو 

o 0.0000504........ ......ملطاعم و املقاهيمن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و ا 

o  0.0002255 .............اخلدمات املقدمة للمؤسساتمن اخلدمات احمللية لفرع 

o 0.0000044.... ...........ة للعائالتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات املقدم 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF..................( ............0.0050352 

o 0.0093068....................... .............. ة جديدةو توليد قيمة مضاف 

  0.0206361........................... اموع                                                 

) 0.0787529(و اليت تبلغ قيمتها " النقل و املواصالت"دمات اجلديدة لفرع و بالنسبة للخ
  :دة كما يليفهي تترجم باستهالك وسيط جديد، و كذلك بتوليد قيمة مضافة جدي
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  ج . مباليني د:                                                    االستهالك الوسيط اجلديد 
o 0.0001297.......... ....... احلراجة، الصيد لزراعة ومن املنتجات احمللية لفرع ا  

o 0.0000873........... ................. من املنتجات احمللية لفرع الطاقة و املياه 

o 0.0027931.............. ................. وقاتمن املنتجات احمللية لفرع احملر 

o 0.0012021............ .......... ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.0000126...... .....  اخلزف و الزجاج من املنتجات احمللية لفرع مواد البناء و 

o 0.0000483....... ...........  ال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و األشغ 

o 0.0004415.... .....    ط و البالستيكمن املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و املطا 

o 0.0001226..... .......   ية و الغذائيةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الزراع 

o 0.0000417.    ......... يجية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات النس 

o  0.0001943 .   ............. الفلني و الورقمن املنتجات احمللية لفرع اخلشب و 

o 0.0002814................. ...... لصناعات املختلفةلية لفرع امن املنتجات احمل 

o 0.0013494 ......................  و املواصالت من اخلدمات احمللية لفرع النقل 

o 0.0004887.......... .... املطاعم و املقاهي من اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و 

o 0.0017915 ............. مؤسساتت املقدمة للمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدما 

o 0.0002022...... ......... قدمة للعائالتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات امل 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF...........(  ...................0.0073498 

o 0.0622156.................  .....................و توليد قيمة مضافة جديدة 

  0.0787529........................... اموع                                                   

لذي يعادل إنتاجه ، و ا"الفنادق و املطاعم و املقاهي"و بالنسبة خلدمات فرع 
  :، فإنه يترجم كما يلي)0.0059064(

  ج. مباليني د                 :                                       استهالك وسيط جديد
o 0.000187......... .........حلراجة، الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة و ا  

o 0.0000531.................. ..........طاقة و املياهمن املنتجات احمللية لفرع ال 

o  0.0000088..................  ............احملروقاتمن املنتجات احمللية لفرع 
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o 0.0000362........... ...........ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.0000293............... ....املباين و األشغال العامة من املنتجات احمللية لفرع 

o 0.0000048... ........ء و املطاط و البالستيك من املنتجات احمللية لفرع الكيميا 

o 0.0002391....... ......راعية و الغذائيةلفرع الصناعات الز من املنتجات احمللية 

o 0.0000024..... .......بسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات النسيجية و املال 

o 0.0000239 ....و الورق و املطبوعات من املنتجات احمللية لفرع اخلشب و الفلني 

o 0.0000026.......... .............املختلفة من املنتجات احمللية لفرع الصناعات 

o  0.0000887 ......................من اخلدمات احمللية لفرع النقل و املواصالت 

o 0.0000189...... ........طاعم و املقاهيمن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و امل 

o 0.0001756 .............دمة للمؤسساتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات املق 

o سعر (نتجات املستوردة من املCIF....................( ..........0.0006968 

o 0.0043383.................... ..................ديدةو توليد قيمة مضافة ج 

  0.0059064........................... اموع                                                  

، و الذي تبلغ قيمتها "تاخلدمات املقدمة للمؤسسا"دة لفرع بالنسبة للخدمات اجلدي
  :فإا تترجم كما يلي) 0.7635385(

  ج. مباليني د:                                                      استهالك وسيط جديد
o  0.0003996........ ........احلراجة، الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة و  

o 0.005617...........  .................ياهتجات احمللية لفرع الطاقة و املمن املن 

o 0.0033728.................... ...........احملروقات من املنتجات احمللية لفرع 

o 0.0000131.................. ......ناجم و احملاجرمن املنتجات احمللية لفرع امل 

o 0.0043829........ ..............ةات احلديديلفرع الصناع ةمن املنتجات احمللي 

o 0.0012736..... ...... اخلزف و الزجاج من املنتجات احمللية لفرع مواد البناء و 

o 0.0006719.... ...............العامة من املنتجات احمللية لفرع املباين و األشغال 

o 0.0016425... ........اط و البالستيك من املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و املط 

o 0.000202...... ........سيجية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الن 
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o 0.0044224 .... و الورق و املطبوعاتمن املنتجات احمللية لفرع اخلشب و الفلني 

o 0.0033201.... ...................لفةمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات املخت 

o 0.0016205 ......................واصالت احمللية لفرع النقل و امل من اخلدمات 

o 0.0037241....... .......طاعم و املقاهيمن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و امل 

o 0.0260693 .............ملقدمة للمؤسساتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات ا 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF............(......... .........0.0453859 

o 0.66142................... .....................و توليد قيمة مضافة جديدة 

  0.7635385........................... اموع                                                 

لغ قيمة خدمتها  تب، و اليت"اخلدمات املقدمة للعائالت"و أخريا، بالنسبة لفرع 
فهي تترجم باستهالك وسيط جديد، و كذلك بتوليد قيمة مضافة جديدة كما يلي ) 0.1966635(
:  

  ج. مباليني د:                                                    االستهالك الوسيط اجلديد
o 0.0002329....... .........حلراجة، الصيدمن املنتجات احمللية لفرع الزراعة و ا  

o 0.0018628................. ..........من املنتجات احمللية لفرع الطاقة و املياه 

o 0.0019434........... ...................اتمن املنتجات احمللية لفرع احملروق 

o 0.0000011.............  ..........و احملاجر من املنتجات احمللية لفرع املناجم 

o 0.0036981.......... ...........ةلفرع الصناعات احلديدي ةمن املنتجات احمللي 

o 0.0003875......  ...........ال العامةمن املنتجات احمللية لفرع املباين و األشغ 

o  0.001144.. .........و البالستيك من املنتجات احمللية لفرع الكيمياء و املطاط 

o 0.0000397....... .....غذائيةاعية و الالزر تمن املنتجات احمللية لفرع الصناعا  

o 0.000763....... .....سيجية و املالبسمن املنتجات احمللية لفرع الصناعات الن 

o 0.0004129.......  ...............جللودمن املنتجات احمللية لفرع األحذية و ا 

o  0.0002782 ...............و الفلني و الورقمن املنتجات احمللية لفرع اخلشب 

o 0.0006327........ ..............ملختلفةملنتجات احمللية لفرع الصناعات امن ا 

o 0.0011484 .....................واصالت من اخلدمات احمللية لفرع النقل و امل 
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o 0.000032.......  .......طاعم و املقاهيمن اخلدمات احمللية لفرع الفنادق و امل 

o 0.0006713 ..... .......قدمة للمؤسساتمن اخلدمات احمللية لفرع اخلدمات امل 

o  سعر (من املنتجات املستوردةCIF....................(  ..........0.010599 

o 0.1728155............            ............... و توليد قيمة مضافة جديدة 

 0.1966635.. ........    ............اموع                                         

و نستمر على هذا املنوال يف توضيح نتائج كل املنتجات احمللية اجلديدة اليت تظهر، فنحصل 
  :على تقسيم للزيادة األساسية يف إنتاج املنتجات الزراعية إىل 
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o    سعر (زيادة يف الوارداتCIF.( 

o   زيادة يف القيمة املضافة. 

