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 المحاضرة االولى

                    () 

لت مسألة تقٌٌم المشروعات اهتماماً كبٌراً فً مختلف دول العالم ، لقد نامقدمة :

باعتبارها تشكل مدخبلً اساسٌاً فً صناعة القرارات االستثمارٌة والتموٌلٌة ، ولها 

أثر هام فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة ، وذلك من خبلل دراسة هذه القرارات 

مل على ترشٌدها .إذ أن إقامة وتحلٌلها وتقدٌر نتائجها وآثارها المختلفة والع

المشروعات االستثمارٌة أمر ال ٌتوقف آثاره على مستوى المستثمر فقط بل تتعداه 

 لتشمل أجزاء االقتصاد الوطنً ككل.

 

 اوال: مفهوم المشروع:

 ؟ما هو المشروع 

توجد عدة مفاهٌم للمشروع ، اختص بعضها بالمشروع الخاص والبعض األخر 

قد فرقت بعض التعارٌف بٌن المشارٌع التً تقوم باإلنتاج فً بالمشروع العام ، و

السوق وألجل الربح وبٌن المشارٌع التً ال تنتج للسوق وال للربح . وعلى هذا فقد 

 حول مفهوم المشروع . تعددت المفاهٌم وجهات النظر 

 وسنتطرق فٌما ٌلً إلى بعض المفاهٌم ووجهات نظر اصحابها.

حاب النظرٌة االقتصادٌة الكبلسٌكٌة الحدٌثة  من أراء فلو أخذنا ما جاء به اص

) المشروع هو تنظٌم أو وحدة اقتصادٌة تتمتع لوجدنا انهم ٌقدمون التعرٌف التالً

باستقالل إدارتها، وٌتم من خاللها توجٌه ما ٌحصل علٌه المنظم من عناصر 

ها تجانساً االنتاج ، ال نتاج سلعة )او تقٌٌم خدمة( واحدة تتجانس جمٌع وحدات

((  مطلقاً من أجل بٌعها فً السوق بقصد تحقق أقصى ربح ممكن
 

) المشروع هووقد ورد تعرٌف أخر بالتوجه نفسه للمشروع االقتصادي جاء فٌه ان 

هو كل تنظٌم مملوك لمنظم قائم على تألٌف بٌن عناصر االنتاج بقصد انتاج سلعة 

 دي ممكن(.أو خدمة وبٌعها فً السوق لتحقٌق أكبر  ربح نق

  الربح –السوق  –هً المنظم لقد ركز هذا التعرٌف على ثبلثة عناصر للمشروع 

فالمنظم ٌقوم بأعمال كثٌرة ال نشاء المشروع والعمل على نجاحه فهو الذي ٌقدم 

رأس المال ، وهو الذي ٌختار المكان المناسب ال نشاء المشروع وٌشرف على 
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المكائن واآلالت واالدوات والمواد االولٌة ، االنشاء واالعداد ، وٌزود المشروع ب

وٌختار العمال المناسبٌن وٌوزع العمل فٌما بٌنهم وٌقوم بأجراء التنسٌق بٌن عوامل 

االنتاج للحصول على افضل ناتج ، وكذلك القٌام بالبحث عن األسواق لتصرٌف 

ام منتجاته .وقد اشترطت تعارٌف النظرٌة االقتصادٌة ضرورة وجود السوق لقٌ

 المشروع االقتصادي 

.ألن السوق هو الذي ٌقوم بتزوٌد المشروع بما ٌحتاجه من مواد أولٌة ، وآالت 

ومكائن واٌدي عاملة ، وكل ما ٌحتاجه من عوامل االنتاج، وكذلك ٌقوم صاحب 

المشروع بتصرٌف انتاجه فً السوق. وحسب هذا المنطلق ال ٌعد مشروع التصنٌع 

التابع للدولة مشروعاً اقتصادٌاً الن منتجاته ال توزع  العسكري )مشروع االسلحة(

 على االسواق للبٌع.

فهو الشخص نفسه حسب ما جاءت به النظرٌة االقتصادٌة الحدٌثة ،  المنظماما 

الذي ٌقوم بمهمة التنسٌق بٌن عوامل االنتاج ال قامة المشروع، وكذلك تتركز فٌه 

 وتحمل مخاطرة.مهمة تنظٌم وادارة وتخطٌط سٌاسة المشروع 

 :اما وظٌفة المنظم فتقسم الى قسمٌن هما

: الجمع والتنسٌق والتوافق بٌن عوامل االنتاج ألنشاء المشروع ،والسٌطرة اوالً 

 على أدارته.

ثانٌا: تحمله لمخاطر المشروع التً قد تظهر خالل التنفٌذ والتً لم ٌستطٌع 

 لة للقٌاس.تغطٌتها بواسطة التأمٌن ألنها غٌر متوقعة وغٌر قاب

 أما مفهوم المشروع من الوجهة القانونٌة فهو كما ٌلً :

 وضعت عدة مفاهٌم للمشروع العام من قبل القانونٌٌن منها :

)انه ذمة عامة شخصٌة ومخصصة لغرض اقتصادي (وقد ورد تعرٌف للمشروع 

)أنه شخص معنوي ٌستطٌع الترافع أمام القضاء فً المواد التعاقدٌة والجنائٌة 

 خضع للقانون الوطنً العادي فٌما عدا ما نص علٌه صراحة فً قانون  انشائه (،وٌ

وورد اٌضا )ان المشروع العام منظمة مزورة بالشخصٌة المدنٌة واالستقبلل المالً 

 تقوم بنشاط تجاري او صناعً باسم األمة (

 لقد أوضح الدكتور رفعت المحجوب صفات المشروع وهً االتً:

تنظٌماً ٌقوم لمدة من الزمن وٌقوم بعدة عملٌات تهدف الى كل مشروع ٌعتبر -1

 تحقٌق غرض واحد.
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وعلى هذا فالنقابات والمنظمات –كل مشروع ٌهدف الى انتاج سلعة أو خدمة ما -2

 والجمعٌات العلمٌة ال تعتبر مشارٌعاً 

وهنا ٌبدأ دور المغامرة والمخاطرة فً بٌع منتجات –المشروع ٌنتج للسوق -3

فبل ٌعرف المنتج فٌما اذا كان باستطاعته بٌع  منتجاته ام ال، وفً أي المشروع .

 االسواق وبأي ثمن .

ٌقوم المشروع بأ دارة انتاجه وتموٌل نفسه بالطرٌقة –استقبلل االدارة والحسابات -4

ٌشترط ان  التً تناسبه، وهو الذي ٌتحمل الخسائر وٌجنً األرباح ،ورغم هذا ال

 ٌكون له استقبلل تام .

عرف المشروع)بأنه وحدة استثمارٌة مقترحة ٌمكن تمٌٌزها فنٌاً وتجارٌاً وكذلك 

 ( واقتصادٌاً عن باقً االستثمارات

 

 مفهوم التقٌٌم :ما هو التقٌٌم ؟-ثانٌا

لقد وردت عدة مفاهٌم لتقٌٌم المشارٌع ،ونستطٌع أن نقسم تلك المفاهٌم الى قسمٌن 

م المشارٌع الجدٌدة ،والمفاهٌم التً وضعت المفاهٌم التً وضعت لتقٌٌ-رئٌسٌن هما

لتقٌٌم المشارٌع القائمة )التً تعمل (.ان مفاهٌم التقٌٌم للمشارٌع الجدٌدة كثٌرة نذكر 

 ٌلً : منها ما

 معرفة مدى سبلمة المشروع من الوجهة االقتصادٌة .-1

 معرفة مدى قدرة المشروع على تحقٌق االهداف التً وضعت للمشروع .-2

 مدى قدرة المشروع على تحقٌق معدل مرتفع لعائد االستثمار . معرفة-3

معرفة المدى التً سٌؤدي فٌها تراكم اجمالً أوصافً الدخل الى استعادة رأس -4

 المال المستثمر .

 معرفة مقدار ما ٌحققه  المشروع للمجتمع من العوائد االجتماعٌة .-5

 التً تم انشاؤها (فنذكر منها ماٌلً :أما مفاهٌم التقٌٌم للمشارٌع القائمة )المشارٌع 

 قٌاس مدى تحقٌق مشروع ما لؤلهداف التً انشئ من اجلها .-1

 تحدٌد قٌمة ما ٌجري فً المشروع مقاساً بوحدة النقد .-2
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الطرٌقة الدورٌة للوصول الى الصورة الواقعٌة لما تحقق فً مختلف البرامج -3

 زمنٌة معلومة. ومقارنة ذلك بما هو مستهدف تحقٌقه  فً فترة

وفً اعتقادنا ان افضل  مفهوم للتقٌٌم هو المفهوم الذي جاء به الدكتور احمد سعٌد 

االستاذ بجامعة عٌن شمس والذي نصه )ان التقٌٌم هو عبارة عن –حسنٌٌن 

مجموعة من اإلجراءات والنسب والمؤشرات والمعاٌٌر التً تستخدم فً معرفة 

المشارٌع والقطاعات وبٌان مدى تحقٌق أوجه القوة أو الضعف والقصور فً 

ان هذا التعرٌف ٌقودنا الى عملٌات  االهداف التً انشئ المشروع من أجلها (

أخرى وهً عملٌة المتابعة والتقٌٌم وهذه العملٌة تنطوي على فائدة مهمة وخطٌرة 

اال وهً الوقوف فً الوقت المناسب على العقبات والمشاكل التً تواجه المشروع 

ً تقف حائبلً دون امكانٌة تنفٌذ ما هو مقرر تنفٌذه فً ذلك العام ،لكً ٌتسنى ،والت

للمسؤولٌن التغلب على المعوقات اوالً بأول، والسٌر بالعملٌة التنفٌذٌة واالنتاجٌة كما 

 مخطط لها وحسب مواعٌدها المحددة .

 

 وعلى هذا ٌهدف التقٌٌم الى ما ٌلً :

اف نقاط الضعف والتقصٌر فً األداء لٌكون التأكد من تحقٌق االهداف واكتش-1

 باإلمكان اقترح اإلجراءات والسبل الممكن اتخاذها لتبلفً العٌوب الموجودة .

القٌام بوضع السٌاسات العلمٌة عن طرٌق وضع معاٌٌر أو نسب أو مستوٌات -2

تحدد مقدماً كٌفٌة استغبلل الموارد واالمكانات المتاحة بأقصى كفاءة  ممكنة 

 ثمارها بأفضل استثمار .،واست

اتخاذ كأداة لتحقٌق الرقابة عن طرٌق مقارنات بٌن ما تحدد مقدما وما ٌتحقق -3

 فعبلً.

التنسٌق بٌن عملٌة التموٌل واالستخدام واالنتاج والتسوٌق والتدرٌب ووضع -4

 االولوٌات فً المشروعات ذات العوائد االقتصادٌة .

 اسب وفً العمل المناسب.مكان المنوضع الشخص المناسب فً ال-5

  مفهوم الموازنات التخطٌطٌة  ودورها فً القٌٌم

: ماهً األ خطة مالٌة مفصلة تتضمن جمٌع الفعالٌات التً  الموازنة التخطٌطٌة

فً المشروع لفترة معٌنة مقبلة وتعتبر كاداة للتعبٌر عن االهداف والسٌاسات   ستجري

 .التً قامت ادارة المشروع بوضعها 
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السٌاسات المختلفة المراد  رفت كذلك بأنها منهاج عمل او خطة كاملة توضحوقد ع

تطبٌقها لمختلف الفعلٌات ألي مشروع كالبٌع والشراء واالنتاج والتموٌل والتسوٌق 

 وغٌرها.

 تقوم الموازنات هذه بعملٌات  التخطٌط والتنسٌق والرقابة وتعد هذه عوامل مساعدة فً

 .ٌث انها تساعد المقٌم القٌام بالمهمة وبسهولة واكثر دقةعملٌة التقٌٌم االقتصادي ح

 وظائف الموازنات التخطٌطٌة:

 الموازنة اداة للتخطٌط :  -1

الموازنة هً مجموعة من القوائم المالٌة التقدٌرٌة لخطة المشروع المستقبلٌة والتً 

ة خطط المشروع المستقبلٌاعدت مسبقاً من قبل المسؤولٌن عن ادارته .وتعنً وضع 

المطلوبة تحقٌقها ضمن اطار االهداف العامة للدولة . الن التغٌٌرات  واالهداف

االقتصادٌة كثٌرة ولذا توضح خطة سلٌمة ال تباعها ، اذ ان التخطٌط ٌعتبر حالة 

ضرورٌة للحكم على أفضلٌة البدائل واختٌار أفضلها على اساس المعلومات 

 واالرقام االحصائٌة الموجودة فً ذلك الوقت.

