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 الفصل األول
 أهمية الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية

 مقدمة:
حيررأ تا عاتهذرري   ،يعتبررا عداررلعم اريعررالقتص عيةتمررالمي  لررو ت ررج عاهذرراعم اريررال   رر   عايعررالقتص  

بالدضررالا  ىاررع عاعاللررل عايررالم  لعاررا   عايررالم    ،تصيرر   رر   عايعررالق نيررال  عاعالا ىلعاسررريج اريعررالقتص يمرريو لرر
 عاييل عايتاةص لو     عايعالقتص. ا ع عةبل عابلء بأ  لعاعع عةتمالم  ييب ايل جلعى عةتمالمي  اه.

عايررلعى عةتمررالمي ا ابررالقم اررو ايريرر  جيررص لعرالررالم اررو لعرراعع لاتررا  علررو نررج   رير ررال ايعاارر  ىل النيرر  
ايعاعع. ع الاتالاي ييرب لعاار  لرلى نيرال   ر ع عايعراعع تع  سرالق ه لاالقنر  الطا عق  ي  عع اريل عايه ، رفي 

 بالاساق عاي رع ععحتيالجال ه.
لرو تجرل ىجربء بعرغ عا يرا  ع  لتعالب ال ا اكع  يعتبا ارج مقعسالم جلعى عايعالقتص اريال لعالع ع  

 عاتر  مقعسرالم  اف نتررالعل ايرهسع  صعالقتعاي عا   نعتبا  كيل ل القعسالم جلعى ع  نبلت لو  بل امل تعل
صرررإ ىاررع لررال  رري ع  عاياعحررل عاترري لررام ى ررال حتررعع  اررو  ذاق ررالع  ن ررالعل  اررليج نبرر م  القتهيرر  ار ررالع  عايررلعى 

 ريو ع  عاعبةر  ىير رالع  نتررالعل تىرام لييتع  رالع  اريه لو ىاذالء نتيي  مةيا   بريو صربحي  عايعراعع لرو اللره
عع عيسررتايالق  ىاصررفه عايسررت لف لررو كررل  رر   ع عافمررل اريعررا  ال نتعررا  ارري  ررعاترييرر  عيةتمررالمي  ، كيرر

مااللررر  ل يرر  ا يرررال ، ارتعررا   ررررال اتعاتفرره عاررر   ع  عاييتيررصع   اصرررفه كيالنررال  اللرررال ارري عيةتمرررالمع  عالقعسررالم
ل لمع رره كيررال نتعررا  تيمررال ااطررالق عاعررال  القعسرر  ع  لاعحرررهع  ت لعاررهع  نتاصررل لررو  بارره اعرالصررا  ع سالسرري 

  رليالم مقعسرالم ع  نهتتج   ع عافمل برأىام لعرال لع   فميل لاعحر الع    ى الايالالم عالتذربيلعى لو  بل عا
 ايملعةيت ال.ع  لال  اعج ه اي االاج عايا  لو لعاةالم  ع ل   ليال كبياع ا الع  عايلعى ك يا ال لو عالقعسالم
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 عايب أ ع عل
 لف ا  مقعس  عايلعى عيةتمالمي 

 ة نبذة تاريخي-أوالا 
 ر ع عاياضراع عافاللرلم تع عاعاللرل عايتاةرص حلعنره لرو عايعراعع عةرل ي راا  ر ع عاعاللرل  لعى اريي  عايرب ر يامل

لالميال ت  ق  ال ععا   ساف يعرام اررع صرالحب عايعراعع عةرل ي راا عجتيالايرال ع را عافاللرلم عاتري سراف  عرام 
عر ل ل ايل ك رو عاعيرالل الم لر ع ي ،ارع عاييتيص جاعء عاايال  بالايعاعع لالا ىشبالع حالج  الى عاييتيص
 .عابذالا  تع  ربي  عحتيالجالم عاساق عاي ري  لو سرع  تع لل  لعير 

  اررل ىلعيرر  ر راق  ع اجررص تعل benefit cost analysisعاتكرالاي    –ع يترل جر عق ال ىاررع   ريرل عايرررالاص 
ا لعق ةررالنا عذاررك بمرر ارري عااييررالم عايت ررلم ع لياكيرر  1936عاتكررالاي  ىاررع اررال   –ليالقسرر  ات ريررل عايرررالاص 

 ج اي عافيمالا. عتييت   ع عااالناا ىةالل  لعاعاالم لاالعل  عافيمالا ىذع  فاةإ لرالاع ال ارع  كالايف ال. ات ع
عاج ي تا   ع عااالناا برالاذبص اررع عاااعارل ع سالسري  عاتري  تعريو ى بالا رال اررل  ايريج عايعراعاالم عر را تعل 

اري صراقم كترالا كرالا اراعنرره  1950  كرالاي  ارالعات –اص اررع عايبرالما ع سالسري  ات ريرل عايررال   ايرل ي ترا 
  عاييالقسالم عاياتاح  ارت ريل عيةتمالم  ايعاعاالم حا  عار ا 

عةاللررإ ايررر  ايلقعايرر  بهاررلعم  رر ع عاكتررالا ضرريو  كريرر  ىرر اك عارراف  رر ع عاعيررل  نرر ع   بالاكتررالا ع  مررا  
 the green bockير  بعرل ذارك راللعا عابررلعا عالقتص اري  علو ت ج ع ايالل عاتي صلقم اي ليالل  اييج عاي

 ن كاا 
 litlle""andتال  كل لو ع ستالذ و ايترل عليراا   OECDمايل لرظي  عاتعالعا عيةتمالم  ععاتريي     -1

murelees   عسرررريي مايررررل   ريررررل عايعرررراعع عامرررررالاي  1969اررررالmanual of industrial 
project""analysis   ايو. كيال صلق ارف  سالبعا  ستالذ و ل نف  عارع  1974ع ج  ذاتا   ع عالايل اال

بعراعا    اييج عايعراعاالم ععاتهذري  بالابررلعا عاراللير    1982ع ستالذ و كتالا ىلاج لو نف  عايرظي  اال  
 projectappraisal and planning for developpement countries . 
اتفمرريل ع لرواره بعريء  سراف نتعررا   عار   UNIDOمايرل لرظير  ع لرج عايت رلم ارترييرر  عامررالاي    -2

 UNIDO guidelineبعرررررررراعا  عايانيرررررررلع اتايررررررريج عايعرررررررالقتص    1972ععاررررررر   صرررررررلق ارررررررال  
forprojectevaluationمايل  ا عةل صلق ارف  عايرظي  عاعل ل لو ع ما  اي نف  عاييالل بعل ذاك لال  

 for the preparation of industrial feasibilityىارررلعم مقعسرررالم عايرررلعى عامررررالاي   
studies""manual   اي طبع  نالني  عةل صالحب     عاذبع  ىاناللج كيبيا ا  1991ععا    ج  ذاتا  اال

  عإا كرالا عاييرل ع عل comfar)"computer model for feasibility analysis and reportingل
 comfar 3ل 1995اال   نج  ج  ذاتا  حتع ر ا عاييل عااالني لره 1983لو   ع عاباناللج ةل ر ا اال  

expert  عاتكررالاي  عيجتيالايرر  بالابرررلعا  –  ريررل عايرررالاص  ا  يررال صررلق ا ررال  مايررل  ايرريج عايعرراعاالم عااعةعيرر
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 guide topractical project appraisal: social benefit cost analysis indevelopingعاراللي  
countries   عصلق ا ال تيمال  unido bot guidelineيا ال  عغ. 

كيرال صرلق اره  1975  ارال  world bank guidelineصرلق   رإ ارراعا   عاي عار  ابررك عارلل عماير -3
 Economic analysis of  ررإ اررراعا   عات ريررل عيةتمررالم  اريعرراعاالم   1984مايررل   ررا اررال  

project لرو ىارلعم كرل لرو  van der tak"squire،ارك   عةرل  اعارإ عاكتالبرالم ارو مقعسرالم عايرلعى بعرل ذ
اقم لذامم  الص  اي عآلعن  ع  يام لص عي يال  عايتتع رل ارهاصمر  ععمميرالم حرلم بم الء عاعالاج اي جييص تن

عايرالاسرر  ععاكررج عا اللررل عايتررلاع لررو عايعرالررالم ع ذرراق نظررج عايعرالال يرر  ععي مرراليم عداكتاعنيرر  عضرراعقم 
 عاتاشيل ب  ج ل لعمي  عاياعقم.

ع اييج عايعاعاالم ع الص  اررللال  ررالعل  عى لقعسالم عايل يا ةل  عا  اعن كا تا لال رالقم كيرت عاكال ب عاع
ع ق عيريالم لو عاااا عايالضي لعلل عاعاللل ارع عيستايالق عاكام  كرف  قتس عايالل ععاكفالير  ع  اي عاابنيريالم

ارررللال تصررلق تعل كتررالا ايعالايرر   1951  ارري اررال  dean joelعا ليرر  ارراتس عايررالل ع عررا  ا ررال تيمررال  
 رراعاع عي تيررال  ى رر   عالقعسررالم لررر  ذاررك عااةررإ حتررع عآلا. عترراعمف  عتايالقت  ع  رر ايعرراعاالم عيسررلعررال ل ع

 لمذر  مقعسالم عايلعى الم لمذر الم عنكريتت ا  
 feasibility studies، capitalbudgeting، project appraisal، investment analysis، 

project evaluation . .  
 