و بالتايل جند أنه يف املرحلة اليت . أدناه) 4(إن هذه العملية ميكن أن نلخصها يف اجلدول رقم 
  :يسبب  100أوقفنا فيها العملية، فإن اإلنتاج اجلديد من املنتجات الزراعية الذي يعادل 

o    سعر (زيادة يف الوارداتCIF ( 8.370654: قدرها  

o    91.230129:          زيادة يف القيمة املضافة قدرها  

  99.600783:       اموع                                         

  .0.39922: و يبقى تقسيم اإلنتاج احمللي اجلديد و الذي يعادل القيمة 
دل، ـاملخرجات املع ـدخالت دام جدول املـليل تتضمن استخـهناك طريقة أخرى للتح

  .)∗( و ذلك بتقسيم كل العناصر لكل عمود على اإلنتاج الكلي اخلاص بكل فرع
  :يوضح )) 5(جدول رقم (إن اجلدول اجلديد 

، حيث أن هذه املصفوفة تصف هيكل A∗ مصفوفة املعامالت الفنية احمللية املسماة    -
املخرجات اجلزائري لعام  ـل املدخالت االستهالك الوسيط لكل فرع، و هي هنا خاصة جبدو

 .عمودا 18سطرا، و  18، و الذي يتكون من 1989

املباشرة يف اإلنتاج لكل فرع، و املبينة بسطر ) CIF(معدالت الواردات    -
 :،  و اليت ميكن أن منيزها بشعاع السطر التايل "CIFالواردات"

  
0.2012334            0.1451133               0.1283         0.0651082 [   =i 
0.1629437            0.1627797        0.2301258           0.110811  
0.2780163                 0.18755        0.3167325         0.3022888  
0.1179902            0.0933284        0.2440002         0.2153082  
                                                  ] 0.0538945         0.0594416  

القيمة املضـافة  "معدالت القيمة املضافة املباشرة يف اإلنتاج لكل فرع، و املبينة بسطر  -
 :و املميزة بالشعاع السطر التايل " اإلمجالية

                                                
  ".ة املضافة اإلمجاليةالقيم"، و اكتفى بسطر )5(، حذفت يف اجلدول رقم )3(اخلاصة باجلدول رقم " قيم مضافة أخرى"و " األجور"إن سطري  ) ∗( 
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0.5472248         0.6734957          0.7113248       0.8535064 [  =v  
0.6333766         0.6337456          0.4822167       0.7519026  
0.3744632         0.5780122          0.2873516       0.3198384  
0.734522          0.790011           0.4509993       0.5155563  
                                                    ] 0.8787373       0.8662563  

ـ ت الذي يترمجه جدول املـدخالت  هذا و يالحظ أن التوازن بني املوارد و االستخداما  ـ
 : املخرجات املعدل ميكن أن يكتب على الشكل التايل 

                          )2(...........  X = A* X + Y  

  :أي 
  احمللي اإلمجايل  جاإلنتا= االستهالك الوسيط  +الطلب النهائي على اإلنتاج احمللي 

  .خدمة  نتاج احمللي لكل سلعة أوالعمود لإل) املتجه(هو الشعاع  X:  حيث 
          Y  العمود للطلب النهائي من السلع و اخلدمات احمللية) املتجه(هو الشعاع.  

  :تستخرج ) 2(و من العالقة 
                        )3(...........  X = (I - A*)-1 Y  

  .هي مصفوفة الوحدة Iو  (*I - A)هي مقلوب املصفوفة  1-(*I - A)حيث 
إلشباع الطلب  Xتبني مقدار الزيادة اليت ينبغي أن تسجل يف اإلنتاج احمللي ) 3(إن العالقة  

  .النهائي احمللي
  :و مبعرفة معدالت الواردات و املعدالت املباشرة للقيمة املضافة يف اإلنتاج احمللي نستنتج 

 .iX = i (I - A*)-1 Y :الزيادة يف الواردات من خالل العالقة   -

و النامجـة   VX = V(I - A*)-1 Yذا الزيادة يف القيمة املضافة من خالل العالقة و ك  -
 .Y عن الطلب النهائي اجلديدأساسا 

 و هكذا ميكننا أن نتأكد بأننا حنصل ذه الطريقة على تقسيم للقيمـة اإلمجاليـة للطلـب
  .ضافةإىل الزيادة أو النمو يف الواردات و النمو يف القيمة امل) Y(النهائي 

أو لطلب النهائي لكل سلعة ا مو مبا أن القيمة الكلية للطلب النهائي اجلديد تعادل جمموع قي
  Yj+ …+ Y2 + Y1 + ......:         خدمة ، مبعىن 

، فإن هذه القيمة الكلية تكتـب  )j(تعين الطلب النهائي اجلديد للسلعة أو اخلدمة  Yjحيث
  ). 1(صره كلها تساوي الواحد عنا رشعاع سط Uحيث ) UY: (خمتصر  لبشك
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    VX = (i + V)X  +iX:                 أن نالحظ أن ميكننا و

    1 Y VX = (i + V)  +iX-(*I - A)  ......)4(:    ينتج لدينا ) 3(و من املعادلة 

أدناه و الذي يسـاوي  ) 5(إالّ أننا وفقا حلساب املصفوفات ميكننا أن نكتب اجلدول رقم 
  :كما يلي ) 1( هكل عمود من أعمدت رجمموع عناص

 V  + i+U A* =U  
  U (I - A*)   =V  + i:                           حيث 

  :ينتج لدينا ) 4(و بالتعويض يف العالقة 
VX = U(I - A*)(I - A*)-1 Y   +iX  

  VX = UY  +iX  .....)5( :                      و بالتايل 

 )iX(تقسم إىل منو يف الواردات ) UY(ية للطلب النهائي اجلديد و هكذا فإن القيمة اإلمجال
  ).VX(القيمة املضافة يف و منو 

إن هذه الواردات و هذه القيمة املضافة املتضمنة يف الطلب النهائـي اجلديـد تسمــى  
  .على التوايل، الواردات املتضمنة، و القيمة املضافة املتضمنة يف هذا الطلب النهائي

  :نا هذه الطريقة على االقتصاد اجلزائري يكون لدينا و إذا طبق
- A*  6اجلدول رقم (مصفوفة املعامالت الفنية احمللية( )∗(. 

- (I - A*)-1  7جدول رقم (مصفوفة االحتياجات املباشرة و غري املباشرة.( 

، "الزراعة، احلراجة، الصـيد "إن عناصر العمود األول للمصفوفة األخرية، و اخلاص بفرع 
، ينبغي حتقيق إنتاج 100أنه إلشباع طلب ائي جديد من املنتجات الزراعية بقيمة معادلة لـ  تعين

  :حملي جديد 
o  103.45144....  .....، مساو لـ"ة، الصيدالزراعة و احلراج"من منتجات فرع  

o  0.21137.......  ............... ، مساو لـ"الطاقة و املياه"من منتجات فرع 

o  0.24629........... ... ............مساو لـ، "احملروقات"من منتجات فرع 

o  0.00186   ..، مساو لـ"اخلدمات و األشغال العامة البترولية"من منتجات و خدمات فرع 

o  0.03451......  .............، مساو لـ"احملاجراملناجم و "من منتجات فرع 

                                                
  ).5(مستخرج من اجلدول رقم  ) 6(اجلدول رقم  ) ∗( 
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o  0.65126...  ....و لـ، مسا"املعدنيةو  ةالصناعات احلديدي"من منتجات فرع 

o  0.01545...  . .، مساو لـ"و الزجاجمواد البناء و اخلزف "من منتجات فرع 

o  0.02744...... ....... ، مساو لـ"عامةاملباين و األشغال ال"من منتجات فرع 

o  1.47567         ، مساو لـ"طاط و البالستيكاملنتجات الكيميائية و امل"من منتجات فرع 

o 2.87636. .. ....، مساو لـ"ائيةالصناعات الزراعية و الغذ"ع من منتجات فر 

o  0.03039 .. ....، مساو لـ"البسالصناعات النسيجية و امل"من منتجات فرع 

o  0.00084 ..... .............لـ، مساو "األحذية و اجللود"من منتجات فرع 

o ـف ـات و الصحـورق و املطبوعــاخلشب و الفلني و ال"رع ـمن منتجات ف
 0.27135 .................................................... لـ مساو املنشـوراتو 

o  0.03038......... ........، مساو لـ"لفةالصناعات املخت"من منتجات فرع 

o  0.12743 ................مساو لـ ، "النقل و املواصالت"من خدمات فرع 

o  0.02236...... ..، مساو لـ"قاهيامل الفنادق و املطاعم و"من خدمات فرع 

o  0.90627 .......، مساو لـ"اخلدمات املقدمة للمؤسسات"من خدمات فرع 

o  0.20387...... ....، مساو لـ"لعائالتاخلدمات املقدمة ل"من خدمات فرع 

  