 الموازنة اداة للتنسٌق : -2

ان نظام الموازنات التخطٌطٌة ٌتطلب تنسٌق العمل فً جمٌع انشطة المشروع ، 

وذلك لضمان تحقٌق األهداف المطلوبة .وعلى هذا فان التنسٌق هو الحالة التً ٌتم 

بواسطتها االنسجام بٌن جمٌع الفعالٌات فً المشروع وعن طرٌقة تتوحد وتتجمع 

قسام المشروع بشكل منظم ومنسق لتحقٌق االهداف الرئٌسٌة وتعمل ادارات وا

 التنسٌق وجود وسائل فعالة لبلتصال. المقررة وٌتطلب

 الموازنة اداة للرقابة :  -3

ٌتطلب التخطٌط وجود رقابة وبدونها ٌصبح التخطٌط دون جدوى لذا ٌسمى نظام 

ٌة الفعالٌات التً الموازنات التقدٌرٌة نظام السٌطرة وتتضمن وظٌفة الرقابة االدار

تعمل على تدقٌق وتصحٌح اعمال االفراد القائمٌن بالتنفٌذ وذلك لتحقٌق ماورد فً 

الخطط الموضوعٌة ، وكذلك تقوم الرقابة بعملٌة تقٌٌم األداء وتصحٌح واالنحرافات 

والعمل على التأكد من ان ما ورد فً الخطة الموضوعٌة قد انجز بصورة صحٌحة 

 ٌن تحدٌد اسباب االنحرافات وان ٌتخذوا االجراءات البلزمةوٌنطلب من المسؤول

 لتصحٌح االنحراف.

 ثالثاً: مفهوم دراسات الجدوى:

من الواضح ان الهدف من انشاء أي مشروع هو تحقٌق هدف أو مجموعة من 

األهداف سواء اكانت اقتصادٌة أو اجتماعٌة ، ولكً نستطٌع الحكم على 
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أو االهداف المقرر انجازها ٌجب القٌام  صبلحٌة مشروع ما لتحقٌق الهدف

ببعض الدراسات الخاصة بالمشروع ال مكانٌة اتخاذ القرار االستثماري بأنشاء  

 ذلك المشروع أو عدم انشائه 

 دائماً ٌكون مطلوباً من دراسة الجدوى اإلجابة على سؤالٌن هامٌن هما :

 هل ٌمكن أن ٌنفذ مشروع الدراسة أم ال ٌنفذ ؟  - 

 اذا فً كل حالة ؟ولم -

"سلسلة من األنشطة والمراحل المتتابعة )تعرٌف دراسة الجدوى بأنها: ٌمكن  

والمكونة من عدد من الدراسات القائمة على أسس علمٌة محددة تستخدم فً جمع 

البٌانات والمعلومات المطلوبة وتحلٌلها من أجل التوصل إلى نتائج قاطعة وقناعة 

روع موضع الدراسة من عدمه بهدف اتخاذ القرارات كافٌة عن مدى صالحٌة المش

 االستثمارٌة الرشٌدة".

 (المستثمر االندثار احتٌاطً(المستثمر االندثار قسط مفهوماوال : 

وٌعرف عادة باحتٌاطً االندثار المستثمر بأن ٌؤخذ مقدار من األرباح وٌستثمر 

ك بالقٌام بشراء سندات من بفائدة مركبة سنوٌاً خارج المنشاة التابع لها المشروع وذل

 . الدرجة االولى

مثبلً تباع فً نهاٌة العمر االنتاجً للمشروع لكً تتمكن أدارة المشروع من استبداله 

بغٌره لكً تضمن المنشأة وجود سٌولة نقدٌة جاهزة لدٌها تستطٌع بواسطتها شراء 

ن تواجهها االصول الثابتة الجدٌدة دون ان تحدث ارتباكات فً اعمالها او دون ا

 الصعوبات فً استبدال معداتها األصلٌة .

وٌمكن معرفة الخطوات  العمل المتبعة فً استثمار اقساط االندثار خارج المنشأة 

 وهً

 القٌام بتحدٌد قٌمة األصول الثابتة والقابلة لبلندثار. -1

القٌام بتحدٌد نوع االستثمار المراد وضع اقساط االندثار فٌه، وبذلك نستطٌع  -2

 مقدار الفائدة التً سنحصل علٌها من هذا االستثمار. معرفة

القٌام باستخراج ملبغ القسط من جدول قسط االندثار المتساوي الذي اذأ  -3

استثمر لمدة تساوي عمر األصل بفائدة مركبة نحصل فً النهائٌة على مبلغ 

ٌساوي قٌمة األصل القابلة لبلندثار ، وهذا القسط هو الذي ٌحمل به حساب 

 والخسائر . حااألرب
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القٌام فً نهاٌة مدة االستثمار ببٌع األوراق المالٌة المضمونة أو تسحب  -4

 المبالغ الموجودة من حساب االٌداع أو القٌام بصرف بولٌصة التأمٌن حسب

االستثمار ، ومن ثم اضافة قٌمة القسط األخٌر لتحصل المنشأة على ما  نوع

 ٌعادل قٌمة األصل القابل لبلندثار.

 

 اُ: مفهوم الخصم ثانٌ

 هو اآللٌة المالٌة التً ٌحصل بها المدٌن الحق فً تأخٌر المدفوعات إلى لخصما

 .الدائنٌن، لفترة محددة من الزمن، فً مقابل بدل أو رسوم محددة

 ان مفهوم الخصم هو عكس مفهوم الفائدة ، وكل من ٌعرف الفائدة وسعرها بصورة

عر الذي ٌترتب من خبلل تحصٌل قٌمة ذلك الس جٌدة ٌعرف سعر الخصم على انه

الورقة المالٌة قبل وقت استحقاقها، مثال أن فبلن ٌمتلك ورقة مالٌة قٌمتها مائة 

دٌنار، وعندما ٌرٌد تحصٌل قٌمتها فً الحال عن طرٌق البنك ٌعطٌه القٌمة الحالٌة 

 دٌنار 5( دٌنار أي أن سعر الخصم هو 95للورقة وهً )

الذي ٌجب استخدامه لضرب التدفقات النقدٌة المستقبلٌة هو العامل عامل الخصم، 

 من أجل الحصول على القٌمة الحالٌة

وعادة ما ٌتم اختٌار معدل الخصم الذي ٌستخدم فً الحسابات المالٌة معدل الخصم  .

 سوق مالٌة لتكون مساوٌة "تكلفة رأس المال". تكلفة رأس المال، فً توازن

 ثالثا: اختٌار سعر الخصم

  هنالك سؤال ٌتردد دائما على اي اساس ٌتم اختٌار معدل الخصم ؟

 اذ ان رؤوس االموال المستثمرة فً المشروع بواسطة المؤسسة تأتً من مصدرٌن

  صادر  الداخلٌة من راس المال ،أي التموٌل الذاتً.هما االقتراض و  الم

ان عملٌة التموٌل عن طرٌق االقتراض بصورة كاملة غٌر ممكنة وال ٌفضل اجراء 

هذه الحالة سٌكون سعر الخصم معادل  ذلك كما اننا ال نستطٌع ان نفترض انه  فً

الٌة ، ومع ذلك لسعر الفائدة ومع ذلك فان التعادل فً حالة الكمال التام للسوق الم

الفائدة ال ٌزال هو العنصر المهم فً تقدٌر سعر الخصم ، وٌعتبر الحد  فان سعر

 األدنى الذي ال ٌجوز ان ٌحدث انخفاض فٌه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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اما من جهة نظر حملة األسهم فان معدل سعر الفائدة ٌعبر الدلٌل االساس لمعدل 

االت مربحة لبلستثمار سعر  الخصم  بالنسبة لبلستثمارات المقبلة فً حالة توفر مج

.أي ان معدل الخصم ٌجب ان ٌفوق المعدل الذي تقترض به ادارة المشروع .وعلى 

ما تقدم فاذا كانت العبلقة بٌن سعر الفائدة وسعر الخصم صحٌحة فان سعر الفائدة 

هو المعدل المناسب للخصم ، وتوجد عدة طرق ٌمكن االسترشاد بها عند القٌام 

 منها.الخصم  باختٌار معدل

تحدٌد سعر الخصم على اساس الفرص البدٌلة لبلستثمار ، وهذا ٌتطلب  -1

منا دراسة المعدالت السائدة فً األسواق المالٌة .، وهً طبعاً تختلف 

طبقاً لشروط االقتراض ذات العبلقة بالمدة والضمانات وقٌمة المبلغ ، 

وكذلك ٌمكن االستفادة من معدالت الخصم الموجودة فً المشارٌع 

 األخرى.

تحدٌد سعر الخصم على اساس معدل الفائدة على االٌداعات ، وهذا  -2

ٌتطلب منا معرفة معدل الفائدة على االٌداعات فً البنوك على ان ال تقل 

 السنة. مدتها عن

 تحدٌد سعر الخصم فً ضوء دراسة الهٌكل التموٌلً للمؤسسة ورغبة -3

وع فً السوق اصحاب المشروع ، وهذا ٌتطلب منا معرفة مركز المشر

 .وتوقعات اصحاب األسهم

تحدٌد سعر الخصم على اساس السعر العادي مضافاً الٌه نسبة تزاٌد   -4

المخاطر .وهذا ٌتطلب معرفة خصائص المشروع ، ومعدل النمو ، 

 والتقدم الفنً الخاص بالمشروع.

تحدٌد سعر الخصم على اساس سعر االضطرار ، وهذا قد ٌتطلب تقدٌم  -5

 بنك تستحق الدفع بعد سنة او اكثر لخصمها والحصول علىكمبٌالة الى ال

 قٌمتها مقابل خصم معٌن.

وهذا  تحدٌد سعر الخصم على اساس متوسط  عام ال كثر من سعر خصم  واحد

 ٌتطلب معرفة اسعار الخصم على رؤوس االموال المستثمرة.

 واجب                       

 دها  س/ ما المقصود بالمشروع وماهً صفاته عد

 س/ ماهو التقٌٌم وماهً اهدافه عددها ؟

 س/ ما المقصود بالموازنة التخطٌطٌة  وماهً وظائفها عددها مع التوضٌح؟
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  المحاضرة الثانية                                       

 بعنوان                                  

 (مجال التقييمتحميل التكاليف والعوائد واالسعار في )           

 تحميل التكاليف والعوائد واالسعار في مجال التقييم                           

بما ان تحميل وتقييم المشاريع ينصب عمى المقارنة بين تكاليف المشروع بصورة عامة وبين 
العوائد التي يتم الحصول عمييا من المشروع نفسو فيفضل اعطاء فكرة واضحة عن كل 

 منيما .

 واًل: التكاليف :ا

اية تضحية اختيارية ،مادية او معنوية يتحتم ان تكون ذات ان مفيوم العام لمتكاليف ىو) 
 قيمة اقتصادية تبذل في سبيل الحصول عمى منفعة حاضرة او مستقبمة (.

اذن فالتكاليف تتضمن تضحية ذات قيمة اقتصادية ، وغالبا ما تتم التضحية من أجل 
وان التضحية ىنا يجب ان تكون اختيارية ال نيا عادة تكون مقابل  الحصول عمى منفعة ،

منفعة )عائد( وان قيمة المنفعة اكبر من قيمة التضحية ، ولكن ىذا ال يمنع من وجود 
 خسائر في بعض االحيان عندما ال تكون الصورة واضحة عند بذل التضحية .

عمى منفعة في الحاضر ، وكذلك ليس ضروريًا ان يتبع التضحية في الحاضر الحصول 
بل قد تكون التضحية في الحاضر وتتبعيا منفعة في المستقبل ، حيث االدخار بصورة 
عامة ما ىو اال تضحية في الحاضر لمحصول عمى المنافع في المستقبل وفي اغمب 
االحيان يترتب عمى التضحيات الحاضرة منافع في المستقبل ، وفي أغمب االحيان يترتب 

 ات الحاضرة منافع حاضرة ومستقبمو في الوقت نفسو.عمى التضحي
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ومن مالحظتنا لمتكاليف نجد ان ىنالك مسميات عديدة لمتكاليف وىذه التعدد ناتج عن 
الظروف والمواقف واالغراض التي تستعمل من أجميا ويمكن تبويب التكاليف الى عدة 

 فئات اىميا.

 التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة 
  المنظورة والتكاليف غير منظورةالتكاليف 
 التكاليف المضافة والتكاليف غير المطورة 
 التكاليف النقدية والتكاليف الدفترية 
 .التكاليف التاريخية والتكاليف االستبدالية 

 وكذلك ترد المسميات التالية 
 )التكاليف الكمية )االجمالية 
 )معدل التكاليف )متوسط التكاليف 
 التكاليف الحدية 
 ت والمصروفاتالنفقا 
 وترد كذلك بعض المفاىيم عند قياس التكاليف منياك   

  التكاليف الجارية والنفقات الرأسمالية 
 تكاليف الناتج وتكاليف الفترة 
 تكاليف المبيعات وتكاليف المخزون 
 تكاليف الفرصة البديمة 

 
 

 
 التكاليف التفاضمية لمبدائل المختمفة -1

القرارات التخطيطية الختيار المشاريع .حيث ان تستعمل ىذه التكاليف ألغراض اتخاذ 
التكاليف التفاضمية البد وان ترتبط بالمنفعة التفاضمية المتوقع الحصول عمييا من كل بديل 
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. وبصورة عامة يجب ان ال تقل القيمة التفاضمية لمعوائد المتوقع الحصول عمييا من أي 
 معيا المسميات التالية  بديل يتم اختياره عن التكمفة  التفاضمية لو. وترد

االستخدامات الثابتة أو رأس المال الثابت أو األصول الرأسمالية أو الموجودات الثابتة )
وىذه المسميات كميا اسماء متعددة  أو المصاريف الرأسمالية أو االستثمارات الرأسمالية (

 تعني شيئًا واحدًا.