 ى:سمات دراسات الجدو و  تعريف -ثانياا 
  العى الم لو عاتعاتفالم ن كا لر ال ارع سبيل عاياالللقعسالم عاياال تاذي ا

تن ررال تمعم ايريرر  عايسررإ اعرراعلي   سررتهل  اتاشرريل عيسررتايالقعم عايل ررلم تع  ايرريج ةرراعقعم سرربع ع هالذ ررال ارري  -
عذيالم  يئي اي ضاء لع  م عةتمالع  لالايع  ذاك ارع تسالس اريضي تع عايفالضر  ىيو ىلعلل لتعلمم، ع عايال

تؤ رر  ع  ل ررالقعم بعررات  لتراارر ع  إ اعمع رره عنيرر  عاتكراااجيررالع   كررالاي   عرر يرهع  بياةررص عايعرراععع ل ررلمم  تعررر
ارررع  رر ع عاتعاترر  تنرره ي يعرريا ىاررع ىل النيرر  عاتهررري اررو عايعرراعع ارري حالارر  لررال ىذع كالنررإ عارتييرر  ارري غيررا 

 .صالا  ىةاللته
ت لعف ل رلمم ،  رت ري ع  ر يع اا  ارع عاتاعضالم لسرسر  لو عالقعسالم   عات    ا ا الا لو حيأ  ي -

عايبالشام بهةاللته تع ىاامه ، عذاك عاتيالمع ارع ليياا  لعال يا ع  ىاع ع هالذ عاياة  عار اللي بابال عايعاعع
 . رذرع لو لبلت عاتكرف  ايعاا  لالقم عايعاعع ارع ىراغ ع  لعف عاتي تنعئ لو تجر ال

مقعسر  ع  ال  تعررع ىلقعسر  عايرلعى عاتي يلير ا ر    ارج يفمرل تع ارج  تعرا تعات  تغفرل جاعنرب ل يراكو   ع عا
 .عايلعى عاتفميري 

 ع لو عاتعاتفيو عاسالبايو يي و عا نسترتج  عاتفال تشيل القعس  جلعى عايعالقتصا
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لرو ارلم   ي ليياا  لتكاللر  لو عالقعسالم عايتهمم   ياى ات ل ل للى صبحي  عايعاعع عيستايالق  
عاتري  ي رو اري ع  اير  ، عةتمرالمي  ، عجتيالاير  ات ايرع ت رلعف ل رلمملال، ،  ساتاي  ، ىنتالجي   جاعنب ةالناني 

 .عار الي  لو ع هالذ عاااعق عيستايالق  عاهالص بهنعالء عايعاعع لو الله بيعرع ةبال تع قاغ عايعاعع
 اع لو عىام عاسيالم عايييتم القعسالم عايلعى 

لقعس  ىل الني   رفي  اكام عسرتايالقت  عرع ىلعى  عايستابل القعس  عايت  تن ال  تعاللل لص  اري عارظام عايستاب *
ييتررل ايا ررال عاررع اررلم لررو عاسررراعم عتيتررالم ارمررا عااةررإ اي ررال بال  ييرر  عابالا رر  نتييرر  بالالقجرر  ع عاررع عاررع 

ذراقعم عايسرتيام اري ىيئر  ذارك بسربب عاتع  ال  نبالم عافراص عاتسراتاي  عايتالحر  تلرال  عايعراعع افتراعم طاترر 
 . أ عالقعسالم بالستياعق ل    ع  تذرب ضاعقمع  ايعاععع
طالايررال تا عالقعسرر   تعرررع بالايسررتابل اررها ل تاتال  ررال  ياررل  اررل اعم عحتيالايرر    يررل ارري طيال  ررال عحتيرراليم  *

 .اعمعين اعف اره ع لا عا   يعذي ت يي  لتتع لم اياعاالم عالة  اي     عاتال ع  لذالبا  عااعةص
 ذررراعم لتهممررر  ع  لرررال  تكررراا لرررو ارررلم لاعحرررل عا مقعسررر  عايرررلعى ايعررراعع ابذ رررال اعع  *  عرررلم عاياعحرررل

اري ن الير  كرل لاحرر   رتج ع  نتراللج كرل لاحرر   يارل لرل بم ارياحرر  عاتري  ري رالع  لتتالبع ع  لتلع ر ع  لتاعبذ 
   ررع   تنرا  ها ت   ذأ اي ىالعم تي  لاحررا اك اع  ع هالذ ةاعق ىلال بالينتاالل عاع عاياحر  عاتالاي  تع عاتاة 

   ا ال عابحا عاياحر بع ل لبالشا اي 
إنيررال لررو ةبررل ااتررع لررو عاهبرراعء كررل حسررب  هممرره ع  * تن ررال مقعسرر  ي يي ررو ىنيالم ررال لررو ةبررل  بيررا ععحررل

ي  اري حريو عاهباعء عافرياا بهالعم عالقعس  عافرع  عاي رلساا ع  ،حيأ ياا   باعء عاتساتع بهالعم مقعس  عاساق 
 .ععي  اريعا عيةتمالمع  اياا بهالعم عالقعس  عايالاي ياا  عاهباعء عايال

 ااتيرره عإا كررالا ذاررك ع  ي  ررل ل اي ررال  رفيرر  عايعرراععع   رت رري مقعسرر  عايررلعى ارررل  رفيرر  عيةترراع  عيسررتايالق  ع 
  ؤنا عذع لال ر ام صعا الم ايريؤعاع ىاالمم مقعسالم عايلعى ارت رب ارع  رك عامعا الم.

 
 طبيعة االستثمارمفاهيم أساسية حول  -ثالثاا 
ييال  كبيام كاا عيستايالق أ يي يالم عيةتمالمي  بىيو عاعل ل لو عافعالا   ظع ايري  عيستايالق لو  

ىذع ت رر نال بعرريو عياتبررالق تا ت   ،عاعرمررا عا يررا  ععافعررالل ات ايررع ايريرر  عاترييرر  عيةتمررالمي  ععيجتيالايرر 
كيرال تا ت   .ل ل لرو  ربل لمرالا  عيسرتايالقالق سراف  رؤم  ىارع مترالمعم اري عارمتالمم تعاير  اري عيسرتاي

علرو   ربل لرال يسريع بالايعيرل لعايسرالقع .  يىل تا    ب جتء لر رال اتترالمم عيسرتايالق لروالمم اي عال ل مت
تا ىل تيمال  عي ،نالحي  ت اى يي و عااال تا كل ايري  عستايالق يىل تا  اعاا ال لستاى لعيو لو عايهالطام

 .لستاى لعيو لو عاعاللل  اع 
يرإ عايعاار  سرج عاعيرل بالاتهمرت ع اسريج ع ايرالل عةرل  اع اي رل عاتذاق عايسرتيا عار   نعيعره، عايره  ت

ابرررا عااررراعا ب يرررأ  تعررر ق اررررع ارررام ععحرررل عدايرررال  بأحرررل ااعا رررال عدايرررال  عاترررال ، ع مررراقم االلررر  تصرررب إ 
بمرراقم  الصرر  ارري تتمرر  ذاررك ع  ااتررع ايررل لتكاللررل عايعر بم عاعيريرر  لعاررلم ىلقجرر    تررالا لعالايت ررال ىاررع



ياألستاذ إبراهيم نافع قوشج                                                            كلية االقتصاد      -وى االقتصاديةدراسة الجد  

 5  

  نيرال  عايعراعاالم عيسرتايالقت  اررع عالقعسر  عالةيار  اتايريج. حيرأ  تاةرمقعسالم عايرلعى ععع  ليالل عاب اث
تت ارع ع  ععاياضااي  عاعاللر  ا    عايعاعاالم حترع يي رو عسرتهلع  عايراعقم عايتالحر  تامرل عسرتهلع  لي رو

عايالايررر ،  عاتسررراتاي ، عافريررر ، عا رلسررري ،يعررراعع عيسرررتايالق  لرررو عارررراعحي ذارررك لرررو  ررربل مقعسرررالم جرررلعى عا
جتيالاي  عذاك اتااتا للى نيال  عايعاعع اي   ايع ع  لعف عايذرا ر  لرره سراعء مي ، عاا  ي  ععيعيةتمال

 ايريج لعراعاالم عيسرتايالق ععاتاصرل ىارع ع رأ ي ت يير  مقعسر  عايرلعى ع  النإ ااعلل عةتمالمي  تع عجتيالاير  
 اضي  جاعنب عستايالقت  ت ي الا  لال  ا تنسب ىاع عايستايا لو 

اررو طاترع ىجراعء عاب رراث ععالقعسرالم عيةتمررالمي   ىرررل عايعراععحر  ارع عيسررتايالقت  عايتالعاتعاتر  برالافاص • 
 ع اتذ  عيستايالق عايالل  لو عالعا  ععاتاييج ععات ريل.

 ايياليم.ععاااللي  ععايل لم اع لهتر  عىالعم مقعسالم عايلعى عيةتمالمي  اريعاعاالم عايهتالقم • 
ساعء كالنإ  عاعاالم عيستايالقت ي  عابمل  دةالل  علتالبع  ع اييج عاي اليج عاهللالم عيستعالقت  ععيةتمالم• 

 لعاعاالم جل لم تع ةاللي .
ب ررا   مقعسرر  ىاررالمم عا ي ررر  عاتياتريرر  ارعرراكالم عإاررالمم  ايرريج ارالصررا ع مررا  عاعرراك  لاضرراع عالقعسرر • 
 ال عاعاك .سالا عاايي  عا اياي  امالاع تصعحت
عةرإ  بال سراعق عايالاير  س ج عايتلععار عاتاييج عايهترف  لص عيستاشالم بال   ل ل عاايي  عاساةي  ارس ج بذاق • 

 ىالعم عالقعس  ععةتاع  سعا عسيالسالم عابيص.
 . مقعس  ع  ريل عا يال ل عيستايالقت  عاتياتري .

عاياا عارظج عطا   رظييع ب ا    ل ل لعال لععاراعل  ععارظج ععا ي ل عات  ذ  عاتذاتا عدمعقى مقعس  . 
 ابج ال.   يفي 

عايلعى عيةتمرالمي     لعراعع  ري ابرالقم ارو ايرير  جيرص لعرالرالم ارو لعراعع لاترا  علرو نرج   رير رال 
دجالبرر  ارررع ايعاارر  ىل النيرر   رفيرر  ع اريررل لهررالطا، عق  يرر  عايعرراعع، ععارررال ج عااليسرري القعسرر  عايررلعى  ررا ع

 . ع ليل  ابستايالق؟  ىرعج تع يعاسؤعل   ل عايعاع 
ع  تذررررب ع  ررر  بعررريو عياتبرررالق عحتيالجال ررره علتذربال ررره عايهترفررر  لرررو عارررراعحي اعقت  ت  لعررراع ىا ةيرررال  ععسرررتي

عاتساتاي  ععافري  ععايالاي  عمقعس  عايلعى   لف لو  بل ارالصا ال عاابن ا مقعس  عاسراق، ععالقعسر  عافرير ، 
 .رع  رك عايتذربالم ععيحتيالجالمعالقعس  عايالاي  ىاع عاتعاف اع 

حيرررأ تا عاتهذررري  عاسرررريج  ،مي  لرررو ت رررج عاهذررراعم اريرررال   ررر   عايعرررالقتصريعرررالقتص عيةتمررراليعتبرررا عدارررلعم ا
بالدضررالا  ىاررع عاعاللررل عايررالم  لعاررا   عايررالم   عاييررل  ،اريعررالقتص يمرريو لررلى نيررال  عاالاريرر   رر   عايعررالقتص

 عةتمالمي  اه.   لعاعع عةتمالم  ييب ايل جلعى عايعالقتص. ا ع عةبل عابلء بأ عايتاةص لو    
 ال ييب ايل مقعس  ارساق عاي ري لو حيأ عحتيالجال ه علتذربال ه عذاك ىلقعس  عاعرالصا عاتالاي ا  ر علو
 . مقعس  عاساق.1
 . عالقعس  عافري .2
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 . عالقعس  عايالاي .3
 اهذاعم عاتالاي ا     بعيو عياتبالق عاراالط عععاعيل ت  جلعى عةتمالمي  ارع صالحب عاعيل ع

 ع يا ،ل تنفس ج ةبل عابلء ىترفي  عايعاععلعاا  ع لاق عاتالاي  حا  ارع صالحب / تص الا عايعاعع -1ً
 لال  ي عاهباعم ععاي القعم عاتي ييتركان ال ع هل  عايعاعع.
 لال  ي عالععاص عاعهمي  ععاتي ستميو نيال  عايعاعع.