: يف الواقع من أجل

118
0

0
100

×



















=
M

y  يكون:  

0.00186          0.24629           0.21137        103.4514 [=−= −∗ yAIX .)( 1 

0.02744          0.01545           0.65126         0.03451  

0.00084           0.03039            2.876                1.47567  
0.02236           0.12743            0.03038           0.27135  

                                         
)∗( '  ] 0.20387          0.90627   

                                                
  .إن هذا الشعاع هو شعاع عمود، إذ من املعروف انه يف حساب املصفوفات وجود فتحة تعين جعل السطر عمودا أو العمود سطرا ) ∗( 
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  Y i = (I - A*)-1: تساوي  Yإن الواردات املتضمنة يف الطلب النهائي اجلديد 

  :حيث 
0.17752079           0.15481816           0.08467726 [  = i . (I - A*)-1  
0.30763165           0.14598771           0.25448192  
0.42621421           0.21327016           0.20503591   

0.40666529           0.24601377           0.38117921  
0.11454724           0.35234018           0.28480107  

]  0.07025903        0.07126284          0.14679241  

مســاو  " الزراعة، احلراجة، الصيد"و هذا يعين بأن طلبا ائيا جديدا من منتجات فـرع 
، و بنفس الطريقة، فإن القيمة املضافة )8.46763(منو يف الواردات مببلغ يساوي يؤدي إىل  100لـ 

  :حيث   Y V = (I - A*)-1 .: تساوي  Yاملتضمنة يف الطلب النهائي اجلديد 
     0.82247931          0.84518127          0.91532166 [   =

 
(I - A*)-1 V        

      0.69237735          0.85445026          0.74551815 

     0.57377738            0.7867394            0.7949837  
      0.59333316              0.753985             0.6188195  
      0.88545209          0.64765799           0.71519805                

     ] 0.9297404           0.92873639           0.85320683   

ـ  مساو ،"الصيد احلراجة، الزراعة،" فرع منتجات من جديدا ائيا طلبا أن حيث  100 لـ

  ) 1 = U +i-(*I - A) (V    : أن من نتحقق و) 91.53207( لـ مساوية جديدة مضافة قيمة يولد

ـ " لزراعة، احلراجة، الصيدا"و هكذا جند أن طلبا ائيا من منتجات فرع   100: مساو لـ
  :يؤدي إذن إىل

o  سعر (منو يف الوارداتCIF (8.467726:     يساوي إىل 

o 91.532166:             منو يف القيمة املضافة يساوي إىل
)∗(

 

                                                
  .إن الفروق الطفيفة يف احلسابات ترجع إىل تقريب األرقام ) ∗( 
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إذ ينتج من خالل هـذه  . إن هذه النتائج ينبغي أن نقارا بالنتائج اليت حصلنا عليها سابقا
  :سيوزع إىل 0.39922اإلنتاج احمللي املساوي إىل املقارنة أنه إذا تابعنا الطريقة املعروضة إىل النهاية، فإن بقية 

o  سعر (منو يف الوارداتCIF (0.097072:     يساوي إىل 

o 0.302037:              منو يف القيمة املضافة يساوي إىل
)∗(

  

حسب مكوناته إىل معدالت القيمة  Vو لو حصلنا على تقسيم شعاع القيمة املضافة 
   V2  +1 V= Vاملضافة املباشرة       

  .هو معدل األجور اخلام املباشرة V 1: حيث
        2 V هو معدل القيم املضافة األخرى املباشرة.  

  1  1 V-(*I - A)فإننا حنصل على املعادالت املتضمنة اخلاصة ا، بإجراء حاصل الضرب

 (I - A*)-1
2 V حيث(I - A*)-1    هي مصفوفة االحتياجات الكلية املعروفة، و سنجد بـأن

  .جمموع خمتلف هذه املعادالت املتضمنة مساو إىل معدل القيمة املضافة املتضمنة
املخرجـات اجلزائـري    ـو هكذا لو أخذنا شعاع القيمة املضافة اخلاص جبدول املدخالت 

  :"األجور اخلام املباشرة"نا معدل املذكور سابقا يكون لدي
0.2510326          0.0221732          0.2206954          0.0675437 [  V1 =  
0.3009727          0.3205097          0.2662728            0.249715  
0.1979589          0.1869341          0.0656802          0.2108732  
0.0788308          0.1628093          0.1938672          0.2288525  

                                                       ]   0.1769382          0.2486396   

  :املباشرة يكون كما يلي" ة األخرىالقيم املضاف"كما أن معدل 

0.2961921         0.6513224         0.4906293          0.7859627[  V2 =  

0.3324039         0.3132359         0.2159438          0.5021876  

0.1765043        0.3910781          0.2216714          0.1089651   

0.6556911        0.6272016            0.257132           0.2867037  
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                                                         ] 0.701799           0.6176166  

  :حنصل على 1-[*I - A]و بضرب هذه املعدالت باملصفوفة 
  :ةاملتضمن" األجور اخلام"معدالت  -

0.3225102          0.0371389         0.2548563          0.0809316 [  V1[I - A*]-1 

=  
0.3659403          0.3799859          0.3598338         0.2872295  
0.2877535            0.246255          0.1078202         0.3174305  
0.1049286            0.184576          0.2878375         0.3034919  
                                                        ] 0.1940962          0.2675428  

 :املتضمنة" القيم املضافة األخرى"معدالت  -

0.4230078          0.7853403         0.5903249          0.83439 [  V2[I - A*]-1 =  
0.4207991          0.4149977         0.3325434      0.5672207  
0.3055796              0.50773          0.5109993     0.2563467  
0.7482781            0.700876          0.3598204     0.4117061  

                                                           ] 0.7356441      0.6611935  

  .و سيكون اموع، هو معدل القيمة املضافة املتضمنة احملصل عليه سابقا
  أن معدالت القيمة املضافة املتضمنة،و هكذا نستطيع أن نستنتج، باستخدام هذه الطريقة، 

بضمنها األجور و كذا معدالت الواردات املتضمنة، متكننا من احلصول على مبلغ القيمة 
بالنسبة ألي زيادة يف املضافة املتضمنة بضمنها األجور، و كذا قيمة الواردات املتضمنة، و ذلك 

يف  من خمتلف الفروع اج للفرع املعينأي فرع من خالل حاصل الضرب هلذه الزيادة يف اإلنت إنتاج
  .املعدالت املذكورة سابقا

) أو جمموعة مشاريع أو مشروع(و هكذا نستطيع أن نستنتج أن أي زيادة يف إنتاج أي فرع 
  .تتحلل إىل زيادة يف الواردات، و إىل منو يف القيمة املضافة
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ـ استخدام جدول املدخالت :  سابعالفصل ال السياسات االقتصـادية  املخرجات يف رسم  ـ
  :املتعلقة باألسعار و الضرائب 

املخرجـات، و كـذا مقلـوب  ـلقد بينا يف الفصل السابق مدى أمهية جدول املدخالت 
املشروع أو جمموعة املشاريع أو الفرع على اجلهـاز  دراسة أثراملستخرجة منه يف  (I - A)املصفوفة 

  .ككل ياإلنتاج
املخرجـات هـو أداة    ـلفصل فهو إظهار أن جدول املدخالت أما هدف الدراسة يف هذا ا

الـيت ميكـن أن تتخـذها     تهامة يف يد السياسة االقتصادية على املدى القصري فيما يتعلق بالقرارا
كأن ندرس أثر ارتفاع سعر (احلكومة يف جمال األسعار أو الضرائب أو غريها من جماالت االقتصاد 

  ). نتجة، أو أثر زيادة االستهالك من منتج معني على الوارداتسلعة معينة على جممل الفروع امل
كأسـاس   1989املخرجات اجلزائري لعام  ـلذلك سنعتمد على معطيات جدول املدخالت 

علـى  ر و زيادة الضرائب غري املباشـرة  هلذه الدراسة، حبيث نتناول على التوايل أثر ارتفاع األجو
 ر الداخليـة و علـى مسـتوى املعيشـة    اـار على األسعاالقتصاد، حبيث ندرس يف كل حالة اآلث