يا إلى ما يصرف منيا عمى شكل كما يراعى عند احتساب تكاليف المشروع ضرورة تجزئت -1
نقد أجنبي وما يصرف منيا بالعممة المحمية لكي يتسنى لممقيم معرفة أثر المشروع عمى 

 ميزان المدفوعات .
 التكاليف االستثمارية )الرأسمالية ( لممشروع االستثماري  -2

ارد والمقصود  بعنصر رأس المال جميع الضرورات المادية لإلنتاج والمتمثل بمجموع المو 
التي ىي من صنع اإلنسان . اما عناصر التكاليف الرأسمالية ألي مشروع استثماري 

 تتضمن الفقرات اآلتية 
 .عدادىا  قيمة األرض وا 
 قيمة المباني واإلنشاءات 
 قيمة اآلالت والمعدات اإلنتاجية 
 .تكمفة وسائل النقل واالنتقال 
 .تكمفة إقامة شبكات الخدمات اإلنتاجية األساسية 
 ف التأسيس األولية.مصاري 
 .فوائد القروض خالل فترة اإلنشاء 
 .صافي رأس المال العامل 

 ويمكن تقسيم التكاليف االستثمارية ) الراسمالية ( الى نوعين من التكاليف ىي     

 تكاليف االنشاء  
 تكاليف االستبدال 
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 تكاليف التشغيل الجارية: -3

اري السنوي ، وتكمن في قيمة المستمزمات السمعية )مواد وتعرف ايضا بتكاليف التشغيل او اإلنفاق الج   
أولية  وقود ، زيوت ، قطع غيار( وقيمة المستمزمات الخدمية التي تقدر بمعدالت معنية من قيمة 
المستمزمات السمعية ، وكذلك األجور وممحقاتيا التي تدفع لعنصر العمل المنتجين وبمستوياتيم الميارية 

ريين ، وفوائد القروض الالزمة لممشروع التي تستفيد منيا خالل فترات التشغيل المختمفة وكذلك اإلدا
المتعاقبة ، وكذلك اقساط استيالك األصول الثابتة التي يممكيا المشروع وتشكل ىذه العناصر بند تكاليف 

خذ بعين التشغيل التي يتوجب تقديرىا عبر سنوات المشروع المتوقعة ، بالنسبة ليذا المحور يفترض ان تؤ 
االعتبار االرتفاع المستمر و المتوقع ألسعار عناصر اإلنتاج وتحديد المواد األولية وأجور واأليدي العاممة 
، وعدم إغفال ىذه الناحية ألنيا ستؤثر عمى حساب القيمة الحالية لمتدفقات الصافية بخاصة عندما يكون 

 ليف ومستوياتيامستوى اإلنتاج ثابتًا. والمخطط التالي بين انواع التكا

           

  

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

  

 انواع التكالٌف ومستوٌاتها 

 تكالٌف المتغٌرة )الجارٌة ( تكالٌف ثابتة )رأسمالٌة (

تكالٌف تشغٌل  تكالٌف استبدال   تكالٌف انشاء 

 وصٌانة  
 تكالٌف االنتاج  

 مبانً  

 اآلالت  

تجدٌد واحالل 

 المبانً

 احالل اآلالت  
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 ثانيًا : االيرادات ) العوائد(

ىناك العديد من المسميات كالعوائد  وااليرادات والمنافع وكميا تؤدي الى نفس الغرض ، ويمكن تصنيف 
اليراد الحدي ، وتأتي كذلك بصيغة االيراد الكمي او مجموع االيرادات ومعدل االيراد وا –االيرادات الى 

 االنتاج او قيمة االنتاج واالنتاج الكمي و معدل االنتاج واالنتاج الحدي .... وىكذا.

ويمكن تعريف االيرادات الكمية )بانيا مجموع المبالغ التي تحصل عمييا المنشأة او المشروع من بيع 
 ليةانتاجيا ( وتحتسب االيرادات الكمية وفق المعادلة التا

 سعر بيع الوحدة الواحدة.  xااليرادات الكمية = كمية االنتاج )المبيعات( 

 )سعر الظل وسعر السوق ( –ثالثًا: االسعار 

بعد القيام بتحديد التكاليف والعوائد بقى امامنا ايجاد السعر المناسب لتقييميا ،اذ ان االسعار تعكس القيم 
سعار السائدة في السوق لتقدير تكاليف أو العوائد  او .عند التحميل المالي ألي مشروع نستخدم اال

 االيرادات المشروع

اما في تحميل االقتصادي فيناك شعور بوجود سعر آخر غير سعر السوق فيمكن اعتباره مؤشرًا افضل 
 لقيمة السمع والخدمات وىذا مايسمى بسعر الظل ولكن ىذا يتطمب :

 باالطالع عمى امور المالية الكثيرة - أ
 مميات حسابية معقدةع-ب 

ىو السعر الذي يسود في االقتصاد الوطني )القومي( ،اذا كان في حالة توازن والمقصود بسعر الظل )
تام تحت ظروف منافسة تامة وسعر الظل ألي مورد ىو القيمة االجتماعية لوحدة اضافية ليذا المورد 

ر الظل ىو الرغبة االجتماعية في دفع (. وبمعنى اخر ان سع مقاسا من وجية نظر الرفاىية االجتماعية
 مبمغ مقابل وحدة حدية من مورد من خالل اليدف االجتماعي الكمي .

ىو السعر السائد الفعمي الذي يتم تقديمة لسمعة أو خدمة في السوق وىو ذو والمقصود بسعر السوق : )
متساويان فقط في ظل  أىمية خاصة في دراسة االقتصاد الجزئي. وتكون القيمة السوقية وسعر السوق

 (ظروف كفاءة السوق والتوازن والتوقعات العقالنية
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. وىو يختمف عن السعر االلزامي الصادر عن قرار الدولة .وان اختالل العالقة السعرية كثيرا ما يؤدي 
 الى استثمارات ال تمثل بالضرورة أحسن الفرص االستثمارية المتاحة.

 ف االقتصادية لممشاريع يتم عمى خطوتين ىما:كما يمكن القول ان احتساب التكالي
الخطوة االولى : احتساب التكاليف بأسعار السوق وتمثل ىذه النقطة التي يتساوى فييا العرض مع 

 الطمب أي تعادل عند الكميات المطموبة مع الكميات المعروضة كما في الشكل التالي:

 
 

ممشروع ىي االسعار الجارية او المتوقعة في االسواق ونستعمل سعر السوق كخطوة اولية لمتقييم الفعمي ل
المحمية والعالمية وما يالحظ ان سعر السوق ال يعبر عن التكمفة االقتصادية مادام انيا تؤثر بشكل واضح 

 بسياسة الدولة المالية واالقتصادية واالجتماعية ولكن ىذا اال يخموىا من بعض العيوب ومنيا:
 ىمية النسبية لكل السمع والخدمات.ان سعر السوق ال يعكس اال 
 .تختمف االسس المحددة لالسعار بالنسبة الى جميع السمع والخدمات 
 .تدخل بعض العوامل الخارجية في تحديد سعر السوق 
  يستطيع سعر السوق ان يمثل القيمة الحقيقية لمسمع والخدمات لوسمح لقانون الطمب والعرض ان

لمنافسة التامة والتوظيف الكامل لجميع الموارد ، وتوفر السيولة يتفاعل بحرية تامة في ظل ظروف ا
 لكافة عوامل االنتاج.

الخطوة الثانية : وتتضمن حساب التكاليف االقتصادية بأسعار الظل )االسعار المحاسبية( حيث ان 
راء تعديل اسعار السوق ال تمثل بالضرورة التكمفة الفعمية او قيمة الموارد المستعممة وعمى ىذا يجب اج

 عمى اسعار السوق لكي تعكس تكمفة الفرصة البديمة لممورد.
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وعميو يمكن القول بأن اسعار الظل ىي ادوات الفنية لتحقيق االستعمال االمثل لتوفير عوامل االنتاج النادرة 
ويطمق عمى اسعار الظل لمعناصر )التكاليف االجتماعية( وما يترتب عمى افضل استعمال بديال نظرا 

جود التشابك بين القطاعات وكذلك وجود الحاجة الى عوامل انتاج مكممة لذا يصعب استخدام البديل لو 
 ليذا يتطمب تعرف عمى

: بأنيا قيمة االنتاج الحدي التي كانت لتحصل باستعمال احد عوامل االنتاج في الفرصة الضائعة -1
 مشروع لم يدخل في الخطة لسبب عدم عرض ىذا العامل(

وىي عبارة عن الكمية التي يجب أن نتخمى عنيا و نضحي بيا من سمعة  :  البديمة تكمفة الفرصة -2
 معينة في سبيل توجيو الموارد االقتصادية إلنتاج سمعة أخرى.

: ويعني الفرق بين ما يدفعو المستيمك فعال وبين ما يكون مستعدًا لدفعو لمحصول  فائض المستهمك -3
 عمى تمك المنافع.

: وىي القيمة االجتماعية لتضحية تمت من قبل المجتمع لتحقيق  يمة االجتماعيةالتكمفة الفرصة البد -4
 أىداف ذلك المجتمع.

: ىو السعر الذي يمثل الفرصة البديمة أو الضائعة وىو بطبيعة الحال يختمف عن السعر االقتصادي -5
عمي في سعر السوق فقد يكون أعمى منو أو أدنى منو . ولموصول الى سعر الظل يضرب السعر الف

معامل معين تحدده الجية المكمفة بدراسة الجدوى االقتصادية لممشروع مستعينة بمعمومات كاممة عن 
 االقتصاد القومي.
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 الثالثة  لمحاضرةا                                                       

 لمشارٌع اوال : مناهج تقٌٌم ا

ظهرت فً اوائل السبعٌنات عدة مناهج لتقٌٌم المشارٌع لمنظمات دولٌة متخصصة أمثال منظمة 

، منهج البنك الدولً،  Unido متحدةالتعاون االقتصادي والتنمٌة ،منظمة التنمٌة الصناعٌة لؤلمم ال

ٌم مشارٌعها مثل منهج المنظمة العربٌة للتنمٌة الصناعٌة ، وكذلك وضعت دول مستقلة مناهج لتقٌ

العراق ، وسنتطرق لكل واحدة منها لبٌان طرٌقتها فً التقٌٌم واهدافها من التقٌٌم لتكون الصورة 

 واضحة أمام الطالب

 (  OECD: منهج منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة : )   -1

لٌل بدأت منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة عملها المنظم فً تقٌٌم المشارٌع بعد ظهور د

. واهم ما ورد فً هذا الدلٌل هو )اتخاذ النمو االقتصادي كهدف  1969المنظمة للتقٌٌم عام 

  Littleمنفصل فً تحلٌل وتقٌٌم المشارٌع ( وٌعرف هذا الدلٌل باسم ) دلٌل لتل و مٌرلٌس( )  

&Mirrlees   وهما الشخصان اللذان قاما بوضعه لٌقوم خبراء المنظمة باستعماله فً تقٌٌم

وقد كان التركٌز فً هذا الدلٌل على هدف النمو المشارٌع التً تكلف المنظمة القٌام بها.

االقتصادي واعتبره الهدف االول واألساس للمجتمع فً الدول النامٌة .ولذلك أكد على ان تعطً 

األولٌة فً اختٌار المشارٌع ،للمشارٌع التً تساهم بأكبر قدر من االدخارات ، حٌث ان هذه 

 خارات هً التً تعمل على تحقٌق النمو االقتصادي.االد

وٌقوم هذا المنهج بإعطاء وزن كبٌر للدخل ، حٌث ان القسم الكبٌر منه الذي ٌتم ادخاره ٌذهب 

لبلستثمار ، على اساس ان كل دٌنار ٌدخر ٌستثمر ، وبهذا تحقق زٌادة فً معدل النمو 

كومة متجهة الى رفع معدل النمو االقتصادي االقتصادي للمجتمع .وٌتم ذلك اذا كانت سٌاسة الح

وٌعتمد هذا المنهج على االسعار المحاسبٌة فً  بغض النظر عن التفاوت فً توزٌع الدخول.

 تقٌٌم المشارٌع وٌتم حساب قٌمة كافة العوائد والتكالٌف للمشروع بوحدات من النقد االجنبً.