 ريعاعع.مي  ععاتي ستعيل ارع ةيالم ك الال  ي عامفالم عاعه
 ، رال لل رالقعم عي مراللبالايعراعع علعاار  عاي رالقعم عاتري ييتركانع الاتالاي ييب لعاا  ع شرهالص عايعرالقكيو 

 ،عاربالةرر  ،عاتعررالعا ارر  عامررفالم عاترري  ت ررراا ى ررال لاررل لعغيا ررال  كيررال ييررب لعا  ،عاترظرريج ،عدشرراعف ،عاتمررييج
عغيا ررال  علعاار  عاهبرراعم  ايرالسرب ارعيرلىر ل عاي ررل ع ،عاياعايررل ععاعيرلعالةر  اري  ،عا يالسر  ارعيررل ،عامرلق
 عايستاى عاتعرييي.عاسالبا  ع 

 مقعس  عاساق لو حيأا -2ً
 لال  ي  ماللت ساق سرعتك.

  ج حمتك بالاساق.
  ي  يي و تا  بيص سرعتك ب يأ  ستذيص تا ي اا اك حم  اي عاساق.

 ايل مقعس  اري  اريعاعع لو حيأا  -3ً
 عايعاعع. ع صال عااالىت  عاتي سي تالج اللال  ي 

 لال  ي لتذربالم ىنتالا عاسرع .
 تالا عاسرع .اعحل ىنلال  ي ل

علعاارر  لررلى عا الجرر   ،ععاياعصرربم ، ررااا عاييررال  ععاك ا ررالء ،ع الاتررالاي ييررب لعاارر  عاياةررص عايارراق اريعرراعع
 عايتعرا  بالاراعحي عافري . تجاق عاعيالل علاعحل عدنتالا عغيا ال لو ع لاق  ،اآليم ععايعلعم عااالىت 

 ايل مقعس  لالاي  اريعاعع لو حيأا  -4
   ت  ي.يعاعع لا   ل اكام عا

 لو ت و سر مل ارع عاراام.

 لال  ي  كرف  عايعاعع عايالاي .
ععاايرال  ىرربعغ عي تبرالقعم عايالايرر   ،ععارا   عاعرر ا  ععدجيرالاي ،ع الاترالاي ييرب   ل ررل عاتكرفر  عاكرير  اريعرراعع

 ى عايعاعع.اايالس جلع 
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 ر االقتصاد القوميالمالية واالقتصادية للمشروع من منظو  الجدوى دراسة  -رابعاا 
اييرررال سررربع  اكرررت   ريرررررال اعرالصرررا مقعسررر  عايرررلعى عيةتمرررالمي  اريعررراعع عيسرررتايالق  اررررع جالنرررب عاا  يررر  

يررال  برره ارري عاتيالقترر  ع رري ةررل ي  عذرري صرراقم صررالمة  اررو لررلى لسررال ي  عايعرراعع عيسررتايالق  عايتلررص عاا
عاترياتررر  ع نرررالق    اج رررالم عاهذررر  عع عع سرررالةه لررصبعبرررالقم ت ررراى لررلى لسرررال ي  عايعرررا  عيةتمررالم عاارررالي. ت 

عايتاةع  ارع عاااال ي  عيجتيالاي . ارتعاف ارع  ررك ع لراق اهنره يفمرل ىجراعء مقعسر  جرلعى عايعراعع لرو 
 نالحي  عيةتمالم عاكري. 

ايمياا لرص مقعسر  عايرلعى يةتمالم عاكري لو حيأ عاع ل ععع تعالبه مقعس  جلعى عايعاعع ارع لستاى ع
ع   ل رررل اريررررالاص ععاتكررالاي  لرررو نرررج  اررل ا لؤشررراعم عاا  يررر  اريعررراعع ب يرررال يسررعع ىارررترر  اريعررراعع اكعاتيالق 

عيسررتايالق  عاياتررا . ىررل تنرره  رر  ب عارربعغ ىاررع عااررال بررأا    ريررل عاا  يرر  لررال  ررا ىي  ذررام ارررع طاتررع 
ارري اررلم  االيرر   هترفررالاعاا  يرر  عاتيالقترر  ععاا  يرر  عا   . عارري حايارر  ع لررا اررها   ريررل  ريررل عاا  يرر  عاااليرر

االا لف لو   ريل عاا  ي  عاتيالقت   ا  ال ا صالاي عارتراللج عايالاير  اريعراعع اري حريو   رلف   ريرل  تلاق.
الايرر  عايرظرراقم. عاا  يرر  عاااليرر  ىاررع  اررل ا لسررال ي  عايعرراعع ارري   ايررع ت ررلعف عاترييرر  عيةتمررالمي  ععيجتي

ق اارر  عآلنررالق عاترري  كرراا  رر  ارري عياتبررال  عاتيالقترر  يأنرره ييررب لبحظرر  تا   ريررل عاا  يررلررو ج رر  ت رراى اه
ععاترري يي ررو عاتعبيررا ار ررال باييرر  ناليرر  لبالشررام ارري حرريو  ررل ل ارري   ريررل عاا  يرر  عاااليرر  عآلنررالق عايبالشررام 

عاتيالقتر  يعتيرل اررع   . عا ر ع نيرل تا   ريرل عاا  ير عتيماًل غيا عايبالشام عااالىر  عغيرا عااالىرر  ارايرالس عارارل
 Shadowعاا  ير  عااالير  اررع تسرالس عسرتهلع  تسرعالق عاظرل ل   مقعسر    ريرلاق اي حريو  ارا تسعالق عاس
Prices .تع ع سعالق عاي السبي  ع ي عاتي  عتبا  ااتباًل ارتكرف  عيجتيالاي  عاتي  ت ير ال عيةتمالم عااالي   

ععاتكرالاي   هترفر  اريررالاصبماقم تع بأ اى ارع عابرام عايعي تباالم اي عايفال يج  رع   عي جلعل اها     
عاتيالق  ععااالي. ابعغ تناعع عايلاااالم عاتي  ظ ا ضيو ىرام عاتكالاي  ارل ىجاعء  -ي  اييج كل لر العا

ليرام   اترل تع ىارالمم  عات ريل عايالاي اريعاعع ي  يال ابئاًل لبالشاًع ارع لراعقم عيةتمرالم عاارالي ىرل  عتبرا
سرتهلع   ررك عايراعقم تاررع اري فعر  تع االلرل عع حيرأ  كراا لرياعقم عايتالحر  لرو ةذرالع ىارع ةذرال هميت ار

عااذررالع عايل ررل لررو  رررك ارري عااذررالع عااررليج ع الاتررالاي اررها  رررال    سررو ارري عسررتهلع  عايرراعقم  رررع   سرررباًل تع 
 ىييالباًل ارع عايرالاص ععاتكالاي  عيجتيالاي . 

اررررع لسرررتاى    ريرررل عاا  يررر ىررريو   ريرررل عاا  يررر  عاتيالقتررر  ع  يرررال سررربع تا  ررررال  ع تبارررالم كبيرررامعتتمررر  ل
ةتمرالم عاارالي. ارال  يا  تمريو ايريرالم ت ارا  عايرلًع لرو ع عل عتتذررب لعاار  ع برام بال سرالايب عافرير  عي

تذرررب تيمرراًل  رراايا عايسررتهلل  اتاررل ا ع سررعالق لعاتكررالاي  بيررال ارري ذاررك تسررعالق عاظررل  ععايرررالاص. ع ررا ىرر اك  
يرل عاا  ير  اررع لسرتاى عيةتمرالم عء عمقعسر    ركاا  كرفر  ىجرا عايعرالالم ع الاتالاي االمًم لال  ةلق ت با لو 
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عااالي ت با لو  كرف  ىجاعء مقعس    ريل عاا  ي  عاتيالقت . عا  ع اري حراليم مقعسرالم عايرلعى اريعراعاالم 
رررع لسررتاى عيةتمررالم  تمرريو عالقعسرر    ريررل عاا  يرر  اعيسررتايالقت  عامرر يام عا يررج تع عايتاسررذ  ةريررال لررال 

عاعيرل عايل رلم عايتاةعر  عاتري سراف يهرا رال عايعراعع اركراعمق  اتال اعم افراصعاتعا  ابعغ ععااالي غيا 
عااطري . عتيلق عاتأ يل  رال ارع تنه قغج ع  يي  عاكبيام ات ريل عاا  ي  عاتيالقت  اريعاعع عيسرتايالق  علرو 

عايتالحر  ارب   لارل اريراعقمارير  عامريالا   ايرع عيسرت بل ععقعم عيسرتايالقت  بعر ل ت ارا االتجل ع هرالذ عاارا 
 لرالص لو ىجاعء مقعس    ريل عاا  ي  لو لرظاق عيةتمالم عااالي. 