  .)1( للعائالت
 :آثار ارتفاع األجور -أوال

ملعرفة اآلثار النامجة عن ارتفاع األجور ينبغي أن نأخذ يف احلسبان نوعني من اآلثار؛ اآلثـار  
  .املباشرة، و اآلثار غري املباشرة

تجـة بسـبب األعبـاء    دة املنـحاع يف تكلفة الوـإن الزيادة يف األجور تؤدي إىل ارتف
  .املباشرة رو أن هذه الزيادة يف التكلفة تساوي للزيادة يف األجور، و هو ما نسميه اآلثا .األجرية

ارتفاع أسعار املواد اليت تشكل االسـتهالك   إن املوجة األوىل لآلثار غري املباشرة ترجع إىل
  .الوسيط، و اليت حتقق أجورا أيضا

إىل اول املسـتخرجة منـه   املخرجات و اجلد ـام جدول املدخالت و سنعمد اآلن باستخد
  .تقييم اآلثار املباشرة و غري املباشرة الرتفاع األجور

                                                
(1)   :  Antranik THOMAS, l’utilisation du T.E.I. pour l’évaluation des éffets d’une hausse des 

Salaires ou d’un Relevement des Impôts Indirectes. Revue Belge de Statistique, 
d’Informatique et de recherche opérationnelle, vol. 23, n° 2, PP 13 – 30. 
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يتطلب إنتاجا " فرع الصناعات الزراعية و الغذائية"على منتجات ) ج.د 100(إن طلبا قدره 
اإلنتـاج يتضمــن   إن هـذا ) 10جدول رقم " (الطاقة و املياه"ج من فرع .د) 1.0501(قدره 

  .أدناه). 8جدول رقم (ج من األجور .د 0.2971251=  0.2829494×  1.0501
الصناعات "فإن معدل األجور املتضمنة يف إنتاج فرع " الطاقة و املياه"أي أنه من خالل منتجات فرع 

موع املباشر و أن حنسب انفس التحليل لكل الفروع، نستطيع ، و باتباع %0.297هو " الزراعية و الغذائية
  :و عليه تكون لدينا النتائج التالية ناعات الزراعية الغذائية ج من الص.د) 100(غري املباشر لألجور املمثلة يف 

 6.0791283=  72.6062×  0.0837274..................ة، احلراجة، الصيدالزراع .1

 0.2971251=  1.0501×   0.2829494.............   .............الطاقة و املياه .2

 0.0545656=  2.0652×     0.0264215................  .............احملروقات .3

 0.010139=  0.0344 ×   0.294740..   ......شغال العامة البتروليةاخلدمات و األ .4

 0.1830583=    0.5741×  0.3188615.. ..............منتجات املناجم و احملاجر .5

 1.5796242 =   4.5733×  0.3454014 .و املعدنية و امليكانيكة الصناعات احلديدي .6

 0.0976388=     0.2421×  0.4032996.. .........و اخلزف و الزجاجمواد البناء  .7

 0.1979499=     0.4741×  0.4175278... ...............غال العامةاملباين و األش .8

 2.1378781=     8.1972×   0.2608059 ائية و املطاط و البالستيكاملنتجات الكيمي .9

 10.063999=  123.2729×   0.08164. .............و الغذائية الصناعات الزراعة .10

 0.0939253=      0.4009×  0.2342863  ..........سيجية و املالبسالصناعات الن .11

 0.0027561=      0.0107×  0.2575855.  .....................لوداألحذية و اجل .12

 1.4263926=      4.8877×  0.2918331  .و الورق و الفلني و املطبوعات اخلشب .13

 0.4240544=      0.1992×  0.2248544....... ......ت الصناعات املختلفةمنتجا .14

 0.2747871=      1.3795×  0.1991933...... ...............املواصالت النقل و .15

  0.0347632=      0.3528×  0.0985354.   ..ادق و املطاعم و املقاهيخدمات الفن .16

 0.9417625=      3.0586×  0.3079064.  ...........مقدمة للمؤسساتخدمات  .17

 0.0401923=      0.2983×  0.134738....  ............قدمة للعائالتخدمات م .18

  22.65 ≈ 22.648231......................... اموع                                 
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،  %22.65هي مساوية لـ " الصناعات الغذائية الزراعية"إن نسبة األجور املتضمنة يف فرع 
  .للفرع املعين" معدل األجور املتضمنة"و األمر هنا يتعلق بـ 

يف األجور تؤدي إىل زيـادة يف تكـاليف الصـناعات    ) % 10(و هكذا فإن زيادة قدرها 
  ).% 2.265(الزراعية و الغذائية مبقدار 

األجـور و األعبـاء   "يف سـطر  ) I-A(نستنتج مما سبق أنه بضرب مقلوب املصـفوفة   
هـذه  إن . املتضمنة لكل فرع إنتاجياألجور ، فإننا حنصل على معدل )8جدول رقم "(االجتماعية

  .أدناه) 11(من اجلدول  لثاينالنتائج تظهر يف العمود ا
 :آثار زيادة الضرائب غري املباشرة -ثانيا

ات تدخل الضرائب غري املباشرة يف منتجاا، مما يؤدي إىل أن أي زيادة يف هذه إن املؤسس
الضرائب تؤدي إىل زيادة يف التكاليف لديها و بالتايل زيادة يف أسعار منتجاا، و هذا هـو األثـر   

  .املباشر
حمل أيضا أما بالنسبة لآلثار غري املباشرة؛ فإا تنتج من ارتفاع أسعار السلع الوسيطة اليت تت

  :أثر زيادة الضرائب 
يتطلـب  " الصناعات النسيجية و املالبـس "ج على منتجات فرع .د) 100(إن طلبا قيمته 

، و أن )10جدول رقـم  " (الكيمياء و البالستيك و املطاط"ج من فرع .د) 9.1133(إنتاجا قدره 
جـدول  (شرة ج كضرائب غري املبا.د 0.115296=  0.0126514×  9.1133هذا اإلنتاج يتضمن 

  ).8رقم 
فإن معدل الضـرائب  " الكيمياء و البالستيك"و هكذا نثبت بأنه من خالل منتجات قطاع 

  ).% 0.1153(هو " الصناعات النسيجية و املالبس"غري املباشرة املتضمنة يف إنتاج قطاع 
  :و بتطبيق نفس التحليل على كل القطاعات سنحصل على النتائج التالية 

 0.0024096=    0.6200×  0.0038866.................الزراعة، احلراجه، الصيد  .1

 0.06407=    1.8444×  0.0347376..........   ..................املياه الطاقة و  .2

 0.3156685=   2.4463×  0.1290392........ ....................... احملروقات .3

 0.0010738=    0.0407×  0.0263846 .......ولية شغال العامة البتراخلدمات و األ .4

 0.0253201=    0.5047×  0.0501688................و احملاجر  منتجات املناجم .5
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 0.281386=    5.1014×  0.0551586.   ملعادن و امليكانيك و الكهرباءصناعة احلديد و ا .6

ــاء و .7 ــواد البن ــاج  م ــزف و الزج =    0.2825×  0.0466973............اخل
0.0131919 

 0.039167=     0.6804×  0.0575648...................شغال العامة املباين و األ .8

 0.115296=     9.1133×  0.0126514....اء و املطاط و البالستيك منتجات الكيمي .9

 - 0.0160761=     0.5929 ×) - 0.0271144.(.....الزراعية و الغذائية الصناعات  .10

 15.514394=  159.3991×  0.0973305..........نسيجية و املالبس لالصناعات ا .11

 0.0157558=    0.3532×  0.044609.........................اجللود  األحذية و .12

 0.1656312=    2.7179×  0.0609409....رق و الفلني و املطبوعات اخلشب و الو .13

 0.0116458=    0.1911 × 0.0626932..............عات املختلفة منتجات الصنا .14

 0.1735382=    1.5262×  0.1137061......................  و املواصالتالنقل  .15

 0.0818879=     0.4094×  0.2000194.....ق و املطاعم و املقاهي خدمات الفناد .16

 0.4589663=    4.2621×  0.1076855. ...........  خدمات مقدمة للمؤسسات  .17

 0.0007247=    0.0125×  0.0579799................ئالت دمة للعاخدمات املق .18

  17.3  ≅ 17.264047......................اموع                                 

لفـرع الصناعـات النسيجيـة و املالبـس " غري املباشرة املتضمنة بالضرائ" إن معدل 
  .% 17.3هو 