االقتصادي  ٌعتمد على حساب التكالٌف  وفً الختام نستطٌع ان القول بأن منهج منظمة التعاون

والعوائد باستعمال االسعار العالمٌة ، ولٌس االسعار المحلٌة .وتبرٌره فً اتباع هذا النوع من 

التقٌٌم هو ان الدولة ٌجب ان تستعمل مواردها االقتصادٌة أفضل استعمال .بضوء الفرص 

االعتبار عند الحساب عدداً من االهداف  البدٌلة عالمٌاً وعلى أي حال فان هذا المنهج ٌأخذ بنظر

 االقتصادٌة هً 

 الدخل القومً  -1

 توزٌع الدخول -2

 مستوى التوظٌف  -3

 مٌزان المدفوعات  -4

 وٌتم التركٌز هنا على استعمال اسعار الظل باعتبار تمثل أفضل استعمال للموارد.   
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 (UNIDOاعٌة لألمم المتحدة )منهج منظمة التنمٌة الصن -2

غٌر منسقة ومختلفة ، وقد بدأ عملها  1972كانت اعمال المنظمة فً تقٌٌم المشارٌع قبل عام 

.وتناول هذا الدلٌل تقٌٌم المشارٌع من ناحٌة مقدار  1972ٌتنظم بعد صدر دلٌل المنظمة عام 

بار ان هذا المقٌاس هو قدرتها على رفع متوسط نصٌب الفرد من االستهبلك الكلً ، على اعت

أحد المقاٌٌس المهمة لمعرفة مقدار مستوى المعٌشة . وعلى هذا االساس اتخذ معٌار منفعة 

 االستهبلك كمقٌاس لتقٌٌم واختٌار المشارٌع حتى لو اختلفت قٌمتها بالنسبة لبلهداف  السابقة .

ٌاسات الحكومٌة ومحاولة عن باقً المناهج وهو نظرٌته الى الس خاصة تمٌزهولهذا المنهج مٌزة 

مساٌرتها ، ولذلك ٌقومون بتقٌٌم المشارٌع واعدادها بالشكل الذي ٌوضح للسلطة تكالٌف 

المشروع ومقدار اسهامه فً االهداف المختلفة ، مع األخذ بنظر االعتبار البدائل السٌاسٌة 

عداد المستهلك المختلفة . وفً الختام نستطٌع القول بأن منهج هذه المنظمة ٌعتمد على است

للدفع)او رغبة المستهلكٌن للدفع(( فً طرٌقة قٌاس صافً عائد المشروع ، وٌتم قٌاس صافً 

عائد المشروع بمقدار السلع والخدمات التً ٌقدمها المشروع لبلقتصاد القومً ، والتً ال ٌمكن 

ى تكالٌف الحصول علٌها بدون وجود هذا المشروع المقترح .وباتباع الطرٌقة نفسها ٌنظر ال

المشروع على أنها الفرصة البدٌلة التً خسرها المجتمع نتٌجة ال ستعماله الموارد فً هذا 

المشروع .والجل تسهٌل عملٌة اتخاذ القرارات ٌتطلب األمر قٌام المقٌمٌن للمشروع بتقدٌم )) 

 باورمترات او مقاٌس ( دقٌقة ومضبوطة لمتخذي القرار حتى نضمن سبلمة القرار.

 

 البنك الدولً فً التقٌٌم منهج  -3

: هو مؤسسة عالمٌة مالٌة هدفه القٌام بأعمار وانماء اقالٌم الدول االعضاء عن  البنك الدولً

طرٌق استثمار رؤس األموال ألعراض انتاجٌة .وكذلك القٌام بتوجٌه القروض المباشرة التً 

اال نفع واالهم والمضمون  ٌمنحها البنك او القروض الدولٌة االخرى التً ٌضمنها الى المشارٌع

 عوائدها.

وتحقٌقاً ألهدافه فان البنك الدولً ٌتبع اسلوباً مختلفاً تماماً عن المنهجٌن السابقٌن فً تحلٌل 

وتقٌٌم المشارٌع ، حٌث انه ال ٌعطً اهمٌة ألثار المشروع على توزٌع الدخل سواء بٌن افراد 

تم باالدخار أو دخول فئات معٌنة من المجتمع ، اذ المجتمع أو بٌن االقالٌم المختلفة أي انه ال ٌه

ال فرق عنده بٌن وحدات االدخار ووحدات االستهبلك عند القٌام بعملٌة تقٌٌم عوائد المشروع 

وعدم االكتراث سوء أكان المستفٌد من هذه العوائد افراد المجتمع أو اصحاب رؤوس االموال 

لى اساس أثر المشروع على توزٌع الدخول انما ٌتم فاختٌار المشروع ال ٌتم ع او السلطة نفسها.

على اساس قدرته على استعمال عناصر االنتاج النادرة بكفاءة وخاصة ما ٌتعلق بعنصر رأس 

المال على اعتبار انه العنصر النادر فً اغلب الدول النامٌة .ونستطٌع القول بان االسلوب الذي 

ز فً األساس على هدف الكفاءة دون غٌره من ٌتبعه البنك الدولً فً تقٌٌم المشارٌع ٌرك

االهداف حٌث ٌتم تقٌٌم قٌمة الموارد سواء اكانت من منتجات المشروع أو المستلزمات 

المستعلمة فً المشروع طبقاً لتكلفة الفرصة البدٌلة لها وٌتم تحدٌد األولوٌة للمشارٌع طبقاً لمعدل 

د اسلوب جدٌد إضافً ٌتبعه البنك الدولً فً العائد الداخلً لها.ولقد اصبح من الضروري اٌجا
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تقٌٌم المشارٌع اخذاً بنظر االعتبار اثار المشروع على توزٌع الدخل . وقد قدمت مقترحات 

لتطوٌر اسلوب البنك الدولً ومنها المنهج المقترح الذي ٌأخذ بنظر االعتبار ثبلثة اهداف عند 

وهدف ،  هدف النمو، هدف الكفاءة -هداف هًالقٌام بعملٌة تحلٌل وتقٌٌم المشارٌع ، وهذه اال

 . عدالة التوزٌع

 وعند اتباع هذا االسلوب الجدٌد فً تحلٌل وتقٌٌم المشارٌع تتبع الخطوات التالٌة :

 القٌام بتحلٌل وتقٌٌم هدف الكفاءة  -1

 تعدل النتائج ثم ٌلٌها تحلٌل وتقٌٌم أثار المشروع على االدخار -2

ة التوزٌع حٌث تعطً اوزاناً مختلفة لعائد ٌجري تقٌٌم توزٌع الدخل وعدال -3

 المشروع.

وخبلصة القول اننا نعتقد ان هذا المنهج هو افضل من المناهج السابقة من حٌث اتجاه القومً 

 وسهولة فهمه وامكانٌة تطبٌقه.

 رابعاً: منهج الدولة العراقً )التجربة العراقٌة فً تقٌٌم المشارٌع(:

ٌم المشارٌع كان ٌعتمد على خبراء من خارج البلد فً تقٌٌم المشارٌع اذ كان المنهج المتبع فً تقٌ

من انشائها فً مختلف المجاالت مقابل كلفة عالٌة وبالنتٌجة ٌكون اولئك الخبراء هم الذٌن 

ٌحكمون على صبلحٌة المشروع عن عدمه، وعلٌه فقد ظهرت فكرة القٌام بوضع مناهج عملٌة 

م اذ  1971ناعٌة بأٌدي عراقٌة متخصصة وكان ذلك فً عام لتقٌٌم المشارٌع الزراعٌة والص

تقوم الجامعات الوطنٌة بتشكٌل فرقة جامعٌة تضع منهجاً دائما لتقٌٌم المشارٌع بما ٌتفق مع 

 الظروف السائدة واالمكانٌات المتوفرة لتحقٌق االغراض التالٌة :

 مشاركة الجامعات فً دراسة وتقٌٌم المشارٌع على اسس علمٌة . -1

تعرف اعضاء الهٌئات التدرٌسٌة عن كتب المشارٌع الدولة ومستوى الكوادر العاملة  -2

 فٌها.

اكتساب الهٌئات التدرٌسٌة بالخبرة العلمٌة زمن ثم نقل هذه الخبرة الى الطلبة  -3

 الجامعات لٌخلق لعهم دافع تشجعً  ورغبة فً العمل لدى المشارٌع 

 لٌن فً المشارٌع االنتاجٌة .بث الروح العلمٌة والبحث العلمً لدى العام -4

مساهمة التدرٌسٌٌن بالتعاون مع التنفٌذٌٌن فً حل المشاكل القائمة بالقطاعات وضع  -5

 الحلول المناسبة لها.

مساهمة التدرٌسٌٌن بتطوٌر القطاعات االنتاجٌة فً البلد من خبلل دعم القطاعات  -6

 نوعٌة االنتاج وزٌادته .باألفكار الجدٌد ة واالبتكارات حدٌثة التً من شأنها تحسٌن 

 

 واجب                             

سؤال / ما المقصود بالبنك الدولً وماهً الخطوات التً ٌجب اتباعها عند استخدام 

 .االسلوب الجدٌد فً تحلٌل وتقٌٌم المشارٌع وضح ذلك



21 
 

 الرابعة  لمحاضرةا                                  

 بعنوان                                       

                 ()  

 

 ستثمار وتخطٌطه تحلٌل اال                                

 مفهوم االستثمار:  اوال :

التضحٌة بمنفعة حالٌة ٌمكن تحقٌقها من إشباع ٌعنً ) االستثمارٌرى البعض ان 
لً من اجل الحصول على منفعة مستقبلٌة ٌمكن الحصول علٌها من استهالك استهالكً حا
 (مستقبلً اكبر

التخلً عن استخدام اموال حالٌة ولفترة زمنٌة معٌنة )بأنه  االستثمار والبعض األخر ٌعرف
من اجل الحصول على مزٌد من التدفقات النقدٌة فً المستقبل تكون بمثابة تعوٌض عن 

موال المستثمرة .كذلك تعوٌض عن االنخفاض المتوقع فً القوة الشرائٌة الفرصة الضائعة لؤل
لؤلموال المستثمرة بسبب التضخم مع امكانٌة الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر 

 المخاطرة(

فإذا كان االستثمار ٌعنً  االدخار وعلى هذا االساس ٌمكن القول أن االستثمار ٌختلف عن
ٌعنً )االمتناع عن جزء من االستهبلك الحالً من اجل  فان االدخار التضحٌة بمنفعة حالٌة 

الحصول على مزٌد من االستهبلك فً المستقبل( وٌختلف االدخار عن االستثمار بان 
  االدخار ال ٌحتمل أي درجة من المخاطرة.

وإذا كانت  عملٌة االستثمار تعنً التضحٌة بإشباع رغبة استهبلكٌة حالٌة ، أمبل فً 
صول على مزٌد من اإلشباع فً المستقبل ، وان تلك التضحٌة ال بد أن ٌقابلها تحمل الح

مستوى معٌن من المخاطرة ، والتً البد أن ٌقابلها مستوى معٌن من العائد فإن االدخار 
ٌعنً مجرد تأجٌل رغبة استهبلك حالٌة ، وان ذلك التأجٌل ال ٌقابله تحمل اي درجة من 

 المخاطرة.

 اع االستثمار :: انوثانٌا 

ان استثمار اي مال ، قد ٌتخذ أشكال عدة ، وهذا ٌعنً ونتٌجة للتقدم العلمً والتقنً، فقد توفرت 
 .له أمام المستثمر عدة مجاالت أو فرص اسستثمارٌة ، وما علٌه إال اختٌار الفرصة المناسبة

 وبصورة عامة ٌمكن التمٌٌز بٌن أنواع لبلستثمار منها ماٌلً:

 : الحقٌقً واالستثمار المالً االستثمار .1
الستثمار فً المبانً باألصول الحقٌقٌة ،كاهو االستثمار  باالستثمار الحقٌقًحٌث ٌقصد 

والمشروعات وفً المكائن واألراضً ، وٌعبر هذا النوع من االستثمار هو األساس فً زٌادة 
تنا ،نظر لما له من عبلقة الدخل القومً ، كما ان هذا النوع من االستثمار، سوف ٌكون محور دراس

 وثٌقة او ٌعتبر األساس فً دراسات الجدوى وتقٌٌم المشروعات.
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، فهو ذلك النوع الذي ٌتعلق باألستثمار فً األوراق المالٌة )كاألسهم  االستثمار المالًاما 
 والسندات وشهادات اإلٌداع(

 :االستثمار طوٌل األجل واالستثمار قٌصر األجل -2
ن نوعٌن من االستثمارات ، هً االستثمارات  قصٌرة اآلجل التً تتمثل ٌمكن التمٌٌز بٌ  

باالستثمار باألوراق المالٌة التً تأخذ شكل أذونات الخزٌنة ، القبوالت البنكٌة أو بشكل شهادات 
 اإلٌداع 
: هو الذي ٌأخذ شكل األسهم والسندات وٌطلق علٌه االستثمار  االستثمار طوٌل األجلاما 

ٌمكن تقسم االستثمارات الرأسمالٌة الى ثبلثة انواع هً ) االصول الوهمٌة ، األصول الرأسمالً و
فٌتمثل  أما االستثمار قصٌر األجلالمعنوٌة ، االصول الثابتة او الموجودات الثابتة المادٌة(. 