عي شررك ارري تا لررو ت ررج لاعحررل  ايرريج عايعرراعاالم عيسررتايالقت   رري لاحررر    ل ررل سررعا تع ةييرر  لررل بم 
عاتررري  اعجررره ت ل رررل يعتبرررا لرررو ت برررا عايعررر بم الق  عايتلرررص عاايرررال  بررره. ا ررر ع عاعلهاجرررالم عايعررراعع عيسرررتاي

ارررل ىجرراعء مقعسرر    ريررل عاا  يرر  ارررع لسررتاى عيةتمررالم عااررالي،  ا ع تيررالق ع سررالس  بررالحايو  ماصررالً عا
 عا   سيتبص اي عاتسعيا ساف  رعب معقًع كبياًع اي نتاللج عاتاييج عاتري ن مرل اري رال. عار اك نيرل تا لعر ر 

ع عايسرتاى ر يري عكر اك اررع عايسرتاى عايم اريلل اي  اييج عايعراعاالم اررعاتسعيا لو ت اا عايعال ل ىنالق 
عاتذبيارري ع تسررج ىاجررام  بررال و كبيررا ارري عج ررالم عارظررا. عسرراف ن ررالعل لررو  رربل عاعررا  عايرراجت عاتررالاي 

 اراةاف ارع ت ج جاعنب  اييج عايعاعاالم عيستايالقت  ارع لستاى عيةتمالم عااالي.
 وى االقتصادية:الهدف من دراسة الجد –خامساا 

 رع تجا   شالاي  عشاللر  ا الاييب تا  عتيل مقعس  عايلعى اعاييال  ري بعغ ع سئر  عاتي 
 ل  ررال  حيرج طررب كرالاي اررع عاسررع  تع عايررتج ؟ ييرب   ل رل لاعصرفالم عاسررع  تع عايررتج عايذرراا • 

 اريه اي عاساق.لو حيأ عا يج ععاكيي  عايذرا   عكيي  عاذرب 
 ل رل ارلم عامرب   عايعرالى   ؟ ع ررال ييرب  يرالاساا  ارسرص ععاهللالم ذعم اا عآل اعا لعالو  ج عايرتي• 

 عنااي  عايرالاسيو علستاع ج، عةلق  ج عايالاي  ععاساةي  ععاترالاسي .
عاعيالاررر  لرررال  ررري عايتذربرررالم اتسررراتع عايررررتج تع عاسررررع  ؟ ع ررررال  ت رررتج اريررررال عاتعررراف اررررع لاعةرررص  اعجرررل • 

 ذال عا اك ... ىاخ  .اللل عارال عتسعاي انالم، عس ج تم، عاهللالم، عاياعم عاهال ،عايذرا   ع كرفت ال، ع 
لررال  رري  كرفرر  ىنتررالا /  مررريص عاسرررع  تع عايرررتج ؟ ع رررال اريرررال تا ن سررب عاتكررالاي  عااتسرريالاي  اربررلء ارري • 

 عاتع يل ىضالا  ىاع عايمالقت  عاتع يري  اانتالا.
اررري عاسررراق  ص لرررو عايبيعرررالمن سرررب عافررراق ىررريو عاعاللرررل عايتاةررر ا   عايارررلق ؟ ع ررررال ييرررلق ىررررال تالرررال  رررا عاررر• 
 الاي  عدنتالا.ع ك

ىا عدجالبررر  اررررع كرررل ناذررر  لرررو عارارررالط عايررر كاقم تارررب  ييرررب تا  رظرررا ىاي رررال بعراليررر  االلاررر ، عاررررللال  ييرررص 
اترري  ررتج اي ررال  يييررص عايعرالررالم عايعرالررالم ععدجالبررالم عايفمررر  ا ررال  ررأ ي ايريرر  عات ريررل، ع رر   عاياحررر  ع

سالسراًل بيرلى ىل النير  نيرال  عايعراعع ععيسرتايالق     را لتعررع تق عايرالسرب ععارع  رير ال يي ررال تا نته  عااراع
ايره، تع ىذع اررج نكرو ارررع يارريو لرو نيررال  عايعراعع، تا  ررتج  اجيرره ع لراعل عايسررتايام ىارع عج رر  ت رراى ذعم 

 االللم تامل.
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ابري   الايرر  لررالم عتررتج   رير ررال ارري اترراعم لسررتو تا  اضررص عتا  ييررص ا ررال عايعرا عنفرر  ليياارر  ع سررئر  يي رر
قتس عايرالل تا اريره تا  رراع لرو  ذراط ىنتالجره اهررع تع  مرريص سررع  تع لررتج جيرل،  رللال  راى صرالحبا

عةررل ي رراا لرررو عاي ررج تا نترر كا برررأا  ذرر  عاعيرررل لررال  رري ىي عنياررر  ييررب عسررتهلعل ال كهطرررالق اررال   اج ررررال 
يراعم عا المنر  تظج ب سرب عات ي، ىي تنه ييب  يل ل  بع ل لررسيو عاتيالقم تع عايعاعع عامرالااتذاتا ع  
 اي عاساق.

عارللال يااق صالحب عافكام عابرلء بالاعيرل ارها تعل لرال  ت رتج اريره عاايرال  بره  را عاتعراف اررع نااير  عكيير  
 س  ساةي لهتما.علاال ي  عاذرب اريرتج تع عاسرع  عايست لا  عذاك بهجاعء لال يذرع اريه ل

تنره ةرل  ع ايرالل لرو ب راث عاتسراتع ىي عايؤسسالم عاتي  هتت بيارل  ر    رال  عاعل ل لوع الااغج لو تا 
ي رراا لررو ع امررل ارررع تصرر الا ع ايررالل تا ياالرراع برره بأنفسرر ج، عإذع  ذرررب ع لررا لسررالالم لررو شرراكالء 

بعل  ر    ركيو ععحتيالجال  ج عتا يااقعع علستعالقتو اعري ج ى اك، حيأ تن ج ع   ع ع سراا ياتا اع لو عايست
عيل عا   سياالاا ىتأسيسه، عإذع لال عجل بأا عافكام ليلي  عالء ع ع يل عااي  اكيفي  ىنعاتيا   عاعيري  عا اي

عةتمالميال اها عايعالقف عاتي  ج ع تسالى ال لو عاهباعم عاي كاقم ستال  ا ج عااا  بالارف  اي عابلء عافعري، بعرل 
ابررال طَرررب لعاررال علتا عاسرررع  تع عاهللرر  ذعم حيررج  ال ل عاترري سرريتج لاعج ت ررال علعاارر عاتعرراف ارررع عايعرر

 .اي عاساق 
عتي ررو عضررص بعررغ عيسررتبيالنالم ا رر ع عا ررا ، ىي تنرره ارري لعظررج عابرررلعا عامرررالاي  يفمررراا ىجرراعء لسرر  

ااا الم لرو  رؤيء ارساق  تج ايه عا  الا ىاع لرالطع  اعجل عايست ركيو ع رك عاتي  تاةص لر ال عايرِتج تا  ت
 ايعرالالم عايذرا  اال  نااالا لو ع  ع عاملم  ر عتا يسأل عارالس او  قعل ج، عايعايست ركيو، 

 . عايعرالالم عايتعرا  بالاسرع  عناايت ال علاعصفال  ال عايذرا  .1
. عايعرالررررالم عايتعرارررر  ب ييرررر  عاررررلم ع ارررراعم عارررر  و سرررريابراا ارررررع عاعرررراعء ع كرررراعق اترررراعم عاعرررراعء عناايرررر  2

 ع سعالق.
عم نف  ع سئر  اا  بسؤعل عارالس عع اا يعرالالم عايذرا   عتا ننفكا جيلًع ىرااي  عالو عاماعق  بي الا تا 

ارري كررل لررام نرتارري ى ررج حتررع يي ررررال تا ناررالقا ىجالبررال  ج عقمعم تاعررالا ج عتا  ررتج ع تمررالق كررل لررال تعقمع  لررو 
ت بررا اررلمع كريررال عارر  و  ررتج  اجيرره ع سررئر  ا ررج  لعرالررالم، ع رررال ييررلق ىرررال عااررال بأنرره كريررال كررالا اررلم ع ارراعم

 ععالة .رال ىاع عام   عةتا إ لعرالال 
ىي تنه اريرال تيماًل تا نلق  تنه ييب تا ناتمل اي عايمالقت  ععاتكالاي ، كيال تنه اي  لو عامراعق  اري 

ذكرا  را     عاياحر  تا ييا  ب أ سراةي لتعيرع ايعظرج عايرتيرالم ععاسررص، عع سرراا عاسر ل دجراعء لرال 
الا عايعرالقتص بعرل، عاررع تصر ال سياضر  اييرال ن  لو ارلم عستفسرالقعم عتسرئر  كير  ميا اير  عستبيالا ل ا 

تع لررو  ررراا اررر ج عاترر كيا بال سررئر  عاترري ييررب تا  اجرره اعيررا  عارررالس، عارتعرراف ارررع كررل لررال سرربع اهنرررال 
 ساف ناسج   ع عافمل ىاع نبن  تةسال   يا

 لس  نااي  عايرتج / عاسرع • 
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 لس  حيج عاساق ععاايي • 
 ساق عايرالا    لو عاععا م• 
 

 عايب أ عااالني
 قيستايالت يي  ع

 عيستايالقالف ا   تعيا
عاتم ي  بيرفعر  حالاير  يي رو   ايا رال لرو ىشربالع عسرت ب ي حرالاي   اى عابعغ تا عيستايالق يعري  

ععارربعغ   . بري ع بررالسررتاعا مررال اري ررال لررو عسررت ب  لررو عجررل عا مررال ارررع لرفعرر  لسررتابري  يي ررو 
عافترام ملرير  لعيرر  لرو عجرل عا مرال اررع  اير حال تلراعلعاتهري ارو عسرتهلع   بأنرهتايالق عيسر يعاف ع  ا

، عايسررتايام األلرراعل عافاصرر  عامرراللع لتتررل لررو عاتررلااالم عاراليرر  ارري عايسررتابل  كرراا بياالبرر   عرراتغ اررو 
 ىل النيرر ص عايسررتايام بسرربب عاتمررهج لرر لرراعلاأل عرراتغ اررو عينهفررال  عايتاةررص ارري عااررام عاعرراعلي  عكرر اك 

  .ارما عايهالطام عا مال ارع االلل لعاال لاالىل   يل
 عيستايالقا ت يي  نالنياًلا

 اعيستايالق بالاراالط عاتالاي  ت يي يي و  رهيت  
 متالمم عال ل عااالي  ▪
                                                                        ايل. رع ااص  ▪
  ععيجتيالاي .تمالمي  ايري  عاتريي  عية ماج  ▪
 .عليتعا عايلاااالم اييتعا عاتيالق  عدنتالا عماج عمتالمم   ▪

بسرتايالق لرو  ربل ةيالل رال بهصرلعق عااراعنيو ععاتعراتعالم عايعريع  ا ع تيرال  كبيرا عالعل عايتاللر  تعاإعةل  
 ي تيررال  عاكررالاي رر ع عاياضرراع ع ارالليرر  ارررج يعرر َ تلررال ارري عاررلعل عق ععابملرر  ينتاررالل قاعس ع لرراعل. ابسررتايال