تكاليف منتجات هذا الفرع الناجتة عن زيادة معينـة  نالحظ أنه من املمكن حساب ارتفاع 
مثال هلذه الضرائب تؤدي إىل زيـادة تكـاليف    % 10إذ أن زيادة بـ . يف الضرائب غري املباشرة
  ).% 1.73(منتجات الفرع املعين بـ 

الضــرائب غــري املباشــرة الصــافية "بســطر ) I-A(و بضــرب مقلــوب املصــفوفة 
نا حنصل على معدل الضرائب غري املباشرة املتضمنة يف إنتاج كـل  فإن) 8باجلدول رقم "(لإلعانات

  .أدناه) 11(من اجلدول  لثالنتائج موجودة يف العمود الثا إن هذه. فرع
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  معدل األجور املتضمنة و الضرائب غري املباشرة ) : 11(اجلدول رقم 

  )%(املتضمنة ملختلف فروع االقتصاد 

 الفروع
معدل األجور و 

جتماعية األعباء اال
 املتضمنة

معدل 
الضرائب غري املباشرة 

 الصافية لإلعانات
 10.48 13.42 ، الصيدةالزراعة، احلراج. 1
 7.50 39.42 الطاقة و املياه. 2
 19.33 8.10 احملروقات. 3
 7.98 53.41 اخلدمات و األشغال العامة البترولية. 4
 8.53 45.99 منتجات املناجم و احملاجر. 5
احلديد و املعادن و امليكانيك و  صناعة. 6

 12.55 69.59 الكهرباء

 9.35 60.79 مواد البناء و اخلزف و الزجاج. 7
 10.25 64.82 املباين و األشغال العامة. 8
 8.93 68.76 الكيمياء و املطاط و البالستيك. 9

 -1.41 22.65 الصناعات الزراعية و الغذائية. 10
 17.26 45.33 البسالصناعات النسيجية و امل. 11
 10.55 63.55 األحذية و اجللود. 12
اخلشب و الفلني و الورق و املطبوعات . 13

 ...والصحف
57.07 12.23 

 12.67 60.88 منتجات الصناعات املختلفة. 14
 14.82 27.45 النقل و املواصالت. 15
 21.88 18.65 خدمات الفنادق و املطاعم و املقاهي. 16
 12.69 36.90 ملقدمة للمؤسساتاخلدمات ا. 17
 7.50 27.60 اخلدمات املقدمة للعائالت. 18

ـ اعتمادا علـى معطيـات جـدول املـدخالت     . اجلدول من تشكيل الباحثة: املصدر    ـ
  .1989لعام  املخرجات اجلزائري

 :حساب اآلثار على األسعار الداخلية و على مستوى املعيشة للعائالت -ثالثا
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ننطلق من فرضية مفادها أن أسعار منتجات كـل املؤسسـات تتـأثر     حلساب هذه اآلثار،
  .بارتفاع األجور، أو الضرائب غري املباشرة

إن هذه الفرضية تستبعد إمكانية رد فعل املتعاملني االقتصـاديني ألي نقـص يف قـدرام    
  .الشرائية أو يف معدل هامش الربح لديهم

الـيت تقضـي بثبـات    " فيليونتي"موذج و فضال عن ذلك، سنقبل بالفرضية األساسية لن
  .املعامالت الفنية

 :اآلثار على األسعار الداخلية . 1

، و كذا ارتفاع الضـرائب غـري   % 10ب على التوايل آثار ارتفاع األجور بنسبة حسسن
  ).11(املباشرة بنفس النسبة على أسعار املنتجات، و ذلك باستخدام نتائج اجلدول 

 .% 10بـ حالة ارتفاع األجور . 1.1

بــ  يؤدي إىل ارتفاع يف األسعار  % 10بأن ارتفاعا يف األجور بـ ) 11(يبني لنا اجلدول 
، و هذا يتضح من خالل نسبة األجور "، الصيدةالزراعة، احلراج"بة ملنتجات فرع بالنس % 1.342

ر ، و كذلك فإن هذه الزيـادة يف األجـو  % 13.42اليت تشكل منتجات هذا الفرع و اليت تعادل 
 % 0.81و بنسـبة  " الطاقة و املياه"بالنسبة ملنتجات فرع  % 3.942تسبب زيادة يف األسعار بنسبة 

  .اخل"... احملروقات"ملنتجات فرع 
. إذن ميكننا من معرفة أثر ارتفاع األجور على كل املنتجات كل على حدة) 11(فاجلدول 

مبينني أن ارتفاع األجـور ال يؤثـر ، )12(و جمموع هذه النتائج ممثل يف العمود األول للجدول 
على مجيع املنتجات بنفس النسبة، بل لقد رتبنا الفروع بشكل يأخذ يف احلسبان الترتيب التنـازيل  

  .لشدة أثر هذه الزيادة
جمموعة من املنتجات خاضع ألثر نوعني من  اإلشارة إىل أن تغري األسعار لكلو جتدر 

  .العوامل
ـ ا يظهر ذلك يف حسابات اإلنتاج أمهية األعباء األجرية، كم .أ  السـتغالل ملختلـف   ا ـ

 .و هذه األمهية ميكن حتديدها لكل فرع، من خالل نسبة الكتلة األجرية يف جممل اإلنتاجالفروع، 
ـ درجة تكامل الفروع يف إطار عالقات التشابك القطاعي اليت تقاس  .ب  بالنسبة لكـل  ـ
 .إلنتاجمن خالل حصة االستهالك الوسيط يف جممل ا ـفـرع 
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إن درجة التكامل هذه تعكس يف الواقع اآلثار األمامية النامجة عن فرع معني بالنسبة مـل  
  .الفروع األخرى املكونة للجهاز اإلنتاجي

ـ " اخلدمات املقدمة للعائالت"و نالحظ بشكل خاص ؛ أن فرع  بالرغم من األمهية النسبية  ـ
ـ لألعباء األجرية املخصصة له  موعة الفروع اليت تتأثر بشكل حمسوس بارتفـاع  ال يدخل ضمن جم ـ

  .األجور، وهذا يوضح ضعف تكامله مع بقية الفروع
   % 10اآلثار على األسعار النامجة عن زيادة يف األجور بـ ) : 12(اجلدول 

 %ارتفاع األسعار  املنتجات
اإلنتاج قبل ارتفاع 

 )ج.مباليني د(األسعار 
الزيادة يف قيمة اإلنتاج 

 )ج.دمباليني (
الصناعات احلديدية و املعدنية و . 6

 امليكانيك و الكهرباء
6.959 4875.8 339.31 

الصناعات الكيميائية و املطاط و . 9
 البالستيك

6.876 8615.6 592.41 

 5229.64 80679.4 6.482 املباين و األشغال العامة. 8
 186.20 2929.9 6.355 األحذية و اجللود. 12
 169.36 2781.8 6.088 عات املختلفةمنتجات الصنا. 14

 406.42 6685.6 6.079 مواد البناء و اخلزف و الزجاج. 7
اخلشب و الفلني و الورق و . 13

 املطبوعات و الصحف و املنشورات
5.707 7256.2 414.11 

 367.20 6875.2 5.341 اخلدمات و األشغال العامة البترولية. 4
 104.87 2280.3 4.599 منتجات املناجم و احملاجر. 5

 659.38 14546.3 4.533 الصناعات النسيجية و املالبس. 11
 230.36 5843.8 3.942 الطاقة و املياه. 2

 320.77 8692.9 3.690 اخلدمات املقدمة للمؤسسات. 17
 245.77 8904.8 2.760 اخلدمات املقدمة للعائالت. 18
 3019.70 110007.2 2.745 النقل و املواصالت. 15

 1106.25 48841.2 2.265 الصناعات الزراعية و الغذائية. 10
 153.71 8241.7 1.865 خدمات الفنادق و املطاعم و املقاهي. 16

 920.20 68568.9 1.342 الزراعة، احلراجه، الصيد. 1
 917.10 113222.1 0.810 احملروقات. 3
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 15382.76 509848.7 3.017  اموع

 Antranik THOMAS, L' utilisation du كيل الباحثة اعتمادا علـى اجلدول من تش:املصدر 

T.E.I op,cit, P. 20  
  

، فـإذا قبلنـا   1989إن تقييم آثار ارتفاع األجور على األسعار مت انطالقا من معطيات سنة 
باإلضافة إىل ذلك أن االرتفاع يف األجور حصل يف نفس السنة، مع بقاء اإلنتاج ثابتا مـن سـنة   