ات اق المالٌة التً تأخذ شكل أذونات الخزٌنة والقبوالت البنكٌة أو بشكل شهادورباالستثمار فً األ
 اإلبداع وٌطلق علٌه) االستثمار النقدي(

هو األساس فً زٌادة الدخل  االستثمار المستقل:  االستثمار المستقل واالستثمار المحفز -3
 االستثمار المحفزوالناتج الوطنً من قبل قطاع األعمال أو الحكومة أومن استثمار اجنبً . 

حٌث ان زٌادة الدخل ، ال بد أن  ردٌة(فهو الذي ٌأتً نتٌجة لزٌادة الدخل )العبلقة بٌنهما ط
ٌذهب جزء منها لبلدخار وبالتالً لزٌادة االستثمار استنادا الى معادلة الدخل .وقد وصف أحد 
االقتصادٌٌن العبلقة بٌن االستثمار المستقل والمحفز ، بانها عبلقة تراكمٌة ودورٌة ، وانها 

تً ٌمكن تؤدي الى نقل االقتصاد من تتصف بصفة التولٌد واالستمرارٌة ، وتلك الحركة ال
 حالة الى حالة افضل )بفعل مضاعف االستثمار والمعجل(

هو الذي ٌمثل الشكل التقلٌدي  االستثمار المادي االستثمار المادي واالستثمار البشري: -4
فٌتمثل باالهتمام بالعنصر البشري  االستثمار البشريلبلستثمار أي االستثمار الحقٌقً. أما 

 من خبلل التعلٌم والتدرٌب .
 

 : تخطٌط االستثمار: ثالثا

من الواضح ان تخطٌط االستثمار : هو جمٌع العلمٌات المتعلقة بتخصٌص االستثمارات بهدف 
أس االستفادة المثلى من الموارد المتاحة . وتزداد أهمٌة هذه العملٌة فً الببلد التً ٌكون عنصر ر

المال فٌها قلٌل نسبٌناَ. وهذا ٌعنً القٌام بحسن استعمال األموال المتاحة واجراء التنسٌق بٌن 
 القطاعات المختلفة.

 وتتضمن عملٌات تخطٌط االستثمار االتً:
 تخطٌط حجم االستثمار. -1
 تدبٌر االستثمارات البلزمة. -2
 توجٌه االستثمارات.  -3

 وفٌما ٌلً توضٌح لهذه العملٌات.
 م االستثمار:تخطٌط حج 

الدخل القومً معدل النمو المراد تحقٌقه ،  –ٌعتمد الحجم الكلً لبلستثمار على عوامل عدة منها 
والفترة الزمنٌة المراد تغطٌتها والمساعدات االجنبٌة التً تحصل علٌها الدولة من الخارج .حٌث ان 

شاء مشارٌع جدٌدة او لتحسٌن التنمٌة فً الدول النامٌة تحتاج الى استثمارات كبٌرة ، سواء ال ن
االنتاجٌة فً المشارٌع القائمة . وسنقوم فٌما ٌلً بتوضٌح طرق تحدٌد رأس المال البلزم للتنمٌة 

 الصناعٌة ونجد ان هنالك ثبلث طرق ٌمكن اتباع أي واحدة منها.
 .تحدٌد رأس المال البلزم لتشغٌل العمال الفائضٌن عن حاجة الزراعٌةالطرٌقة االولى : 

تحدٌد رأس المال البلزم ال قامة المشارٌع المراد تنفٌذها فً هذه الطرٌقة ٌحسب  الطرٌقة الثانٌة:
لكل مشروع ٌراد اقامته تكالٌف االنشاء مقدماً.وٌتم تحدٌد رأس المال االجمالً الطلوب على اساس 
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الستثماري للتصنٌع، مجموع المبالغ البلزمة ال قامة المشارٌع التً ٌتقرر اقامتها لتنفٌذ المنهاج ا
وٌظهر ان هذه الطرٌقة تختلف عن حاله تخطٌط االنتاج القومً بهدف تحقٌق زٌادة معنٌة فً 
الدخل القومً .غٌر ان استعمالها ٌتم فقط فً حالة كون المناهج االستثمارٌة الحكومٌة تهدف الى 

 انشاء عدد من المشارٌع والصناعات الكبرى التً تفٌد االقتصاد القومً.
: تحدٌد رأس المال البلزم باستعمال معامل رأس المال ٌمكن القول بان معامل الطرٌقة الثالثة

رأس المال هو ) العبلقة بٌن رأس المال المستثمر وحجم االنتاج القومً ( والمعامل اما ان ٌكون 
 شامبل لبلنتاج القومً كله او القطاع معٌن او لمشروع معٌن .

 المتوسط والعامل الحدي وعدم الخلط بٌنهما. وٌجب التمٌٌز بٌن المعامل
 فالعامل المتوسط هو قسمة )راس المال المستثمر /  الناتج القومً ( 

وٌستعمل فً بعض االحٌان العكس )حجم االنتاج / رأس المال المستثمر( وهو فً النهاٌة نفس 
 الشًء

 حداً أي إذا استثمرنا خمسة دنانٌر تعطٌنا دٌناراً وا 1/  5سواء قلنا 
 أي كل دٌنار نحصل علٌه ٌحتاج الى استثمار خمسة دنانٌر. 5/ 1او قلنا 

اما المعامل الحدي لراس المال فهو الذي ٌحدد )العبلقة بٌن الزٌادة فً رأس المال المستثمر 
 والزٌادة فً الناتج الذي ٌتحقق نتٌجة لذلك 

 ة فً الناتج القومً(وهو عبارة عن قسمة )الزٌادة فً راس المال المستثمر / الزٌاد

 او العكس الزٌادة فً الناتج القومً/ الزٌادة فً رأس المال المستثمر      

وٌمكن استعمال بعض المعادالت تحدٌد مقدار رأس المال البلزم لتنمٌة االنتاج القومً ، او انتاج 
 قطاع معٌن من القطاعات االنتاجٌة وتصبح المعادلة األخٌرة كاألتً

 المعامل الحدي لراس المالxوبة فً االستثمار= زٌادة االنتاج المطلوبة الزٌادة المطل

 

 مثال للتوضٌح :

 21111وترغب فً زٌادة انتاجها القومً الذي ٌعادل   4إذا كان لدولة ما معامل استثمارها 
%  من 6% سنوٌا فهً تحتاج الى زٌادة فً استثماراتها السنوٌة مقداره 6ملٌون دٌنار بمعدل 

 أي x4ملٌون دٌنار  21111

21111  x 6  

 ملٌون  1.211=  ---------------

111  

1.211x 4  =4.8 ملٌون 

ومن الواضح ان االستثمارات المحلٌة الجدٌدة هً المقدار من الدخل القومً الذي ٌستهلك )ولم 
م فان ٌكتنز( وٌطلق لفظ معدل االستثمار على نسبة االستثمارات الى الدخل القومً ، وحسب ما تقد

 معدل االستثمار المطلوب لتحقٌق معدل معٌن للزٌادة فً الدخل ٌحسب كاالتً 

 معامل راس المال xمعدل االستثمار= معدل الزٌادة فً الدخل 
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 مثال للتوضٌح :

% فٌجب 6ومعدل الزٌادة فً الدخل المطلوب تحقٌقه هو  4إذا كان معامل رأس المال لدولة ما 

معامل راس xلً االستثمارات( تعادل معدل نسبة الزٌادة فً الدخل ان تتحقق استثمارات )إجما

 المال أي 

6 %x  4  =24.% 

 ثانٌاً : معاٌٌر االستثمار الختٌار المشروع :

البد من البحث عن معاٌٌر وأسس ألجل القٌام بموجبها باختٌار المشارٌع المفضلة داخل القطاعات 
 المشارٌع.االقتصادٌة بحٌث ٌتم بموجبها تحدٌد افضل 

ومن الواضح ان قرارات اختٌار المشارٌع االستثمارٌة ٌجب ان ٌتم فً ضوء السٌاسات 
االقتصادٌة .والهدف الذي تسعى الٌه السلطة ، سوء اكان المستثمرون هٌئة حكومٌة ام قطاع 

 واذا ما رجعنا الى االولٌات نجد ان اختٌار المشارٌع ٌتم على مستوٌٌن هما  خاص.

 شامل ٌتضمن قطاعات وانشطة االقتصاد القومً ككل.مستوى عام و -1
 ومستوى جزئً ٌقتصر على المشروع ذاته. -2

وكل هذا ال جل التأكد من الوصول الى االستثمارات التً تؤدي الى تحقٌق أفضل نمو لئلنتاج 
 القومً باستعمال الموارد المتاحة .

على التقٌٌم المالً للمشروع فقط، أي وبناًء على ما تقدم فان قرارات االستثمار ٌجب ان ال تعتمد 
على مقدار الربح الذي ٌتحقق ، بل على تقٌٌم اقتصادي اٌضاً ٌبٌن اهمٌتة وفائدة المشروع بالنسبة 
للمجتمع .وفً بعض االحٌان نجد ان الدراسة تبٌن ان للمشروع ربحاً محدوداً، ومع هذا نجد أنه 

 القومً غٌر المباشرة.ٌعطً أولوٌة فً التنفٌذ ألهمٌته فً االقتصاد 
ولبلختٌار بٌن المشارٌع ٌجب استعمال معاٌٌر االستثمار ، وفٌما ٌلً أهم هذه المعاٌٌر وسنقوم 

 المحاضرات القادمة بتوضٌحها بالتفاصٌل فً 
 معٌار االنتاج الى رأس المال -1
 معٌار الكثافة الرأسمالٌة -2
 معٌار توظٌف األٌدي العاملة  -3
 رأس المالمعٌار اعظم انتاجٌة حدٌة ل -4
 معٌار اعادة االستثمار. -5
 معٌار فترة عوامل االنتاج. -6
 معٌار خدمة أهداف التنمٌة. -7
 معٌار العمبلت األجنبٌة  -8
 معٌار االنتاجٌة الحدٌة االجتماعٌة. -9

وببل شك فانه ال ٌمكن االعتماد على معٌار واحد من هذه المعاٌٌر حٌث ان هذه المعاٌٌر تختلف    
ك قد تختلف فً نفس الدولة الواحدة من وقت الى أخر. مثال إذا كان من دولة الى اخرى. وكذل

هنالك عدد كبٌر من القوى العاملة ، فان العائد المفضل لبلستثمار هو باختٌار تلك المشارٌع التً 
تساعد على اٌجاد عمل للقوى العاملة. وإذا كان هنالك وفرة فً رأس المال فان االختٌار ٌكون 

تحتاج الى قوى عاملة كثٌرة . ومن الطبٌعً ان السٌاسة االقتصادٌة هً التً للمشارٌع التً ال 
 تحدد األهمٌة النسبٌة لكل من هذه المعاٌٌر .
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 ثالثاً : إنشاء المشروع والقرار االستثماري

من الواضح ان المشروع ٌحتاج منذ بدء التفكٌر فٌه والى ان ٌصبح مشروعاً منتجاً الى دراسات 
ن استثمار رؤوس األموال وتحوٌلها الى استعماالت معنٌة ٌجعل من الصعب متعددة، وذلك ال

بمكان اعادتها الى حالتها األولٌة اال بعد تضحٌات كبٌرة ، وعلى هذا ٌتطلب األمر االهتمام 
والتدقٌق بفكرة انشاء المشروع قبل تبنٌه الن انشاء مشروع ما هو فً الواقع قرار استثماري . 

اري ٌتبعه صرف مبالغ لشراء األرض واقامة المنشأت واستٌراد االالت والمعدات والقر ار االستثم
وكل ما ٌحتاجه المشروع ولذلك على المستثمرٌن سواء اكانوا افراداً أو مؤسسات حكومٌة أو 
جهات رسمٌة االهتمام وبذل الجهود الحثٌثة للتوصل الى القرار االستثماري الصحٌح ، وربما 

ثماري القٌام بتحدٌد األولوٌات للمشارٌع أي القٌام بترتٌب المشارٌع االستثمارٌة ٌكون القرار االست
المقترحة حسب المنفعة المتوقعة من كل منها. وفً هذه الحالة ٌجب القٌام بداٌات المشارٌع 
المقترحة حسب معاٌٌر معٌنة مثل األرباح ، االنتاج، العمالة ، الوفر فً العملٌة االنتاجٌة وٌجرى 

فاضل بٌنهما حسب ترجٌح هذه المعاٌٌر .وٌوضح ترتٌب معٌن لكل منها عند التنفٌذ، وقد ٌتعدى الت
الهدف من الدراسة الى درجة القبول أو رفض المشروع. وفً هذه الحالة تقسم المشارٌع المقبولة 
الى مجموعات تضم كل واحدة منها مجموعة مترابطة ثم ٌفاضل بٌن هذه المجموعات وتعطً 

ٌة للمجموعة التً تحقق فائدة نسبٌة اعلى من غٌرها . وهذه الطرٌقة غالباً ما تستعمل فً االولو
حالة التخطٌط المركزي حٌث ٌتم تنفٌذ المشارٌع على شكل مجامٌع مترابطة من حٌث مقدار 

 االنتاج وتوفٌر الخدمات.