 اس عايالل األسبالا عاتالاي تع عام     عارلقم اي ق   .    عالعل اي س عاياللتلو نلقم ق ارع عااغج 
  عااالي.عال ل  اعنهفال  لعليم ني ▪
 عيست ب .عق فالع لعليم  ▪
 عاس الني. اعق فالع لعليم عاري ▪
 .ستايالقال   ااا عابيئ  ععايرالخ عايبلج اب ▪
 .يستايالق  ضع  عاااي عيم الق  عع ▪
 .ايالل عايتال عيستهلع  عا يا عاعابني ااتس ع ▪

 اعيستايالقت لعف  نالاااًلا
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لررو عجررل ع ت  االم عاعاللرر  عاترري  اررا  ى ررال عالعارر  الايعرراع ل ةررل  كرراا  رر   ع  ررلعف لررو عجررل عارفررص عاعررال 
 ا عيمالً  علو ع  لعف كالايعاعاالم عاهالص ، عاا  ع   ايع عاعاللل ع

 .عستياعقت  عايعاعع  ايع االلل لرالسب يسالال ارع  ▪
 .ل عا اياي عاي الاظ  ارع ةيي  ع صا  ▪
 .عستياعقت  عا مال ارع عال ل ععاعيل ارع متالم ه ▪
 عابمل .ضيالا عاسياا   ▪

 اعيستايالقتناعع  قعبعاًلا
لعايف را   ا اياير عيستايالق اري ع صرال ع اعيستايالق عا اياي   عايالاياعيستايالق عا اياي ععيستايالق  ▪

ععاسررررلعم  عايالايررر  كال سررر جيالق اررري ع عقعق عاررر    تعررررع باليسرررتا اعيسرررتايالق عايرررالاي ا ررر لرررالت عيةتمرررالم  ،
  .عغيا ال عد لعععش المعم 

                                 عار   يأ ر  شر ل ع سر ج اعيستايالق طاتل ع جل ععيستايالق ةميا ع جلا عيستايالق طاتل ع جل  ر ▪
                                          ارررررررل باليسرررررررتايالقتلرررررررال عيسرررررررتايالق ةمررررررريا ع جرررررررل ايتي .عااتسررررررريالايق عتذررررررررع اريررررررره عيسرررررررتايال ععاسررررررررلعم

                                        عرررررررررر ل شرررررررررر المعمع ارررررررررري ع عقعق عايالايرررررررررر  عاترررررررررري  أ رررررررررر  شرررررررررر ل عذعنررررررررررالم عاهتتررررررررررر  ععاابررررررررررايم عابركيرررررررررر  ت
 .رع اريه عيستايالق عارال عتذعد لعع 

                                        ع سررررررررالس ارررررررري متررررررررالمم عاررررررررل ل ا عايسررررررررتال   ق عايسررررررررتال ععيسررررررررتايالق عاي فررررررررتا عيسررررررررتايالقتايالعيسرررررررر ▪
                                  تلررررررررال عيسررررررررتايالق  لررررررررو عسررررررررتايالق تجربرررررررري. ع عا  الرررررررر  تع ت ععارررررررررال ج عااررررررررالي لررررررررو ةبررررررررل ةذررررررررالع ع ايررررررررالل

 .عاعبة  ىير يال طامي  لتتالمم عال ل عا   يأ ي نتيي  اا عاي فت ا 
                                     عارررررررر   يياررررررررل عاعرررررررر ل عاتاريررررررررل ا عيسررررررررتايالق عايررررررررالم    عابعررررررررا ايررررررررالم  ععيسررررررررتايالق يالق عاعيسررررررررتا ▪

لرررو  ررربل  عابعرررا  رمرررا تلرررال عيسرررتايالق عابعرررا  ايتيارررل بالي تيرررال  بالاع عا اياررري،ابسرررتايالق ت  عيسرررتايالق 
 .ترلقتبعاتعريج ععا

                                الصررر  اررري عارررلعل ت ييررر ا ي ترررل  ررر ع عارررراع لرررو عيسرررتايالق عيسرررتايالق اررري ليررراليم عاب رررأ ععاتذررراتا ▪
                                         ينرررررررررره يسررررررررررالال ارررررررررررع متررررررررررالمم عااررررررررررلقم طاللررررررررررر  لبررررررررررالا عايتاللرررررررررر  حيررررررررررأ  همررررررررررت ارررررررررره  رررررررررر   عاررررررررررلعل 

  .تالانعدطاق جل لم اي  ىييالم عتيمالعاساق عاعالايي  عاترالاسي  ايرتيال  ال اي 
 اعايهالطام  طبيع  عاعبة  ىيو عاعاللل عمقج  اللساًلا

بيالاره  عاعاللل عا   ي مل اريه صالحب قتس عايالل لاالىرل  هريره ارو عيسرتيتالع اااللل عيستايالق   
عكريرال  ، ارل  عاتأ رلع الطام عنيو ات يرل ارمرا عايهر اف اررع عنرهيي رو تا يعر عت،  ار يا عافتام ملري  لعير 

 ررال  ابةر  . ع االاعبةر  طامير كالنإ مقجر  عايهرالطام ع برا  ت باا بالا مال ارع االلل  الا طيا  عايستاي
يرالل عايسرتايا معمم ت  كريال معمم عافتام يسرتاجالع قتس عا ،تيمال ىيو طال اتام عيستايالق عمقج  عايهالطام

ع يرر  ا ع ت  اررل يرربالحتيرراليم   ا عاتأ ررل عاي يذرر اررل  اظرراعف  ععايهررالطام  ظ ررا نتييرر  .اممقجرر  عايهررالط
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ع ررال   .ععاعبةر  ىريو عاعاللرل عمقجر  عايهرالطام  كراا لتبال رر  ب سرب طبيعر  عحيرج عيسرتايالق عايتاةص.عاعاللل 
 اب سب  ابر ج القج  عايهالطام ع  نبث ائالم لو ع ااعم صرفاع

                                         ررررر   عافئررررر  لرررررال  كررررراا عيف  عارررررالمم قجررررر  عسرررررتعلعم ال ات يرررررل عايهرررررالطام ضرررررم عايهرررررالطاماائررررر  لتيربررررري  ▪
 عايلم.لو عايستاياتو 

                                                  ع كررررررررراا ارررررررررررع عسرررررررررتعلعم  رررررررررال  ات يررررررررررل عايهرررررررررالطام عارررررررررالمم لررررررررررال عايهرررررررررالطاماعابرررررررررالحايو اررررررررررو  ائررررررررر  ▪
 عاالعلع.و عايستاياتو  كاا     عافئ  ل

 عاسالباتيو.عا الاتيو ع يال عا الا  عااس  ىيو  عاي ال ل واستاياتو ائ  عاي  ▪
 الالم ع سالسي  ارااعق عيستايالق  عاياا  اسالمسالً 

ع هتررر   رر   عيسررتاع ييي  بررال تبف تعااتررالم عايسررتاياتو ععاترري  اعيسررتاع ييي  عايبليرر  ابسررتايالق 
ا تلررال عاسررياا  عع لررالا ايتاةفررال، بيعررلل عاعاللررل ععاا  يرر   تيارل .اسررياا ، ع لررالاا عاا  يرر ، ع ترأنا بعررلم ااعلررل

  عايهالطام.ما ارع للى   يل عايستايا اعر
 عايستاياتواتناعع 
 .عا   يعذي ارما ع لالا ع عاات  اع  اعايستايا عايت فظ ▪
 ع عاات .عا   يعذي ارما عاا  ي  ا ع  عايمالقااعايستايا  ▪
  .اابني  ععا    اعما ىيو عاعاللل ععايهالطام ا اع  ع عاراع ييال عاري  ع  ااعايتاعم عايستايا  ▪

 
 اع س  ععايبالما عاعريي  اي ع هالذ عاااعقعم عيستايالقت  اسالبعالً 

 ارل ع هالذ ةاعق عستايالق  ي ىل لو ت   االلريو بعيو عياتبالقا
                                        عات ايرررررررررع ذارررررررررك يىرررررررررل  . تا يعتيرررررررررل ع هرررررررررالذ عااررررررررراعق عيسرررررررررتايالق  اررررررررررع تسررررررررر  ارييررررررررر ع علاعاعاللرررررررررل 

  عاتالاي ااعم لو ع هالذ عاهذ
 .  ل ل عا لف ع سالسي ابستايالق ▪
 . يييص عايعرالالم عابمل  ي هالذ عاااعق ▪
 . اييج عاعاعلل عايتاةع  ارفاص عيستايالقت  عاياتاح  ▪
 عاي لمم.لعف عافاص  عيستايالقت  عايرالسب  األ ع ع تيالق عابل ل ت ▪

 لر الارل ع هالذ عاااعق ارع لته  عاااعقعم تا  اعاي بعغ عايبالما ا يبي عااالنياعاعاللل  
 عيستايالقت .عافاص ع لبلت  علم عاهيالقعم ت ▪
 .لبلت عاهبام ععاتأ يل ▪
   . تيالق عاييالل عيستايالق  عايرالسبت  عللبلت عايبلي   ▪
 . امتص عايهالطا عيستايالقت تع اع لبلت عاتر ▪

 عيستايالقال لمعم   ارالً نالل
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 . ابستيالقابة  ا سي  طبااًل اريف ا  عيةتمالم  لفالللم سعا عا ▪
 عاعاللل ارع قتس عايالل عايستايا .ع عدنتالجي  عا لي  ااتس عايالل عايستايا ععاكفالي  عا لي  ااتس عايالل ل ▪
 ععاتكراااجي.عاتال  عاعريي  ▪
 .هالطاممقج  عاي ▪
 .ععايرالخ عيستايالق   سيالسيععاللى  ااا عيستااعق عيةتمالم   ▪
  . عك اك للى  ااا عاساق عايالاي  عافعالا لال  ااا عاااي عيم الق  ععيستايالق   ت اىال ااعل ▪
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 عايب أ عااالاأ
 ااريعاعاالم عيستايالقت عت ييت ال مقعسالم عايلعى عيةتمالمي  طبيع  

 لالل ا
عيسرتهلع  ععاتامترص ع لارل بالي تيرال  عاكبيرا اري   ايرع  مقعسالم عايلعى عيةتمالمي حظي لاضاع 

ا رررررال  ابةرررر  عنيارررر  ىرررريو مقعسررررالم عايررررلعى عيةتمررررالمي  عطبيعرررر  عاارررراعقعم  ،  عايتالحرررر ريرررراعقم عيةتمررررالميا
 ت اراعيستايالقت ، اكريال عاتيرل عااراعق اررع مقعسرالم شراللر  عمةيار  علاضرااي  عاريير ، كريرال كالنرإ عااراعقعم 