ج، .مليـون د ) 15382.76(، فإن قيمة هذا اإلنتاج سترتفع مبقدار إضايف قدره 1990 إىل 1989
، حبيث ميكن أن حنسب متوسط الزيادة )12(موزعـة على الفروع تبعا للعمود األخري من اجلدول 

  .يف األسعار من خالل قسمة مقدار الزيادة يف قيمة اإلنتاج على قيمة اإلنتاج قبل ارتفاع األسعار
ع بسيط يف متوسط األسعار هي أن ارتفاع األجور أدى إىل ارتفا ا؛الحظة اليت خنرج و امل

و الذي يشكل إنتاجه نصيبا هامـا يف جممـل   " احملروقات"و هذا ناتج عن أن فرع ) % 3.017(
  .تأثر بشكل بسيط بارتفاع األجور) % 22.2حوايل (اإلنتاج 

 .% 10حالة ارتفاع الضرائب غري املباشرة بـ . 2.1

ميكننا أيضا من معرفة أثر ارتفاع الضرائب غـري املباشـرة   ) 11(بشكل مماثل فإن اجلدول 
و هكذا بالرجوع إىل العمود الثاين من هـذا  . مثال، على املنتجات كل على حدة) % 10(بنسبة 

ر يؤدي إىل زيادة يف األسعا) % 10(اجلدول ميكن أن نثبت بأن زيادة يف الضرائب غري املباشرة بـ 
بالنسبة ملنتجـات   % 0.75و " ، الصيدةالزراعة، احلراج"بة ملنتجات فرع بالنس) % 0.1048(بـ 
  ...، و هكذا دواليك"الطاقة و املياه"فرع 

التايل، يبني املقاييس اليت تتأثر ا أسعار خمتلف املنتجات ) 13(إن العمود األول من اجلدول 
هذا اجلدول أيضا ميكننا إثبات أن األسعار يف جمموعهـا  و من . نتيجة ارتفاع الضرائب غري املباشرة

  .تتأثر بشكل ضعيف برفع الضرائب غري املباشرة
، فبالنسبة تو يالحظ أن زيادة الضرائب غري املباشرة ال تؤثر بشكل متساو على كل املنتجا

ـ اليت كان معدل الضرائب غري املباشرة فيها مرتفعا  ـلبعض املنتجات  ادة يف الضرائب فإن تأثري الزي ـ
، "احملروقات" و " قاهيالفنادق و املطاعم و امل: "كان مهما كما هو األمر بالنسبة ملنتجات فروع 

بينما فروع أخرى بالعكس، كان تأثري دفـع الضـرائب غـري    " الصناعات النسيجية و املالبس"و 
زف ـمواد البناء و اخل" و ، "الصناعات الزراعية و الغذائية: "املباشرة على منتجاا ضعيفا كفروع 
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ة علـى اموعـة   و كل ذلك راجع إىل أن نسبة الضرائب املفروض". الطاقة و املياه"و " و الزجاج
  .من الفروع مرتفعة باملقارنة مع اموعة األخريةاألوىل 

 ، و أن اإلنتاج بقي1989و سنفترض ثانية أن الزيادة يف الضرائب غري املباشرة حصلت سنة 
، يف ظل هذه الظروف جند أن قيمة هذا اإلنتاج ستزداد مبقدار 1990حىت سنة  1989ن سنة ثابتا م

، كما أن متوسـط  )13(ج، موزعة بني الفروع تبعا للعمود األخري من اجلدول .مليون د 6377.8
و الذي حنصل ) % 1.25(الزيادة يف األسعار الذي يظهر كمجموع للعمود األول يف نفس اجلدول 

الل قسمة الزيادة يف قيمة اإلنتاج على قيمة اإلنتاج قبل ارتفـاع األسـعار، و الـذي    عليه من خ
  .يتجاوب بشكل دقيق مع القيمة املتوسطة الرتفاع أسعار خمتلف املنتجات

  على األسعار) % 10(آثار زيادة الضرائب غري املباشرة بـ ) : 13(اجلدول رقم 

ارتفاع األسعار  املنتجات
% 

فاع اإلنتاج قبل ارت
مباليني (األسعار 
 )ج.د

يف قيمة  الزيادة
مباليني (اإلنتاج 
 )ج.د

 180.3 8241.7 2.188 خدمات الفنادق و املطاعم و املقاهي. 16
 2188.6 113222.1 1.933 احملروقات. 3

 251.1 14546.3 1.726 الصناعات النسيجية و املالبس. 11
 1630.3 110007.2 1.482 النقل و املواصالت. 15
 110.3 8692.9 1.269 اخلدمات املقدمة للمؤسسات. 17
 35.3 2781.8 1.267 منتجات الصناعات املختلفة. 14

 61.2 4875.8 1.255 ...الصناعات احلديدية و املعدنية. 6
 88.7 7256.2 1.223 ...اخلشب و الفلني والورق و املطبوعات. 13
 30.9 2929.9 1.055 األحذية و اجللود 12

 718.6 68568.9 1.048 ، الصيدةزراعة، احلراجال. 1
 827.0 80679.4 1.025 املباين و األشغال العامة. 8
 76.9 8615.6 0.893 منتجات الكيمياء و املطاط و البالستيك. 9
 19.5 2280.3 0.853 منتجات املناجم و احملاجر. 5
 54.9 6875.2 0.798 اخلدمات و األشغال العامة البترولية.4
 43.8 5843.8 0.750 الطاقة و املياه .2

 66.8 8904.8 0.750 اخلدمات املقدمة للعائالت. 48
 62.5 6685.6 0.935 مواد البناء و اخلزف و الزجاج. 7
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 -68.9 48841.2 -0.141 الصناعات الزراعية و الغذائية. 10
 6377.8 509848.7 1.25  اموع

  Op. cit, P. 23: املصدر 

  :ا أن نستنتج ما يليو هكذا ميكنن
سعار الداخلية بالنسبة ملعظـم املنتجـات، يف   أن ارتفاع األجور له تأثري كبري على األ -

 .حني أن زيادة الضرائب غري املباشرة تأثريها حمدود جدا ملعظم هذه املنتجات

 .إن هذه النتائج تساعد على تبين سياسة لألسعار أو لإلصالح الضرييب -

يل آثار رفع األجور و الزيادة يف الضرائب غري املباشرة على األسـعار  بعد هذه احملاولة لتحل
  .الداخلية، سنتناول فيما يلي آثار الزيادة يف هذين العاملني على مستوى املعيشة للعائالت

 :ثار على مستوى املعيشة للعائالتاآل. 2

ناتج عن ارتفاع إن دراسة مفصلة لنتائج ارتفاع األسعار على مستوى املعيشة للعائالت و ال
  :األجور أو الزيادة يف الضرائب غري املباشرة، يتطلب املعلومات التالية 

  .هيكل االستهالك ملختلف فئات األسر  *
منوذج ميزانية األسر، وهنا البد من األخذ يف احلسبان العديد من حسابات العائالت اليت   *

  .تأخذ بعني االعتبار خمتلف هياكل التشغيل
ص هذه املعطيات يقودنا إىل استخدام حساب موحد للعائالت حبيـث سـنكتفي   إالّ أن نق

مـن  يف العمـود األول  " العائالت"ك املخرجات، حبيث يظهر استهال ـمبعطيات جدول املدخالت 
  .الطلب النهائي

املعرفة سابقا بالعمود األول الذي خيص استهالك ) I-A(و هكذا بضرب مقلوب املصفوفة 
  . على االستهالك املباشر و غري املباشر للعائالت ـفيما خيص كل منتج  ـالعائالت، سنحصل 

  :)1(التايل) 14(إن هذه النتائج موضحة يف العمود الثاين من اجلدول 
ة، ـام هذه الوضعيإن ارتفاع األسعار يترجم حتما نقصا يف القوة الشرائية للعائالت، و أم

فإذا . ي رفع مستوى الدخل أو خفض معدل التوفري؛ ينبغي حنافظ على مستوى املعيشة لألسرو لك

                                                
(1) : Antranik THOMAS, L’Analyse Input-Output et ses applications à l’Economie Libanaise, 