ل ان رأي . وهذا واضح من ان مهمة تحلٌل المشارٌع ال ٌمكن ان تحل محل رأي السلطة ب
 المحلل هو ان ٌقدم االدارة الفعالة التً تساعد متخذ القرار من تجنب الخطأ.

 وباٌجاز فأن خطوات الدراسة التً ٌجب ان تتم قبل اتخاذ القرار االستثماري هً األتً:

 اعداد الدراسة المبدئٌة للجدوى ، ابعاد الفكرة ، الظروف العامة المتعلقة بهذا النشاط. -1
 التشرٌعات المتعلقة بهذا النشاط. –القانونٌة بحث الجوانب  -2
 اعداد الجدوى التسوٌقٌة ، مدى كفاٌة االنتاج لسد حاجات الطلب. -3
 اعداد دراسة الجدوى الفنٌة والهندسٌة -4
 اعداد دراسة الجدوى المالٌة واالقتصادٌة -5
 تقٌٌم االستثمار. -6

ات الواجب اتباعها قبل تقرٌر وإذا ما اتخذ القرار االستثماري وصدر األمر بالتنفٌذ فان الخطو
 التشغٌل بالطاقة العادٌة هً:

 التأسٌس القانونً للمشروع. -7
 االنشاء والتشٌٌد  -8
 تجارب التشغٌل -9

 استكمال هٌئة العمالة بالمشروع  -11
 وضح االطار االداري للشروع. -11

وهذا ٌعنً ان انشاء أي مشروع ٌحتاج الى فرٌق متكامل من المختصٌن وعدم االستهانة بأهمٌة 
أٌة خطوة من هذه الخطوات. وهذا ماكناً ندعو الٌه وذلك بالقٌام بتشكٌل فرف  علمٌة جامعٌة 
متخصصة للقٌام بمهمة تقٌٌم المشارٌع وعدم البدء بالمشارٌع االستثمارٌة او تخصٌص المبالغ لها 
 اال بعد دراستها دراسة تفصٌلٌة متخصصة ، وهذا هو الفرق بٌن ما ٌجري فً الدول المتقدمة
والدول غٌر المتقدمة ، حٌث ال ٌقام مشروع كبٌر فً الدول المتقدمة االبعد الدراسة الوطنٌة 

 المعمقة .وهذا الذي ٌفسر نجاح المشارٌع الكبٌرة فً الدول المتقدمة وتعثرها فً الدول النامٌة.
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  المحاضرة الخامسة                                                  

 بعنوان                                                         

 )دراسة الطلب على منتجات المشروع(                                        

 مقدمة  

من المواضح ان اول خطوة فً تقٌٌم المشروع هو القٌام بمعرفة وجود طلب على منتجات أو خدمات المشروع 

تكون السلطة أو هٌئة المستثمرٌن على علم بأن هنالك عمبلء قادرٌن وراغبٌن عندما ٌنشأ. ومن الضروري ان 

فً شراء السلع التً سٌنتجها المشروع المراد أنشاؤه وبمعنى أخر لٌس هنالك من فائدة فً القٌام بعملٌات تقٌٌم 

 المشروع إذا لم ٌكن هنلك عمبلءقادرون وراغبوان فً طلب منتجات أو  خدمات المشروع .

 :دراسة السوق :اوالً 

 نستطٌع القول بأن دراسة السوق بصورة عامة تتضمن ثبلثة أوجه هً :

 اوال: فحص هٌكل السوق الحالً:

وٌتضمن هذا الوجه دراسة مجال السوق الذي تقوم المنشأة بتقدٌم خدماتها  له من حٌث حجمه وخصائصه 

ات المنافسة وعبلقة منتجاته بها ومقدار وطبٌعة المستهلك ، ونمط االستهبلك وخصائص المنتج ودور المنتج

 المبٌعات وتذبذب االسعار ، وحالة المشروع امام منافسٌه ، واالشكال القانونٌة التً تترتب على ذلك .

 ثانٌاً: اٌجاد العبلج 

ء وٌتضمن هذا الوجه القٌام بتقدٌر حجم المبٌعات استناداً على التنبؤ بالطلب الممكن او المتوقع واهذا االجرا

اهمٌته البالغة فً تحدٌد سٌاسات االنتاج والتخزٌن واشراء والتموٌل واالستثمار .وعلى اساس ذلك تعد المٌزانٌة 

 التقدٌرٌة للمشروع وهذا التنبؤ بالمبٌعات ٌساعد على اآلتً :

 القٌام بتحدٌد انوان المنتجات التً علٌها طلب وجودتها -1

 زٌعها على فصول السنةالقٌام بتحدٌد كمٌات االنتاج من كل نوع وت -2

 القٌام بتحدٌد سعر البٌع المتوقع. -3

وٌظهر لنا ان اساس دراسة السوق هو التنبؤ بالطلب الذي على اساسه تبنى سٌاسة المشروع .فالمنتج ٌعرف 

جٌداً ان تعداد القوى الشرائٌة التً تقوم بشراء سلعته هً األساس لسوق سلعته المحتمل انتاجها وهً فً الواقع 

 ب المتوقع.الطل

 ثانٌاً: أهمٌة تقدٌر الطلب على انتاج المشروع :

ببلشك ان الدراسة التسوٌقٌة ٌجب ان تسبق اتخاذ اي قرار النتاج اٌة سلعة القٌام بزٌادتها ،ألنها تغطً جمٌع 

لتً العملٌات التً تسبق انتاج السلعة مثل السوق ، اتجاهات االستهبلك ، التنبؤ بالطلب ، ومعرفة باالماكن ا

 ٌتركز فٌها 

وعلى أساس ذلك ٌمكن اتخاذ القرارات الخاصة بنوع وشكل السلعة وحجمها وبشكل عبوتها وغبلفها ومقدار 

 االنتاج البلزم للسوق والمواعٌد المعٌنة 
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وان الدراسة التسوٌقٌة تفتح امامنا طرق اختٌار منافذ التوزٌع المناسبة وكذلك تساعد فً وضع السٌاسات 

ن اٌصال السلعة للمستهلك فً الوقت المناسب والمكان المناسب وبالسعر المناسب وهذا باالضافة األخرى لضما

 الى ما ٌتطلبه من القٌام بعدد من الوظائف التسوٌقٌة .

وٌعتبر القٌام بتحلٌل الطلب على سلعة ما من اهم عناصر الدراسة التسوٌقٌة وكذلك ٌعتبر المحور االرتكازي 

ك ألن تقدٌرات الطلب المتوقع هً التً تتحكم فً انتاج السلعة ، وعلى ضوء ذلك ٌتحدد لدراسة السوق ، وذل

مقدار الحاجة الى التوسع فً المشارٌع القائمة أو العمل على اقامة مشارٌع جدٌدة وتفٌد دراسة الطلب فً 

قد ٌساعد فً اقامة اختٌار مواقع المشارٌع وذلك فً ضوء عوامل التوطٌن إذ ان تركز الطلب فً مناطق معٌنة 

 المشروع .

 ثالثا : البٌانات والعلومات المطلوبة لدراسة الطلب ومصادرها 

 ٌتم الحصول على المعلومات المطلوبة لدراسة الطلب اما مكتبٌاً أو مٌدانٌا وكما مبٌن ادناه:

 ما مبٌن اوال: المعلومات والبٌانات المكتبٌة وهذه ٌمكن الحصول علٌها من االحصاءات المنشورة وك

معلومات عن السكان وتتضمن  ) عدد السكان فً الوقت الحاضر + توزٌع السكان حسب فئات الجنس والسن  -1

 + توزٌع السكان الرٌف وحضر+ عدد الوحدات السكنٌة ونوعها+ مستوى التعلٌم للسكان+ معدل نمو السكان (

توسط دخل الفرد +توزٌع الدخل على معلومات عن الدخل  وتتضمن ) اٌجاد مقدار الدخل القومً + اٌجاد م -2

 فئات السكان + توزٌع الدخل على فقرات االنفاق (

معلومات عن السلع البدٌلة والمنافسة وتتضمن ) مقدار وقٌمة االنتاج للسلع البدٌلة + سعر البٌع بالتجزئة  -3

 والجملة للسلعة المعٌنة + معدل البٌع الشهري(

د الوكبلء وتجار التجزئة الذٌن ٌقومون فً تصرٌف هذه السلة معلومات عن نظام التوزٌع وتتضمن ) عد -4

وتوزٌعهم الجغرافً + عائد البٌع والربح+ مقدار المخزون وقٌمته فً نهاٌة كل سنة +الرقم القٌاسً السعار 

 البٌع بالقطاع والجملة لمعرفة مقدار تطور االسعار.

 السكك الحدٌدٌة + النقل الجوي + النقل البري (معلومات عن النقل وتتضمن )وسائط النقل النهري + النقل ب -5

معلومات عن التجارة الخارجٌة وتتضمن )الصادرات كمٌتها وقٌمتها عن النوع المقترح انتاجه+ الواردات  -6

 كمٌتها وقٌمتها +اتجاهات الطلب العالمٌة واالسعار العالمٌة (

ك السلعة ودوافع الشراء وبعض المعتقدات سلوك المستهلكٌن وتتضمن : القٌام بمعرفة سلوك المستهلكٌن لتل -7

 التً تؤثر على استهبلك تلك السلعة سواًء سلباً أو اٌجاباً والمواسم المعٌنة لتفضٌل تلك السلعة.

سٌاسة الدولة : وتتضمن )القٌام بمعرفة القٌود المفروضة على التسعٌر ورسوم االستٌراد والكمارك وسسٌاسة  -8

جاهات الدولة حول تلك السلعة ومعرفة اهم المشارٌع التً تفضلها واجراءات الدول حول التصنٌع المحلً وات

االستٌراد والتصدٌر ونظام الضرائب وارقابة والتفتٌش والمشاركة ، وعملٌة تحوٌل األرباح الى الخارج 

 وغٌرها 

 

 ثانٌا : المصادر المٌدانٌة :

ك الحقٌق ، لذا البد من االعتماد على المصادر من الواضح ان االرقام المنشورة غالبا انها ال تمثل االستهبل

المٌدانٌة عن طرٌق اختبار العٌنة واجراء البحث التسوٌقً علٌها واختٌارها ثم تطبٌق نتائج العٌنة بعد ذلك على 

 المجتمع ككل .

 العوامل التً تؤثر على الطلب المحلً على انتاج المشارٌع:



27 
 

بتقدٌر الطلب ٌجب التعرف على العوامل التً تؤثر علٌه ثم القٌام  : عند القٌاماوالً:الطلب المحلً الداخلً

بمعرفة معدل التغٌٌر الذي ٌحدث على الطلب بتغٌٌر هذه العوامل ، وتختلف العوامل المؤثرة على طلب اتاج 

 المشروع باختبلف نوع السلعة واهم العوامل المؤثرة هً:

 السكان وٌعبر عنه بالطرق األتٌة -1

نسبة سكان الحضر  -معدل نمو السكان جـ عدد سكان الحضر د -كان الحالً والزٌادة السنوٌة  بعدد الس  -) أ 

 إلى عدد السكان( 

ان القٌام بتباع أي طرٌقة فً التحلٌل لها ما ٌمٌزها حٌث ان الطلب على السلعة دالة فً عدد الكلن أو معدل نمو 

 اجهة االحتٌاجات.السكان وهذا بالطبع ٌؤدي الى زٌادة انتاج السلعة لمو

الدخل القومً : ان الدخل القومً ٌعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الطلب وعلى السلع المختلفة وٌمكن  -2

 التعبٌر عن هذا التغًٌ فً االتً 

 الناتج المجلً االجمالً أو الناتج القومً بتكلفة عوامل االنتاج أو بسعر السوق.  - أ

 الجمالً بتكلفة عوامل االنتاج أو بسعر السوق متوسط نصٌب الفرد من الدخل القومً ا - ب

وٌمكن الحصول علٌه بقسمة الناتج االجمالً على عدد السكان وٌفضل حساب متوسط الفر باألسعار الثابتة لكً 

 نتبلفى التغٌٌرات التً تحدث فً مستوٌات االسعار.

ثر على استهبلك السلعة المعٌنة ولذا ٌجب استهبلك السلع البدٌلة : تعتبر السلعة البدٌلة من أهم العوامل التً تؤ -3

 عند دراسة المشارٌع االطبلع على انواع السلع البدٌلة ومعرفة مقدار تأثٌرها .