 اي   ايع ع  لعف. عتلالنالً  نيالحالً 
   مقعسالم عايلعى عيةتمالمي ا ا لفتعًيا 

عايعاعاالم عاياتاح ، ععاتري ةرل  كراا ع   شاللر  اكالا  جاعنب عايعاعع تمقعسالم اريي   ي ابالقم او  
ل ىاع ع تيالق ىرل ل فميري ىل ال بع ل مقعسالم تعاي    ااصر  عسرتايالقت  لرو ع ت ، ععاتي لو  با ال يي و عاتاص 

ي   ععاعرريااي   يىررل  تا  تمرر   ررك عالقعسررالم بالالة رر  ععاياضرراا. ع ارراص عسرتايالقت  لاتاحرر ع ل تىريو اررلم ىررلعل
ع رراعمعم   ،ممرر  عاترري  يرراى ارتأ ررل لررو تا لهاجررالم عايعرراعع للرررالاصا رري ليياارر  لررو عالقعسررالم عايته

 لسالعت  ا ال. ةلارع ع ع ت با لو لل ب ه ل كالاي   ت
 مي امقعسالم عايلعى عيةتمال ت يي نالنياًلا 

 الب  ارع ع سئر  عاتالاي اعااسير  عاتي لو  با ال يي و عيج اي تن ال عى مقعس  عايل ت يي  كيو  
 تامل لعاعع يي و عاايال  به؟ الال   ▪
 ايالذع  تج عاايال  ى  ع عايعاعع معا غيا ؟ ▪
 ت و  تج عةالل  عايعاعع؟ ▪
 تامل عةإ دةالل  عايعاعع عطا  لرتيال ه؟ا لال   ▪
 اي عايعاعع؟لو  ي عافئ  عايست لا   ▪
 عايعاعع؟ ي  سيتج عةالل   ▪
 ..؟.لال للى حالج  عايعاعع لو ايالل ع يم ▪
  ج سي ر  عايعاعع؟ ▪
  ل سي اع تق ال  ت  ي؟ ▪
 لال  ي لمالمق  ياتل عايعاعع؟ ▪
  ي  ت تالق لعاعع لو ليياا  لعالقتص ىل ر ؟ ▪
  ي  تنبإ عا عايعاعع ليل  عةتمالمياًل؟  ▪

 المي ؟مقعسالم عايلعى عيةتمهالعم اا  بايالذع ن
 .           ع ارل لو  لق قتس عايالل عايعاعع ارل لو عحتيالاي  اعل  ▪
 .                      عايتالح   سالال اي عايفالضر  ىيو عايعالقتص ▪
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   اع عيست بل ع لال ارياعقم عيةتمالمي   عايتالح . ▪
 .عيةتمالمي  ععيجتيالاي   لاج ايري   عاتريي  ▪
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 نيعافمل عااال
 لعى عيةتمالمي  يفي  مقعس  عاي
 

 عايب أ ع عل
 اي ايلعى عيةتمالمتناعع مقعسالم ع

 .مقعسالم عايلعى ع عاير  ععًيا 
 مقعسالم عايلعى عاتفميري  .نالنياًلا 
 مقعسالم عايلعى ع عاي   -تعيً 
ارري ييا ررل عاهذرراط عاعاللرر  اررو كالارر  جاعنررب عايعرراعع تع ابررالقم اررو مقعسرر  تع رري   عرراعاالم عايع  ااتررا تع 

رل ىارع ع هرالذ ةراعق عاتي يي رو لرو  با رعاياتاح ، ع  عينتارالل ىارع مقعسر  ع ىلرال برالاتهري ارو عايعراعع تال عاتاص 
 عينتاالل ىاع عالقعس  عاتفميري .ع نتيي  ا    عالقعس   تج عاتهري او عايعاعع تع  . فميبً  ت اا
 

 الال  ري عايساللل عاتي  عالاي ال مقعسالم عايلعى ع عاي  لو 
 للى حالج  عاساق ا ال.اةص ارع لرتيالم عايعاعع، ع ي ري عع جربي عايتتعاي  او عاذرب عا مقعس  ▪
 . ع يري ع اعء كالنإ  كالاي  قتسيالاي  تمقعس  تعاي  او عاتكالاي  عيجيالاي  اريعاعع س ▪
 .، ىت ل ل عحتيالجالم عايعاعع لو عاعيالل ععاياعم ع عاي ًً مقعس  تعاي  او للى جلعى عايعاعع ار يالَ  ▪
 اياتا ، عع تيالق تامر ال.عابل ر  اريعاعع ع   تعاي  او عاياعةصمقعس ▪
 ى  أنيا عايعاعع ارع عايستاى عااالي، عارع ايري   عاتريي  عيةتمالمي .لل ▪
 لو لمالمق ت اى.ع مقعس  تعاي  او لمالمق  ياتل عايعاعع ساعء كالا عاتياتل ذع ي ت ▪
 عاياتا .مقعس  تعاي  او عاعاعلل عايتاةع  لعي اعمعم  اريعاعع  ▪
 و عاسالللم اي عاييتيص.عاعع لص عاعالمعم ععاتاالايل ععاااعني اعاع عايىيالا للى  ▪

 
 امقعسالم عايلعى عاتفميري   -نالنيالً 

لر رال، ع ري  ي  فمريًب عمةر  عشرياا ت اراابالقم او مقعسالم يحا  القعسالم عايلعى ع عاي ، عاكر ال 
ل يعيل كالا  جاعنب عايعاعع ع تا  تهر   ال  ستذيص عيمعقم عاعريالاياتا ، ععاتي ارع تسالس بياالب   ااتا لفم 

 عتبرررا مقعسرررالم عايرررلعى ع عايررر  ع   عينتارررالل ىارررع لاحرررر  عاترفيررر .ع ن الليررراًل تبرررالاتهري ارررو عايعررراعع  ةاعق رررال، ىلرررال
عالقعسرر  ع  رراى ت   ععاتفمرريري  لتكاللررر  علتتالايرر ، عي يي ررو عي تفررالء ىلقعسرر  ععحررلم اكرري  كرراا ىل ررر  اررو

   عاترفي .عابلء بعيريع ي او عايعاعع تعس   تج ىلال عاتهرعنتيي  ا    عالق  ،عا ض ايسإ ل
 ل انالم مقعس  عايلعى عاتفميري ا

 عالقعس  عاساةي . .1
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 عالقعس  عافري . .2
 عالقعس  عاتياتري . .3
 عالقعس  عايالاي . .4
 عالقعس  عابيئي . .5
 .لع هالذ عاااعق  عايفالضر  ىيو عايعاعاالم عع تيالق عايعاعع ع امل .6

 ابعغ عايسإ ىل ر .لقعسالم عاسالبا   ي مقعسالم ل ير  ابعم ال عص عاجيي  يلق عدشالقم ىاع تا
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 المبحث األول
 دراسة الجدوى التسويقية

 مقدمة: 
 تج اريفالضر  ىيو عافاص عيستايالقت  عايذاعح   يلعى مقعس  عامقعس  عايلعى عاتساتاي   ي جتء لو 

ات ل ل للى  يالقا عاساق افكام عايعاعع عايل ل عاالمم لال  بلت مقعسالم عايلعى عاتفميري  ي تيالق تامر ال ع 
افكام عايرتج  اليم  يالعا عاساق ى لف   ل ل عحتي ىت ل ل عامبحي  عاتساتاي  اريعاعع   إ عالقعس . ت 

 رك عالقعس   تج ع هالذ عاااعق عايرالسب ارع  عع اتاليي ال. ع رالءلل  عايل لم عاتي يسعع عايعا عايل ل تع عاه
مقعس  ىل الني   رفي  ىاع  تلال باليستياعقت  اي مقعس  جلعى عايعاعع ىذع كالنإ عارتاللج عييالىي  عذاك بالينتاالل

رلس  س القعس  عايلعى عافري  ععا اي  اي   ع عااضص  يال ع سالم عالقعس  عاتساتاريال ت  تا لهاجالعافكام 
اريعاعع علال  ري ال لو مقعسالم لالاي  ععةتمالمي  ععجتيالاي  عاي عي يال  ع  ا ىذع كالنإ نتاللج عالقعس  

او  ى ا بلت عاب أ لام ت عاتساتاي  غيا لعيع  ايته  ةاعق بالااة  او عستكيالل لاعحل مقعس  عايلعى عت
ساعء كالا عايعاعع مقعسالم عايلعى  ي ىجاعء عالقعس  عاتساتاي  تاكالق لرالسب  ىذع اراذ  عابلعي  ايييص 

ىنتالجي تع  للي، ح الي تع  الص، جل ل تع  اسع  لرعأم ةاللي  عتتذرب ع لا دجاعء عالقعس  عاتساتاي  
ا  دنتالا عاسرع  يص ع نعذ  عاسالبال ععاتي  تميو جيىالعم ىطالق  فميري األ لعف عايذراا عااصال ىاي 

 اهلل  ع عيلاتع  اليج ع
  اصي  عايرتج ساعء سرع  تع  لل .  .1
  اصي  عايست ركيو ععحتيالجال  ج علستاع ج عيةتمالم .  .2
عا الاي ععايستابري ععايرالاسيو عتسعالق عاسرص عاياري  ععاااعنيو عاي لمم اتلععل عاسرع   عحييه اصي  عاساق  .3

 ع اتسعيا ال. ت
 ايل لم عاتي يسعع عايعاعع اتاليي ال. لل   يالعا عاساق افكام عايرتج تع عاهلل  ع ل   ل .4
  عاهلل  عافاق ىيو عاذرب عاكري ععاعا  عاكري ارسرع  ععنميب عاسرع  تع عاهلل  لو عافيام عاتساتاي  ل .5

 ع الاتالاي   ل ل عاذالة  عدنتالجي  ععااةج عايتاةص اريبيعالم. 
 يره لو  كرف  عاتساتع. يال يعتاي با سعا ي ل عات ىالعم .6

لقعسالم عاهالص  ىلقعس  عاساق ععاتربؤ بالاذرب عني  عيست ب    ل ل اي عا الاب عا ىا ععتاعا      
عاراعحي عاتساتاي  اييال يهتت ىتاصي  عاسرع  عكيي  عايرتج لر ال ععاسعا عاياتا  اربيص ع ي ل عاتساتع. 