1964 - 1969, thèse pour le Doctorat, Université de RENNES 1, Juin 1977. P. 26. 
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يؤدي إىل رفع مستوى الـدخل للعـائالت بـنفس    ) % 10(علمنا أن ارتفاعا عاما لألجور بنسبة 
، فإننـا  )∗(النسبة، و أن ارتفاع األسعار بالنسبة لكل منتوج ال ميكن أن يصل إىل هـذه النسـبة  

و بالتايل سنعترب . مستوى املعيشة للعائالت األجور لن يسجل أي اخنفاض يف رتفاعان بأ نستخلص
  .فقط اآلثار على مستوى املعيشة للعائالت الناتج عن الزيادة يف الضرائب غري املباشرة

  على استهالك العائالت% 10آثار ارتفاع الضرائب غري املباشرة بـ ) : 14(اجلدول 
   

ارتفاع األسعار  املنتجات
% 

االستهالك قبل رفع 
يني مبال(األسعار 
 )ج.د

االستهالك بعد رفع 
مباليني (األسعار 
 )ج.د

يف  التغيري
  االستهالك

  )ج.مباليني د(

  565.8 54557.2 53991.4 1.048 ، الصيدةالزراعة، احلراج. 1
  21.3 2865.1 2843.8 0.750 الطاقة و املياه. 2

  121.5 6407.6 6286.1 1.933 احملروقات. 3
  1.3 150.7 149.4 0.853 املناجم و احملاجر. 5
  399.3 32218.5 31819.2 1.255 ...صناعة احلديد و املعادن.6
  13.3 1433.1 1419.8 0.935 الزجاجمواد البناء و اخلزف و . 7
  7.1 698.2 691.1 1.025 املباين و األشغال العامة. 8
  91.7 10354.8 10263.1 0.893 البالستيكالكيمياء و املطاط و . 9

  -96.6 68448.5 68545.1 -0.141 الغذائيةلزراعية و الصناعات ا. 10
الصناعات النسيجية و . 11

  378.9 22333.5 21954.6 1.726 املالبس

  49.5 4743.4 4693.9 1.055 األحذية و اجللود. 12

  76.4 6321.8 6245.4 1.223 ...الورقاخلشب و الفلني و . 13

  119.4 9543.4 9424.0 1.267 منتجات الصناعات املختلفة. 14
  302.3 20768.0 20464.7 1.482 النقل و املواصالت. 15
خدمات الفنادق و املطاعم . 16

 و املقاهي
2.188 12949.1 13232.4 283.3  

  58.4 7847.7 7789.3 0.750 خدمات مقدمة للعائالت. 18

                                                
  ).12(أنظر اجلدول  ) ∗( 
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  2392.9 261923.9 259530.0 1.25  اموع
املخرجات اجلزائري  ـعتمادا على جدول املدخالت ا. اجلدول من تشكيل الباحثة: املصدر 

 .1989لعام 
" الزراعة"نسبة ملنتجات فرع أن طلب االستهالك يرتفع خاصة بال) 14(نالحظ من اجلدول 

، يف حني أن الـتغري  )∗∗( "الصناعات النسيجية و املالبس"و ..." الصناعات احلديدية و املعدنية"و 
  .طابالنسبة للفروع األخرى يكون بسي

من جهة أخرى فإن هذا اجلدول يبني أنه لكي تليب العائالت اسـتهالكها مـن خمتلـف    
اليت تشكل زيـادة قـدرها   و  )∗∗∗(ج.مليون د) 2398.9(املنتجات فينبغي أن تزداد نفقاا مبقدار 

)0.92 %.(  
و هكذا نالحظ بأن الزيادة يف الضرائب غري املباشرة يترجم بـنقص يف القـوة الشـرائية    

و هنا ميكن وضع سياسة ضريبية من خالل التعرف علـى منـاذج   ). % 0.92(ائالت يقدر بـ للع
ميزانية األسر حسب فئاا املهنية و االجتماعية، و حتديد كيفية سد هذا النقص يف القدرة الشرائية 

  .لديها
 يفهي أن االرتفاع احلاصـل   و احلقيقة أن النتيجة اليت ميكن استخالصها من هذه الدراسة

األسعار سواء بسبب ارتفاع األجور أو بسبب الزيادة يف الضرائب غري املباشرة قد يؤدي إىل آثـار  
  .تضخمية، و ذلك بسبب ضعف مرونة العرض على املدى القصري

 
  
  

                                                
  .من جممل التغري يف االستهالك الكلي % 56 نالحظ أن التغري يف االستهالك بالنسبة ملنتجات هذين الفرعني يشكل أكثر من:    (∗∗)

  ).14(اموع املسجل يف العمود األخري من اجلدول  ) :∗∗∗( 
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  :امللخص 
يتناول موضوع هذه الرسالة إرساء اجلوانب النظرية لعلم تقييم املشاريع يف الدول النامية 

االقتصادية و االجتماعية سواء انطالقا من املشروع الذي ميثل دورا حيويا يف إجناح خطط التنمية 
  .على الصعيد القطاعي أو الوطين

نظري  لاألوالرسالة إىل جانبني؛  و للتطرق ملختلف جوانب هذا املوضوع، مت تقسيم
طرحت به خمتلف املفاهيم حول موضوع تقييم املشاريع أو ما يعرف بدراسات اجلدوى بكل 

عن  لتطبيقية مع إعطاء فكرة شاملةتفصيالا و فروعها، أما اجلانب الثاين فقد خصص للدراسة ا
اجلزائري  الت واملخرجاتمث تبيان كيفية استخدام جدول املدخ املخرجات –جداول املدخالت 

يف توزيع الزيادة يف اإلنتاج احمللي ألي فرع من الفروع املشكلة لالقتصاد الوطين بني  1989لعام 
الواردات و القيمة املضافة، فضال عن أن هذا اجلدول يعترب أداة مهمة يف وضع السياسات 

  .االقتصادية و املالية على املدى القصري
ري إىل مخس فصول، تناول الفصل األول اإلطار العام لدراسات و بذلك قسم اجلانب النظ

اجلدوى التجارية اعتمادا على مجلة من املفاهيم املتعلقة باالستثمار و املشروع االستثماري، و أنواعه 
ف بدراسات اجلدوى و مراحلها و مكوناا، مع التعرض ملفهوم القرار يو أهدافه، مث التعر

  .انتهاءا بالصعوبات اليت تواجه إجراء هذه الدراسات االستثماري و أنواعه، و
ة ـأة و البيئيـأما الفصل الثاين فقد خصص لدراسة اجلدوى التفصيلية بكل جوانبها القانوني

و التنظيمية و التسويقية و الفنية و التمويلية و املالية، و ذلك بغرض تبيان اإلطار العام لعملية تقييم 
ستثمر اخلاص باعتبار هذا مدخال ضروريا لتناول رحبية املشروع من املشروع من وجهة نظر امل

  .وجهة النظر الوطنية، نظرا لتماثل املضمون و هو قياس جانيب التكلفة و العائد املقترنني باملشروع
من  االقتصادية حبيث يهدف هذا اجلانبكما خصص الفصل الثالث لدراسة اجلدوى 

اجية للمشروع، باستخدام األسعار االقتصادية يف تقييم الرحبية، من الدراسة إىل حتليل الكفاءة اإلنت
خالل ثالث مباحث تعرضت ألسس التسعري و اخلصم املالئم لتقييم املشاريع، باإلضافة إىل املعايري 
املالية و االقتصادية، و أثر التضخم يف دراسة اجلدوى مع التعرض حلساب األسعار االقتصادية للسلع 

  .عناصر اإلنتاج و اخلدمات و
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أما الفصل الرابع، فقد خصص لدراسة اجلدوى من وجهة نظر الرحبية االجتماعية، معتمدين 
انتقلنا إىل منوذج حتليل  ، مثععلى جمموعة من املعايري اجلزئية و املركبة يف تقييم و اختيار املشاري

ة، ـيم و اختيار املشاريع العامال تقياملنفعة الذي يعترب من املعايري املركبة املستخدمة يف جم/ التكلفة 
حجر الزاوية يف ظهور العديد من املناهج الدولية اليت اختذت من أسلوب حتليل  و هو الذي شكل