االستثمارات :تهتبر االستثمارات من العوامل المؤثرة على انشاء المشارٌع على اعتبار ان كل استثمار فً  -4

 مشروع ٌمثل نسبة من االستثمارات 

السعر من العوامل المؤثرة على الطلب حٌث هنالك عبلقة بٌن االسعار والكمٌة المطلوبة من السعر : ٌعتبر  -5

 سلعة معٌنة

 الزمن : ٌعتبر الزمن ممثبل لكثٌر من التغٌٌرات التً تدث خبلل الفترة الزمنٌة التً تؤثر على الظاهرة  -6

 ثانٌاً: الطلب الخارجً : 

التعامل مع بعض االسواق غٌر مضمون بصورة مستمرة ، بما ان التصدٌر ٌخضع للظروف السٌاسٌة وان 

وقسم منها ٌتم التعامل فً بصورة عرضٌة لذا ٌجب عند تقدٌر الطلب الخارجً وتقسٌم األسواق الى اسواق 

تقلٌدٌة وهً التً لها صفة االنتظام واسواق عرضٌة غٌر مضمونة  وٌفضل عند دراسة االسواق الخارجٌة 

 تقلٌدٌة والمضمونة وتتضمن الدراسة الآلتً:التركٌز على االسواق ال

 التعرف على األهمٌة النسبة لكل سوق عن طرٌق نسبة الصادرات الٌها منسوبة الى اجمالً الصادرات -1

 القٌام بالتعرف على انتاج السلعة فً الدولة المستوردة ، وذلك لمعرفة تأثٌرها على الصادرات. -2

 فً الدولة المستوردة للتأكد على استمرار العملٌة التسوٌقٌة  القٌام بالتعرف على تطور استهبلك السلعة -3

 القٌام بالتعرف على واردات السوق من السلعة نفسها من الدولة األخرى  -4

**************************************************************** 
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 المحاضرة السادسة                                      

 بعنوان                                              

 (الطرق المستعملة فً التنبؤ فً تقدٌر حجم الطلب)                   

 أهم الطرق المستعملة فً التنبؤ فً تقدٌر حجم الطلب وكٌفٌة استعمال كل طرٌقة :

 نها اآلتً:هنلك عدة طرق ٌمكن اسعمالها فً تقدٌر حجم الطلب فً الفترة المقبلة م

 اوال: استعمال متوسط استهبلك الفرد: ) الوسط الحسابً( 

ٌعتبر هذا األسلوب من أبسط األسالٌب االحصائٌة الممكن استخدامها اتقدٌر الطلب على سلعة ما ، وهنا ال بد 
 من توفر مجموعة من البٌانات التً ٌمكن ان تساعد فً تقدٌر الطلب باستخدام الوسط الحسابً مثل )حجم

 السكان ، حجم االستهبلك االجمالً معدالت نمو السكان (
 مجموع االستهبلك الفعلً )الكلً( فً سنة معٌنة                     

 ---------------------------------------------------متوسط استهبلك الفرد = 
 عدد السكان فً تلك السنة                                        

 

(  فً مدٌنة )س( للسنوات الخمس القادمة أذا توفرت لدٌك xمثال : ماحجم الطلب المتوقع على سلعة )

 المعلومات االفتراضٌة التالٌة : 

  ملٌون نسمة  1991بلغ اجمالً السكان فً مدٌنة )س( فً عام 

 ( بلغت الكمٌة المٌتهلكة من ىالسلعةx عام )( ملٌون وحدة .20)1991 

 ت النمو السكانً فً مدٌنة )س( اتضح ان عدد السكان فً المدٌنة سٌكون بحدود من دراسة معدال

 1993( نسمة فً عام 1124864و)  1992( نسمة فً 1081600و ) 1991( نسمة فً العام 1040000)

 1995نسمة فً عام  )  1216652و) 1994( نسمة فً عام 1169858و)

 الجواب : 

 ستخدام الوسط الحسابً من خبلل ما ٌلً:( باxٌمكن تقدٌر الطلب على السلعة )

 االستهبلك الكلً                                                            
 --------------------=  1991( لعام xمتوسط استهبلك الفرد من السلعة )

 عدد السكان                                                             

         20 000 000 
 وحدة  20=  --------------------------= 

1000 000 

( لبقٌة السنوات مع افتراض ثبات xوبهذه الطرٌقة ٌمكن احتٌاب متوسط استهبلك الفرد من السلعة )

 استهبلك الفرد وٌمكن توضٌح ذلك من خبلل التالً :

 (1995 -1991( فً مدٌنة )س( للفترة )xتقدٌر الطلب على السلعة )
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 عدد السكان ) نسمة( السنة
(1)  

( xمتوسط استهبلك الفرد من السلعة )

 )2وحدة )
( = x( )3الطلب المتوقع من السلعة )

(1x2) 

1991 1000 000 20 20 000 000 
1991 10 40 000 20 20 800 000 
1992 10 81600 20 21 632000 
1993 1124864 20 22 497280 
1994 1169858 20 23 397160 
1995 1216652 20 24 333040 

 

 ثانٌاً:  استعمال اسلوب المرونات الطلب  

.والتً ٌمكن التمٌٌز بٌن عدة أشكال لها ، فهناك مرونة الطلب السعرٌة ومرونة الطلب الدخلٌة والتقاطعٌة كما 

 ٌلً

تج ما نسبة مرونة الطلب السعرٌة تقاس بالتغٌٌر النسبً فً حجم الطلب على من مرونة الطلب السعرٌة : -1

للتغٌٌر النسبً فً سعره أي درجة استجابة الكمٌة المطلوٌة من منتج معٌن نتٌجة للتغٌٌر فً سعر منتج نفسه ، 

وهذا ٌختلف من منتج آلخر حٌث ٌدل ارتفاع هذه النسبة على ارتفاع مرونة الطلب على المنتج فً حٌن ان 

كان التغٌر النسبً لحجم الطلب علٌها صغٌراُ جراء بعض المنتجات األخرى ٌكون الطلب علٌها غٌر مرنا إذا 

 تغٌر أسعارها بنسبة كبٌرة 

من خبلل ماسبق ٌمكن تعرٌف مرونة الطلب السعرٌة)) بأنها : هً درجة  تعرٌف مرونة الطلب السعرٌة :

 استجابة الكمٌة المطلوبة من سللعة معٌنة للتغٌر نتٌجة للتغٌٌر فً سعر السلعة نفسها((

 

 التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة                              

 ---------------------------مرونة الطلب السعرٌة =  

 التغٌر النسبً فً السعر                               

 

 

 بالتالً ٌمكن حساب المرونة من خبلل العبلقة اآلتٌة 

 مٌة المطلوبة         السعر األصلً )االول(التغٌر فً الك                               
 -------------------------- x ---------------------------المرونة الطلب السعر = 

 الكمٌة األصلٌة )االولى(                لتغٌر فً السعر           ا                  
 

 %25فاض الكمٌة المطلوبة منه بنسبة % مما أدى إلى انخ50مثال : ارتفع سعر البنزٌن بنسبة 

 المطلوب ، احسب مرونة الطلب السعرٌة موضحاً نوع السلعة ودرجة المرونة
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 الحل :

                                             -25%                                                                             

ED=-------------=- 0.50     <1                                                                                                         
       +50%                                                                                                                          

 مرن والسلعة ضرورٌة الطلب غٌر 
مبلحظة اإلشارة السابقة لٌس لها أي مدلول رٌاضً وإنما هذه اإلشارة توضح فقط العبلقة العكسٌة بٌن السعر 

 والكمٌة المطلوبة .
 / 2مثال

% مما أدى إلى انخفاض الكمٌة المطلوبة من هذا السٌارات 40ارتفاع سعر السٌارات من نوع محدد بنسبة 

 بنسبة 

120 % 

 لوب : احسب مرونة الطلب السعرٌة موضحاً نوع السلعة ودرجة المرونة .المط
 الحل : 

                                                                                                   

-120%                                                                 

ED=-------------=- 3>1                                                                                                                                                                                                                      

+40%                                                                                                                      

 فالطلب مرن والسلعة كمالٌة
 

 (x: لدٌك البٌانات اآلتٌة عن الدخل والطلب على السلعة) مثال 

 2014 2013 2012 2011 البٌان
 س 100 44 000 42 000 40 الطلب

 7150 6936 6800 6000 الدخل
 

 المطلوب:
 2013و  2012حساب مرونة الطلب عن عامً  - أ
 )مبلحظة : تجبر األقام الى أقرب رقمٌن بعد الفاصلة(  2014تقدٌر تالطلب على السلعة )س( عن عام  - ب

 الحل :
 2013و   2012حساب مرونة الطلب عن عامً  - أ

 
 التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة                      

 ---------------------------------دخلٌة = مرونة الطلب ال
 التغٌر النسبً فً الدخل                                

 
 000 42 – 100 44             السنة االولى   –السنة الثانٌة                                    

 0.05=  -------------------------=  --------------------------التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة = 
 42000              السنة االولى                                            

 
 6800 – 6936السنة االولى         –السنة الثانٌة                              

 0.02=  --------------------=  --------------------------التغٌر النسبً فً الدخل = 
 6800السنة االولى                                                  
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                           0.05 
 2.5=  -------------------مرونة الطلب =  
                         0.02 

 2014تقدٌر الطلب الفردي والكلً على السلعة )س( عن عام  -ب

 
 (6936 – 7.150) (100 44-)س                                

 ------------------- ÷ ------------------=   2.5مرونة الطلب =  

                                   44100                   6936  

 
 x2.5 ) = 1360 3400( = 44100 –س 

 
 وحدة  47500=   44100+ 3400س=  

 وحدة.  47500بالتالً فإن الطلب = 

 مرونة الطلب الدخلٌة )أثر تغٌر الدخل على الكمٌة المطلوٌة من السلعة( -2

ٌمكن دراسة أثر تغٌر دخل المستهلك على الكمٌة المطلوبة من السلعة عن طرٌق مرونة الطلب الدخلٌة 

ٌر فً دخل .ومرونة الطلب الدخلٌة هً )درجة استجابة الكمٌة المطلوبة من سلعة معٌنة للتغٌر نتٌجة التغ

المستهلك( وتقاس بمعدل السعر إلى الكمٌة والتً تبٌن مدى مرونة الطلب على منتج ما وتغٌره بالزٌادة أو 

 النقصان تبعا للتغٌر فً مستوى الدخل.

 

 التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة                              
 ---------------------------مرونة الطلب السعرٌة =  

 الدخلالتغٌر النسبً فً                               

 
∆Qd%                                                                                                                        

EI=------------                                                                                                                                  
                                                                                                     ∆I% 

 انواع مرونة الطلب الدخلٌة :

ٌر فً الدخل ، بمعنى أنه إذا تغٌر الدخل بنسبة معٌنة من الممكن ان ٌكون الطلب على سلعة ما مرناً بالنسبة للتغ -1

 EI>1فإنا التغٌر فً الكمٌة المطلوبة بنسبة أكبر أي أن 

ومن الممكن ان ٌكون الطلب على السلعة غٌر مرن بالنسبة للتغٌر فً الدخل ،أي انه إذا تغٌر الدخل بنسبة  -2

   EI<1أن  معٌنة فإن التغٌر فً الكمٌة المطلوبة ٌكون بنسبة أقل أي

إذا أدى التغٌر فً الدخل إلى تغٌر مساو له فً الكمٌة المطلوبة إي أن  1وقد تكون مرونة الطلب الدخلٌة =  -3

EI= 1. 
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 إشارة مرونة الطلب الدخلٌة:

وقد تكون إشارة مرونة الطلب الدخلٌة موجبة ، وهذا ٌعنً أن السلعة عادٌة أي توجد عبلقة طردٌة بٌن دخل  -1

 والطلب على هذه السلعة.المستهلكك 

وقد تكون إشارة مرونة الطلب الدخلٌة سالبة ، وهذا ٌعنً أن السلعة غٌر عادٌة أي توجد عبلقة عكسٌة بٌن  -2

 دخل المستهلك والطلب على هذه السلعة

 أسعار السلع األخرى : ٌمكننا التمٌٌز بٌن ثبلثة انواع من السلع بدٌلة ومكملة ومستقلة  -3

 ب الدخلٌة :تطبٌقات مرونة الطل

تبٌن مرونة الطلب الدخلٌة درجة تأثٌر الطلب بتغٌرات الدخل وتقاس بقسمة التغً النسبً فً الطلب على التغٌر 

النسبً فً الدخل  ولما كانت العبلقة بٌن الدخل والطلب )االستهبلك( عبلقة طردٌة ، فإن إشارة معامل مرونة 

 رونة الطلب الدخلٌة لتقدٌر الطلب فً سنوات قادمة.الطلب الدخلٌة إشارة موجبة ٌمكن بالستعانة بم

 مرونة الطلب التقاطعٌة )التبادلٌة( --3

تربط هذه المرونة بٌن التغٌر فً كمٌة منتج ما والتغٌر فً سعر منتج آخر وهً تقاس بمعدل التغٌر فً كمٌة 

األخٌر إلى كمٌة الطلب المنتج الطلب لمنتج ما بنسبة إلى التغٌر فً سعر منتج آخر مضروبا بمعدل سعر المنتج 

 األول.