جاعء ت  عاتساتاي  ةبل عابلء اي ى عايلعى  ي عالقعس  بلعي  ايييص مقعسالمعلو ذاك  تم  تا ناذ  عا
عايرتج عاياعم ىنتالجه لو ت ج  عايهترف . ع عتبا مقعس  عاذرب ارعات ذي  جاعنب عايعاعع  ى مقعسالم ت ا 

اعع نيال  عايع ع حل بعيل ارعلاعحل مقعس  عايلعى عاتساتاي  ىذ تا مة  عاتربؤ بالاذرب عايستابري  ؤنا ىا
يامل ى ال جييص عالقعسالم عاتساتاي  ععاتي ت ييت ال عاكبيام تيمال اي  الا مقعس  عاساق ا العلو جالنب ت ا ا

ع نعذ  ععايعال ل عاتساتاي  عايا بذ  بالايعاعع علو نج االا ال  عالة  تع عااماق اي ىجاعء عالقعسالم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89
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غبالم عايست ركيو ليج  لل  ي  عبص ق عايعاعع  تيال اي ىنتالا لرتج تع  اارع  عاتساتاي  اه ااعةب ع يي 
عق فالع  كرف  عاتساق ىاع  ايهتعا لو   ع عايرتج ىضالا ستايالقعم ع اع ج عذاك ساء  اجيه عيارع  بريعت

ت  لل   تج عاتعيع اي عالقعس  عاي  يييص عابيالنالم ىاع  ىذا عالة  لذرا   اي مقعسالم عايلعى عاكو
عاعل ل لو عاعاعلل ارع  عاتساتاي   تاة اي مقعسالم عايلعى  عابمل  ا ال ؟ عا ايا  تا مقج  عاتعيع

لو جالنب ععاييتعني  عايهمم  ارلقعس  ععااةإ  عحييهال نااي  عايعاعع ع ر  ععايتعالب   لو ت ي عايتل
عايتال  دجاعل ال  بام عاااللييو ى ال علل   اعاا لتذربال  ال لو تمععم عتج تم لو جالنب نالا عحيج عاساق 

  ايه لو جالنب نالاأ.عايرالاس   ىعلل
 
 يةالتطور التاريخي لدراسة الجدوى التسويق  

 ي عينتالا  عيعاععررإ لع رت ال  1896م اال  نعا   رال نياذا يحلى عاعاكالم عاتي تنعأ
ن ا عاعيل عينتالجي حتي ىلعي   عع تياللالم عمعق  ال عاعريال عاياج   بالالقج  عيعاارع  عيلا عا   عنع  

ه  اجص عاع عاام ي ليالل ط و عا بل علرتيال ايرعالم عاتي  عيل اإ اكام عةالل   رك ععاابنيرالم عكالن
اام عاذالة  عاياالم او عاييال  عسالسال عاي  بسبب عاام عساعق ايرتيال  ال عع بسبب عجام طرب عا بل عع 

لرظي   ساةي ايرتيالم لرهفم  عاسعا. عكالنإ ارسف  عمعق  ال عاعريال اي  رك عافتام  لعق حال عا عايرعر 
ف  لف ا  ئيالق ايالل ىيص اتماتف ال ىرت ال عيسالسي   ر ما اي عست و عا بل ععا عريفلتهمم  اي ط

ع سيإ بال سالع اير  عاتامتص  1920عستئيالق كتب  ايسك حسالبالم عايرعالم، علام اتام ملري  حتي اال  
يب اعالا  اي ىيص عكالا عاعا  يفاق عاذرب بيعليم كبيام عكالنإ عايرعالم  اعجه لع ر   ذاتا عسالا

عابيص حيأ اج  عل  رال  نيرالم ع سيإ بالن ال لاحر  عالم لاحر  جل لم  بل عاابيرتيالم، عم رإ عايرعا
لع ر  عنتالجي  ع لاع عينتالا ب ييالم  فاق حيج عاذرب،،ععنتال عي تيال  لو عينتالا ن ا عابيص اياعج   

ركيو ع  اتك بالم عايست عستيالا  قغارع  مقم اع ج عايهتعا، ع ذرب عيلا  ذاتا قجالل عابيص اتكاا ةال
ي  لاعاالم عحتيالجالم عقغبالم عايست ركيو عع يي  ىمعقم عايرعالم اي  رك عاياحر  ع ي عايهتعا عاسرعي ععمقكإ

عا االلع او عيساعق ع  معق عايامااا عع يي  عييالم ج الم ارب اث عيةتمالمي  ععاتيالقت  اييص عايعرالالم
لو عايرتيالم  رظي  اذ و عا بل  رتج المععع لعا ال اي عن ال لمعقم عاعريال معق ال ععايست ركيو، ع اجيإ عي

مقج  االاي  لو عاكفالءم ارتهرت لو عينتالا ع يعه ارع  ج الم ىيصىاع  يساعق، عن ال   تالااريست ركيو عع
ي  ماج بالالاالي  ععيابا عمقعس  عاساق. علص ىلعىاع  بسعا لرالسب ععا   ع عاي الم عابيعي ي تالا

نتالا الا لتتج كبيا علتراع لو عي لم حيأ كالا بالستذالات ال عنتايرعالم اي لاحر  جلعاستيرالم م رإ ع
نظال  اتاييج عا ت عمقعس    ع عايتتج ي تيالق تامل عيصرالف عاتي ييب ىاع  ععصب إ اي حالج 

 عظيج  عارععجاعء   ع عي تيالق ارع  ةالمقارع  ج الم ةالمقىاع  عنتالج ال ع يع ال، كيال عن ال اي حالج 
ي تيالق عاسرعي عات ييا اي  رك عاياحر  اي عا ععاتي  تج ع تيالق ال. ع يارإ قع  م لو عايرتيالم عايبيعال
عسالس لو قغبالم عايست ركيو علو نج ي ي اا ي ي اا  لف عايرعالم  ا ط و عا بل ععنتالا ارع  ي اا 
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 ييا . ع يسيلع ا  ع عاتايا اب  اريست ركيوالم لو عايرتيالم عايتراا ، ععنيال  ا عشبالع عااغبالم عا الاي  عع
  ج   اتل ةسج عيابا-اعء بعغ عات يياعم علر الا ط عاتساتع ةاللإ عايرعالم بهجاي عافكا عيمعق  ارعال

 ج عنعالء عريف  جل لم  ي لل ا عايرتيالم ات ل ل عيسيالء عاتيالقت  عش ا  ال اي -ىمعقم عاتساتع ىاع 
ع ذب  عايف ا  عا ل أ ارتساتعافكا عاتساتاي عص و عش الل عات ييا اي  ع عاع ل لارع  عيساعق عتذرع

اع لو عايرعآم اي عااييالم عايت لم عععقع ال اي ن الي  عاستيرالم. عم رإ عايرعالم ع ا عي يال  عا   سالم كاي
 بعل ذاك اي لاحر  جل لم لو لاعحل عاتذاتا عاتساتاي ع ي لاحر  عايرعالم عاتساتاي  حيأ  رعب عاتساتع

ععنيال عا  لر ال  ا عنتالا ع ساتع عاسرصي  عتبا عايرعالم عا عا ا  عايرعالم كر ال حيأ  معق ع با اي ىمعقم
 عظيج معق عااريف  عاتساتاي  ارع  عارعالط عاتيالق  عاتساتاي  ا عسالس باالل ال عنيا ال، عيلا عا    رع  

 اي عاتهذي  طاتل عةميا عيجل اريرعالم.
 ة الجدوى التسويقيةمراحل إعداد دراس -أوالا   

  ريا  ري ال لو  ذاعم. ع عيل     عاهذاعم لال الم  ذاعم لتتالاي  علتاعبذ  كل لر ال  هل  لال 
 تعيا عابيالنالم عابمل  دجاعء عالقعس  ع عيلا -
 نااي  عابيالنالم  .1
 عابيالنالم ارع  لمالمق عا مال .2
 جلعا  عابيالنالم  .3
   ريل عابيالنالم  .4

 نالنيالا مقعس  عاساق ع عيلا
 عايرتج   اصي  .1
 اساق  اصي  ع .2
  يتل  عاساق  .3
   ل ل عاساق عايست لف  .4
 حيج عاساق  ا  ال .5
  ال ا حيج عافيام عاتساتاي  عنميب عايعاعع لر ال  .6

 نالااالا ىالعم عايتتج عاتساتاي عتعيلا
  هذي  لتتج عايرتيالم عع نعذ  عاي ير  اه  .1
  عاتسعيا .2
  لرالا  عاتامتص  ل   .3
  عاتاعت  .4
  كرف  عاتساتع  .5

 .قعبعالا كتالب  عاااتا عار اللي لتميرال ت ج لهاجالم عالقعس  عاتساتاي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AD&action=edit
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 البيانات الالزمة إلجراء دراسة الجدوى التسويقية -1
رير ال اراصال الم ععايعرالالم ع  عاعل ل لو عابيالن عتتذرب   ايع ت لعف عالقعس  عاتساتاي   يييص

معقع تسالسيال اي   ل ل نااي  عابيالنالم ىذ عنه اي عااعةص ي  اجل   رعب  بام عاااللييو بالالقعس اترك ع  لعف ع 
نظال  ل لم ارااي  عابيالنالم عااعجب  يييع ال ساعء اي عايعاعاالم عدنتالجي  تع عاهللي  االاعبام ايسإ اي 

 ععاتي  رتج او   رير ال   ايععابيالنالم عايذرا   ععابمل  عايتالح  ىل   ل ل ةلق لو عابيالنالم   يييص ت با
ت لعف عالقعس  ع الاتالاي   ل ل لملق عابيالنالم عناايت ال كيال  ؤ   اي عياتبالق عايلى عاتلري تع عاسرس  

 يال  عاذرب عارع  تام عاتلري عاتلري  عاتي  ييص عابيالنالم  با ال علل   أنيا لهتر  عاعاعلل  بل  رك عاف
تاللج عالقعس  لاع ب  اراعةص علعبام ل  عايذراا  اليي ال حتع  أ ي نعاسرع  عايتلص ىنتالج ال تع عاهلارع 

بملق اره حتع يي و عيق كالا ارع نتاللي ال اي ع هالذ عاااعق عايرالسب. عذ تا ةما عاسرسر  عاتلري  عع 
اع  عل بم  الل  اي ساق اي عيسعالق  امى ىعاذرب تع عات يا  عات ياعم عاي قت  اي عاعاعلل عايؤنام ارع

ي عارتاللج عايت مل اري ال عع ىاع عاتيالم عاااللييو بالالقعس  ارع  باع  ج عاسرع  ع الاتالاي  ال عااا  ا رك 
عاعهمي  اي عاييالل ات ذي  عارات اي عابيالنالم عايت مل اري ال ليال يارل عااا  عع عالة  اي عالقعس . 