و بذلك تعرضنا ألغلب هذه . املنافع و التكاليف االجتماعية أساسا هلا يف تقييم و اختيار املشاريع
 ،"ةـادي و التنميـلتعاون االقتصمنظمة ا"املناهج مع تركيز الدراسة على أمهها فقط، و هي منهج 

مركز التنمية الصناعية للدول العربية "و منهج " منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية"منهج و 
  .و منهج البنك الدويل، و منهج الوكالة األمريكية للتقييم، و منهج اآلثار)" ايدكاس(

هذا و قد خصص الفصل اخلامس ملوضوع تقييم و تنفيذ املشروعات يف اجلزائر، و مت 
فن علم تقييم املشاريع مل يصل بعد إىل مشاريعنا، و أن ما يطبق يف هذا اال ال التوصل إىل أن 

يزيد على توجيهات السلطة السياسية، فضال عن التحوالت العميقة يف االقتصاد اجلزائري يف املرحلة 
عترب الراهنة اليت متيزت بالتوجه حنو اقتصاد السوق، و العمل على جذب االستثمارات األجنبية اليت ت

  .جتربة مازالت يف بداياا
جداول  ور، فقد ركز على إعطاء فكرة عن دالةـطبيقي من الرسـانب التـأما اجل

سة تقسيم الزيادة املخرجات يف التخطيط لالقتصاد، و استخدام حسابات الفروع لدرا -املدخالت 
األخرية اليت تعترب املعيار  يف اإلنتاج احمللي ألي فرع بني الواردات و القيمة املضافة، هذه احلاصلة

الرئيسي ملنهج اآلثار، و الذي يقيم على أساسها املشروع، و هو ما شكل موضوع الفصل السادس 
الت ـمن الرسالة، أما الفصل السابع و األخري، فقد تناول بالدراسة كيفية استخدام جدول املدخ

و الضرائب، حيث توصل البحث إىل و املخرجات يف وضع السياسات االقتصادية املتعلقة باألسعار 
أن أثر الزيادة يف األجور و الضرائب غري املباشرة على األسعار الداخلية، و على مستوى املعيشة 
للعائالت بني أن ارتفاع األجور له تأثري كبري على األسعار الداخلية ملعظم املنتجات، يف حني أن 

كما أن ارتفاع األسعار . ى معظم هذه املنتجاتزيادة الضرائب غري املباشرة هلا تأثري حمدود عل
يؤدي حتما إىل نقص القوة الشرائية للقطاع العائلي، لذلك ميكن تبين سياسة ضريبية من خالل 
التعرف على مناذج ميزانية األسر حسب فئاا املهنية و االجتماعية، و حتديد كيفية سد هذا النقص 

  .يف القدرة الشرائية لديها
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Résumé 
L’objet de la thèse vise  une contribution pour consolider le coté théorique de la 

science de l’évaluation des projets dans les pays émergents à partir du projet qui représente 
un rôle déterminant dans la réussite des plans de développent économique et social que ce 
soit au niveau sectoriel ou national. 

Pour étudier les différents aspects du sujet, il a été procédé à la division de la thèse 
en deux sections. 

Une section théorique ou sont posés les différent concepts au sujet de l’évaluation 
des projets ou ce qu’on appelle "l’étude de faisabilité" avec toutes ses sections en détail. 

 L’autre section, réservée à l’étude pratique qui se propose à donner une idée 
générale sur les tableaux « input output » et de montrer le mode d’utilisation du 
tableau  « entrées-sorties »de l’économie Algérienne pour l’année 1989 dans la ventilation 
des accroissements de production locale de n’importe quelle branche de l’économie 
nationale entre les importations et la valeur ajoutée. Ce tableau reste un important moyen 
pour définir les politiques économiques et financières à court terme. 

 Le coté théorique a été donc divisé en cinq chapitres le premier traite le cadre 
général de l’étude de faisabilité commerciale en s’appuyant sur un ensemble de concepts en 
rapport avec l’investissement et les différents types de projet d’investissement et leurs 
objectifs ainsi que la définition de « l’étude de faisabilité », ses différentes étapes et ses 
composantes tout en exposant le concept de « décision d’investissement » et ses différents 
types en terminant par l’exposition des difficultés auxquelles ces études font face. 

Le deuxième chapitre a été réservé à l’étude de la « faisabilité détaillée » avec 
ses différents aspects : organisationnel, managérial, juridique, environnemental technique, 
financier et commercial, dans le but de mettre en évidence le cadre général de l’opération 
d’évaluation du projet du point de vue de l’investisseur privé considéré comme approche 
indispensable pour l’étude de la rentabilité du projet du point de vue national étant donné 
la ressemblance du contenu à savoir le calcul du coût et du rendement liés au projet. 

Dans le troisième chapitre est proposé l’étude de la « faisabilité économique » dans 
le but d’analyser la capacité de production du projet grâce à l’utilisation des concepts de 
« prix économiques » dans l’évaluation de la rentabilité à travers trois sous chapitres dans 
lesquelles ont été exposées les bases de la tarification et l'escompte adéquat pour 
l’évaluation des projets en plus des critères économiques et les effets inflationnistes sur 
l’étude de la faisabilité tout en abordant la procédure de calcul des « prix économiques » 
des biens et services et facteurs de production. 

Dans le quatrième chapitre est étudiée la faisabilité du projet du point de vue 
« rendement social » en se basant sur un ensemble de critères partiels et complexes pour 
l’évaluation et le choix du projet et sur le model d’analyse « cout-avantage », considéré 
comme un des critères complexes pour l’évaluation et le choix des projets publiques ce qui 
constitue la pierre angulaire dans l’apparition de plusieurs méthodes internationales qui 
ont fait du mode d’analyse  « cout-avantage, social » comme base dans l’évaluation et le 
choix du projet, ce qui nous amené à aborder la majorité de ces méthodes en se basant 
seulement sur les plus importantes à savoir la méthode de « l’Organisation de coopération 
et le développement économique,( O C D E)"et la méthode de « l’Organisation des nations 
Unis pour le Développement Industriel, U N I D O » et la méthode du «centre des états 
arabes pour le développement industriel, IDCAS » et la méthode la banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, BIRD » et la méthode de « l’agence américaine 
pour l’évaluation USAID » et la méthode des effets. 

Dans le cinquième chapitre est traitée la question de l’évaluation et l’exécution des 
projets en Algérie, on est arrivé à la conclusion que la science de l’évaluation des projets 
est absente et que tout ce qui est pratiqué dans le domaine n’est plus que des orientations 



du pouvoir politique tandis que les changements profonds dans l’économie Algérienne dans 
la période actuelle qui se caractérise par l’orientation vers l’économie de marché et l’effort 
pour attirer les investissements étrangers constituent une expérience encore à ses débuts 

Tandis que le coté pratique du travail est concentré sur le fait de donner une idée 
sur les « tableaux entrées-sorties » dans la planification économique et l’utilisation des 
comptes de branches pour l’étude de la ventilation des accroissements de production de 
n’importe quelle branche de l’économie locale entre les importations et la valeur ajoutée. 
Cette dernière est considérée comme le principal critère de la méthode des effets à la base 
duquel est évalué le projet ce qui constitue l’axe principal du sixième chapitre. 

 Et enfin le septième chapitre propose l’étude des modalités d’utilisation des 
tableaux  « entrées-sorties » pour définir les politiques économiques concernant les prix et 
l’impôt. Ou il a été constaté que l’augmentation des salaires et de l’impôt indirects affecte 
les prix locaux et le niveau de vie des ménages, il a été constaté que l’augmentation des 
salaires a une influence importante sur les prix locaux de la majorité des produits alors que 
l’augmentation des impôt indirects en a un effet limité. Aussi l’augmentation des salaires 
entraîne forcement une diminution du pouvoir d’achat du secteur des ménages, pour cela il 
est possible d’adopter une politique fiscale par la connaissance des types de revenus des 
ménages par catégorie professionnelle et sociale et déterminer le moyen de résoudre 
l’insuffisance de leur pouvoir d’achat. 

Mots clés 
Projet - étude de faisabilité –étude de pré-faisabilité - étude environnementale – 

capacité optimale du projet – étude managériale – analyse de l’élasticité – rendement 
social – le taux d’escompte social – méthodes internationales d’évaluation – cout-utilité – 
critères d’évaluation – comptes de branches – tableau entrées sorties – prix ajustés – 
prévision de la demande - prix de référence. 