( للتغٌر نتٌجة Xبناء علٌه فإن مرونة الطلب التقاطعٌة هً درجة استجابة الكمٌة المطلوبة من سلعة معٌنة)

 (Yللتغٌر فً سعر سلعة أخرى)

 (Xة )التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة من السلع                                                      

 -------------------------------------------( = X ,Yمرونة الطلب التقاطعٌة بٌن السلعتٌن )

 (Yالتغٌر النسبً فً سعر السلعة )                                                     

  

                                                            %Qdx∆ 

                                                     E(X,Y)=------------------- 
                                                          Py  %∆ 

 :  السلع من اآلتٌة األنواع بٌن التمٌٌز ٌمكننا ، هنا 

 ذا ذلك مثال.  لها البدٌلة السلع على والطلب معٌنة مطلعة سعر بٌن طردٌة عبلقة ٌوجد حٌث:  البدٌلة السلع - أ

 ضرت من المصنوعة النوافذ سعر مع مقارنة كبٌرة بنسبة األلمنٌوم من المصنوعة النوافذ سٌر سعر ارتفع

 . صحٌح والعكس الخشب من المصنوعة التوافد على الطلب برداد

 ارتفاع مثبلً .  لها المكملة السلع على والطلب معٌنة سلعة سعر بٌن عكسٌة عبلقة ٌوجد حٌث:  المكملة السلع - ب

 على الطلب ٌقلل السكر أسعار ارتفاع آخر مثال ، السٌارات على الطلب انخفاض إلى سٌؤدي البنزٌن أسعار

 الحلوٌات

 أي ٌوجد ال أنه وٌبلحظ ، والتفاح الكتب مثل البعض بعضها عبلقة لها لٌس التً السلع السلع المستقلة :وهً - ت

  عنها المستقلة السلع على الطلبو معٌنة سلعة سعر بٌن عبلقة

  . ًالطعام ملح على الطلب فً ٌؤثر لن البنزٌن أسعار ارتفاع مثبل . 

   ًالحدٌد على الطلب فً ٌؤثر لن المبلبس أسعار ارتفاع مثبل . 
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 : . التالٌة الحاالت أمام ٌضعنا المرونة هذه ودراسة 

 المنعة على الطلب ٌكون هنا ، الصحٌح الواحد نم أكبر التقاطعٌة الطلب لمرونة المطلقة القٌمة كانت إذا  (X  )

  مرن غٌر ٌكون الطلب فإن الصحٌح الواحد من أقل المرونة كانت إذا أما ،(  Y)  السلعة لسعر بالنسبة مرنا

  .سعر السلعة  من ارتفاع أن على ٌدل فهذا ، سالبة (  المقاطعة)  التبادلٌة للمرونة الجبرٌة االشارة كانت إذا

(Y) السلعة على الطلب نقص إلى سٌؤدي (Xوبهذه الحالة تكون السلعتان مكملتان ) 

 (X( ٌؤدي إلى نقص الطلب على السٌارات )Yفمثبل ارتفاع سعر البنزٌن )

 

                                                    -                 %Qdx∆ 

                                                 -----    =E(X,Y)=------------------- 
                                                               +Py  %∆ 

 

 ( إذا كانت اإلشار الجبرٌة لمرونة الطلب التقاطعٌة موجبة فإن هذا ٌدل على أن ارتفاع سعر السلعةy ٌؤدي )

الة تكون السلعتان بدٌلتان فمثبل ارتفاع أسعار المبلبس ( وفً هذه الحxإلى زٌادة الطلب على السلعة )

 (x(  ٌؤدي إلى زٌادة الطلب على المبلبس القدٌمة )yالجدٌدة)

  أذا كانت السلعتان مستقلتان فإن مرونة الطلب التقاطعٌة بٌنهما تساوي صفراً وذلك لعدم وجود عبلقة بٌنهما

 ( xاألقبلم )( لن ٌؤثر فً الطلب على yفمثبل ارتفاع المبلبً )

  أذا كانت السلعتان بدٌلتان كلما كبرت قٌمة مرونة الطلب التقاطعٌة بٌنهما كلما دل ذلك على كبر درجة إحبلل

إحدى السلعتٌن محل األخرى ، وإذا أصبحت مرونة الطلب التقاطعٌة = ما النهاٌة ٌكون هناك إحبلل تام بٌنهما 

 (x( تكون بدٌل كامل للسلعة )xأي أن السلعة )

 ثالثا: استعمال اسلوب المقارنات الدولٌة:

 حالة فً االسلوب هذا وٌستعمل ، المشابهة الدول لدى الموجودة الرقمٌة االحصاءات على االسلوب هذا ٌستند

 ظروف لها دول أو اقطار عن بالبحث ذلك وٌتم.  دراستها المطلوب لبلفطار االحصائٌة المعلومات توفر عدم

 الفرد استهبلك متوسط لمساب اساسا االحصائٌة معلوماتها وتؤخذ ، دراستها المراد لةالدو تلك لظروف مشابهة

 ، دراستها المراد الدولة على المعدل هذا تطبٌق وٌتم ، السلعة من

 واالتجاه العام  Time Series Method الزمنٌة السبلسل رابعاً سلوب

 سلعة من المبٌعات أو اإلنتاج حجم تطور توضح تًال التارٌخٌة البٌانات من مجموعة الزمنٌة السبلسل تمثل 

  ، معٌنة زمنٌة فترة وخبلل معٌنة

 مثبل المبٌعات)  القٌاس محل بالظاهرة الخاص التطور استمرارٌة هو أساسً افتراض على الطرٌقة هذه وتستند

 .  المستقبل فً( 

 مثبلً  سنوات ثبلث عن تزٌد ال الفترة أي ، المستقبل فً محدودة لفترات ٌكون أن ٌجب التنبٌؤ فإن ، علٌه وبناء

 السلسلة فترات عبر الظروف تشابه هو ، أساسٌة اعتبار ٌحكمه أن ٌجب الزمنٌة السلسلة فترة اختٌار أن كما ،

 .  المستقبل فً أو الماضً فً سواء الزمنٌة

 ، الموسمٌة التغٌرات ، العام االتجاه وهً(  الظاهرة سلوك حسب)  أشكال أربعة الزمنٌة السبلسل وتتضمن

 .  الشادة التغٌرات ، الدورٌة التغٌرات
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 الحالة وبهذه ، سنوات ولعدة(  افتراضٌة أرقام)  الشركات إحدى مبٌعات تمثل التالٌة البٌانات:  التالً المثال

 تقدٌر كانوباإلم(  تنازلٌا أم تصاعدٌا كان سواء)  الحقة فترات فً للمبٌعات العام االتجاه على التعرف ٌمكن

 العام االتجاه طرٌقة إلى استناداً  المستقبل فً المتوقعة مبٌعاتها

 (Yكمٌة المبٌعات )طن ( ) السنة

1980 10000 
1981 12000 

1982 15000 

1983 8000 
1984 10000 

1985 30000 

1986 27000 

1987 26000 
 

حٌث ٌمثل المحور األفقً )السنوات ( والمحور  واآلن ٌمكن تمثٌل البٌانات المعطاة بٌانٌاً وبالشكل التالً

 العمودي )حجم المبٌعات(

 

 
 

 فً المبٌعات حجم تقدٌر أرٌد ما فإذا ، عامة بصفة تصاعدي المبٌعات حجم أن البٌانً الرسم من ٌبلحظ حٌث

 العام اهاالتج خط من األفقً المحور على عمود إسقاط ثم أوالً  السنة تحدٌد فٌمكن السلسلة لسنوات سنة أي

 السنة فً تكون سوف التً المبٌعات كمٌة لتحدٌد(  المبٌعات محور)  العمودي المحور تلك على إسقاط وكذلك

 وحدة(  35111)  وبحدود 1988 عام وحدة(  32111)  بحدود المبٌعات ٌقدر أن ٌمكن الحالة هذه وفً ،

  1991 عام

 على المفروضة بالقٌود مشروط ٌكون ، األسلوب هذا اماستخد خبلل من بالمبٌعات التنبؤ أو تقدٌر فإن وعادة

 . استخدامه

 خامساً:  اٌجاد الطلب بأستعمال طرٌقة المربعات الصغرى:

 تفسٌر االعبلقة بٌن المتغٌرات  -1
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أن النظرٌة االقتصادٌة تفترض وجود عبلقة بٌن المتغٌرات وكمثال على ذلك فان الكمٌة المطلوبة من سلعة 

السعر  وتكلفة انتاج محصول معٌن دالة فً الكمٌة المنتجة وكذلك فان االنفاق االستهبلكً هو ماهً اال دالة فً 

دالة فً الدخل ، وقد ٌكون مقدار من سلعة معٌنة فً السعر ودالدخل الممكن التصرف فٌه وبسعر السلعة البدٌلة 

 الدخل السابقة ، وهكذا فان االتفاق االستهبلكً قد ٌكون دالة فً الدخل الحالً ومستوٌات 

وان الخطوة األولى فً قٌاس العبلقات االقتصادٌة هً تعٌٌن المتغٌرات التً ٌمكن ادخالها فً العبلقة ، فإذا 

 كان هناك متغٌر تابع مثل )ص( ومتغٌر مستقل له عبلقة بالمتغٌر التابع )س( فنستطٌع  التعبٌر عن ذلك كاالتً 

 ص = د )س(    أي ان )ص( دالة فً )س(

طوة الثانٌة هً القٌام بتوصف شكل العبلقة بٌن ص ، س فإذا كانت العبلقة  خطٌة فٌمكن التعبٌر عنها الخ

 كاالتً  

 ص= أ+ ب س              العبلقة خطٌة 

 حٌث أن أ ، ب هما معالم أوثوابت ٌتم تقدٌر  قٌمتها

 وفً حاالت أخرى قد تكون العبلقة غٌر خطٌة وٌمكن وضعها بالصورة اآلتٌة 

 ص= أ س ب          العبلقة غٌر خطٌة 

 السلع على الطلب لقٌاس الطرق اهم من تعتبر الصغرى المربعات طرٌقة ان طرٌقة المربعات الصغرى : -2

 ومجموعة تابع متغٌر بٌن تربط معٌنة معادلة معالم لتقدٌر وسٌلة اٌجاد على الصغرى المربعات نظرٌة وتقوم

 .العام االتجاه معادلة تطبٌق على الطرٌقة هذه وتعتمد المستقلة المتغٌرات من

 

 سادساً: استعمال طرٌقة تحدٌد نسب المكونات 

 أو تركٌب فً الداخلة العناصر كمٌة أو قٌمة تكوٌن نسبة بدراسة القٌام على ٌعتمد الطرٌقة هذه استعمال ان

 القطاع مستوى على تجمعها كنٌم نتائج على للحصول المماثلة العملٌات على النسبة هذه وتعمٌم ، معٌنة عملٌة

 كل ومقدار قٌمة على للحصول المبانً استثمارات مكونات تحلٌل فً مستعجلة الطرٌقة وهذه ، النشاط أو

 الخ...  الحصى ، السمنت ، المحدٌد ، الرمل)  العملٌة فً ٌدخل عنصر

 ( القٌاسً االقتصاد( )  2)  القٌاسً طرٌقة استعمال ، سابعاً .  

 بسبب ذلك الى الحاجة وتظهر االقتصادٌة  بالمتغٌرات التنبؤ أي فً القٌاسً االقتصاد طرٌقة استعمال ان 

 مجموعة توضٌحها بواسطة ٌمكن االقتصادي النشاط فً التغٌٌرات أن فكرة إلى واستنادا التغٌرات هذه حدوث

 ٌوضح ذا النوع من االقتصادوه القٌاسً االقتصاد به ٌقوم ما وهذا ، االقتصادٌة المتغٌرات بٌن العبلقات من

تفسٌر النشاط االقتصادي المقبل وذلك باستعمال معادالت رٌاضٌة تعبر  وٌحاول الماضً فً االقتصادي النشاط

عن معظم العبلقات بٌن مجموعة من المتغٌرات االقتصادٌة ، وٌقوم االقتصادٌون المتخصصون بهذا العلم 

وٌساعد التنبؤ باستعمال االسلوب االحصائً على الحصول على نتائج بالتنبؤ لواحد أو اكثر من هذه المتغٌرات 

 تتصف بواقعٌتها إذا توفرت لها الشروط البلزمة ، وإذا اتبعنا هذا االسلوب فً تقدٌر الطلب فسنقوم باالتً 

 العبلقة الخطٌة بٌت متغٌرٌن  -1

 العبلقة غٌر الخطٌة بٌن متغٌرٌن  -2

 العبلقة الخطٌة ألكثر من متغٌرٌن
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