ك ايه عا نااي  عابيالنالم ق ارع نااي  عاسرع  اييال يشنالم او   ريل عاسا  تاة  نااي  عابيالعع ياع 
مل  دجاعء مقعس   ساتاي  دةالل  لذ و ارلةيع  هتر   ياللال او  رك عابمل  دةالل  لعاعع مععجو عع عاب

عال قعس  عاتساتاي   بدنعالء ل تب اب ماليم عالعاي . ياسج بعغ عاكتالا عابيالنالم عابمل  دجاعء عال
ىاع  ياسي ال عابعغ عي ا  بعال اراايت الا  ليلعني  ىيريال ىيالنالم ل تبي  عع ىاع  اري الايمالمق عا مال 

ىيالنالم كيي  عع ا  نااي  عاي عااعةص ي  اجل ع تبف ىيو عاتاسييو االابيالنالم عاي تبي  عع عاييلعني  يي و 
ي ال علال لو عابيالنالم ي  يي و عا مال ارم عاكيي  عع عارااعا  كاا نااي  عع كيي  ع الايال االا عابيالنال

عايالال اراايالم عابيالنالم عايهترف  ل ير  ابعم ال عيمل  ي جاعء  عايرعاقم عع  ييع ال ليلعنيال عايسير 
عات ريل عابم  ععا عيسالس اي عابيالنالم عن ال ىيالنالم ليلعني  يا عابيالنالم عاييلعني  عاتي  تج  يييع ال اي 

يعاي  ا  ي عابيالنالم م عاييلعني  لعيحا  عابيالنال ى و مقعسالم جلع  تبي  ايال  ري ال للال  مب  ىيالنالم ل مقعس 
ع ي عابيالنالم عابيالنالم عاي تبي  لعااالنات  ا  عاتي  تج  يييع ال ىاعسذ  عافاتع عاب اي عاااللج بالالقعس  عيعل لام
ع ا يئالم عا  الي  عسالبا  عع ىاعسذ  ععايتالح  ععايرعاقم ععاتي سبع  يييع ال ع  اي مقعس  جلع  

ع ي عابيالنالم عاتي يعبا ار ال  ىرا  عايعرالالم عابيالنالم عاكيي ايالنالم عع عاياللعالم عشاكالم  يييص عاب
عع عيسعالق.  بأقةال  لذرا  ع ي ال عابيالنالم عايذرا   ارتربؤ بالاذرب عمقعس  عاساق ت   هتت ب ييالم عاسرع 

ال ارلقعس  ار ال بأقةال  لذرا  لص ع ييت ي يي و عاتعبيا  ع ي عابيالنالم عاتي ا عابيالنالم عارااي  لعاكيفي 
يالال ىتاصي  عايست ركيو عع يال ال  ج ع  ل ل عسالايب عاتساتع ععاااعنيو ععاراعل  عاتساتاي  عتهتت ا

 عاهالص  ىترظيج  لععل عاسرص عنظال   سعا ال.
عتفمل  عاتي سبع  يييع ال    ي  رك عابيالنالمسبع عااال عا عابيالنالم عااالنات االبيانات الثانوية -أ 

اي عااصال اررتاللج عاياجامم عذاك اتاعاا ال ععنهفال   لبً تعى عستهلع   رك عابيالنالم عاااللياا ىلقعس  عايل
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نتاللج ساتع  ىاع   يييص عابيالنالم عيعاي  ع  ع يي و عااصالارع   كرف  عا مال اري ال عاعل  ةلقم عاكاياتو
 ى قعسالم جلع عابيالنالم عااالنات  عذ يي و عا مال اري ال لو م ارع لمالمق عا مال عغيا ل رف  ع تعلم

سالبا  عاي الم عاياكت  ااحمالء عاي الم عا  الي  عايتهمم  لاع ت عاب اث عاياللعي  غاف عاتيالقم 
ععامرالا  ع  الم عامرالاالم عاييعيالم عاعريي  عاييبم ععالعقتالم عاعريي  عع لو عايرظيالم عايرباا  لو 

عع ال  مةت ال عااالنات  يحتياليم  االمل ال عا  ق اي عستهلع  عابيالنالم  عي عنه  رت   ا يئ  عيلج عايت لم  ي
عاااللييو بالالقعس  ةبل ارع  عع عن ال كالنإ لعلم  غاع  غيا عغاع  عالقعس  عاتساتاي  عاااللي  عا ع ييب

 ال لر عاعير  عاتي ع  م ل    يت ال ععا حيجعابيالنالم عااالنات   اييج لل  مة      عابيالنالم عاارع  عاتعاتل
ياع ييب عا  كاا  رك عابيالنالم كالاي  ات ذي  كالاي  ات ذي  عيسئر  المةال عع  يال عاييتيص  يايب ص

ععيستفسالقعم عايذرا   ارهاعا ىرتاللج عالقعس  عاتساتاي  علال اي حالا  عارعأم عاااللي  اعب ععاتي  اغب اي 
ايلعى االنه يي و ارااللييو ىلقعس  ع مييج لرتج جل لم اتا لرتج ةاللج عع عجاعء  اسعالم جل لم عع  ذ

عابيالنالم عابمل  لو سيبم عاعاك  نج عاالمم جلعات ال ع  رير ال ارع  ا  عا مالعاتساتاي  اي     عا ال
بالاع ل عا    ترالسب لص لتذربالم مقعس  عايلعى لص عل الني  عاتاجه ايمالمق ع ا  اربيالنالم ععاتي سبع 

بيالنالم سيبم عاعاك  ع تيال ع ج عا الا  نام ال عع ال   اعاا ال ايالل عايعرالالم اي حشالقم عاي ال يستكيعي
 عااالنات  عابمل  دجاعء مقعس  عايلعى عاتساتاي  اي عي يا

ع عيل عابيالنالم او الم عاس الا ع اما ج حسب عاير  ععاسو علاةص عيةالل  عنسب   ىيالنالم او عاس الاا .1
 الني ععاهالا  عيجتيالاي .ياعايل ععااايالم ععاريا عاس اياللعي علعليم عااتعريج عايتاس  عععيلي  عنسب ع

ع عيل عال ل عااالي علعليم عيست ب  نميب عافام لو عال ل عااالي  ىيالنالم او عيةتمالم عاااليا -2
عينفالق عا  الي ىرام عينفالق عايهترف  ععجيالاي ارع  عافئالم عايهترف  ع امتص عال لارع  ع امتص عال ل

ىرام عااعقمعم ععجيالاي ةييت ال عايلاااالم ععاييتعا عاتيالق   ي عاعيت ععاتتالمم اي ليتعا عاعاللري ععيست بع 
 ىرام عامالمقعم ععجيالاي ةييت ال عال ل لو عاسيالح  علعلل عاتمهج عاسرا .

عع عاهلل  تع اتساتع عايرتج ع عيل ىيالنالم او عيج تم عاااللي  بالاتامتص علرالا  عاتسا ىيالنالم او عاتامتصا  -3
 ايير  ععاتيتل .ع يالق ع

ع عيل عسعالق عاتكرف  ععابيص ارسرص عع عاهللالم عاياري  عع عابل ر  ععسعالق عايرالاسيو عيسعالقا  عابيالنالم او -4
عع يال الم عاتسعيا ععسعالق عابيص بالايير  ععاتيتل  عع يال الم عيسعالق عاعالايي  عتفيل لعاا  عيسعالق  بل 

بالاذرب ارل لستاتالم لهترف   ا عاياعن  عاسعات  اي عاتربؤنف  عافتام اي حساللري  ععاذرب  بل سرسر  م 
 لو عيسعالق.

ىيالنالم او عينتالا ععيست ب ا ع عيل كيي  عينتالا لو عاسرع  عع عاسرص عاياري  ل ريال ععستياعميال علعليم  -5
ي عاتمل ا عاهالقجي ايست ب  عاي ري ع عيست ب  ععاتمل ا ساعء اي عايالضي عع عاتاةعالم عاهالص  بال

عاذرب عايتاةص ع الاتالاي   لم عاذالة  عينتالجي  النالم اي عاتربؤ ب يج عاعا  ع عايستابل ع ستهل   رك عابي
 اريعاعع   إ عالقعس .
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ىيالنالم او ع يال الم عايست ركيوا ع عيل عابيالنالم عاهالص  ىتاصي  عايست ركيو عع يال ال  ج علستاع ج  -6
 عاياري  ع فيل  رك عابيالنالم عاسرع    إ عالقعس  عع عاسرص  عمععاع ج اعاعء  ل ل ائال  ج عاسريعيةتمالم  ع 

 عايرتج.ارع  اي   ل ل ااص  عاتساتع عايي ر  ععاتربؤ ب يج عاذرب
ىيالنالم او عايرالاسيوا ع عيل عابيالنالم عاهالص  بالايرالاسيو عايرتييو ارف  عاسرع  ل ل عالقعس  ع  ل ل  -7

 ل ل عافاص عاتساتاي  ساق ع فيل  رك عابيالنالم اي  ميب كل لر ج لو عاع  ج عاترالاسي  عنعالعم ج عةلق 
   عع تيالق تامل عايرتيالم عاتي  ي و عايعاعع لو متالمم نميب  لو عاساق.عايتالح

ىيالنالم او عساللل عارال ععاتهتتوا ع عيل عابيالنالم عاهالص  ىتاعاا عساللل عارال عايهترف  ارال عاسرع   -8
عيمال عابيالنالم عاهالص   ايتهمم  اي   ع عاييالل ع عيلعسير  ععاعاكالم ع ع كرف  عارال ب ل عايرتي 
 نيالم عاتهتتو عايتالح  اي عا الضا ععايتاةع  اي عايستابل.بهل ال

 ىيالنالم او عاسيالسالم عا  الي ا ع عيل عابيالنالم عاهالص  ىرظال  عاماعلب ععافالءعم عايعاعاالم ععاي الاظ  -9
اي حالا   الص  بالاتسعياعابيالنالم عاهىاع  عيستياعم ععضالا ارع  عااياماراعل  عايياكي  ع عابيئ  ععارظج ععارع 

 عاسرص عاتي  همص ارتسعيا عايبا  
 يييص عابيالنالم عيعاي  عابمل  لو ىاع   ريأ عاااللياا ىلقعس  عايلعى عاتساتاي  البيانات االولية: -ب

يالجالم عالقعس  عا الاي  عاي عن ال ي  في بالحت عايتالح  كالاي  عع لمالمق ال اي حالا  عذع اج  كو عابيالنالم عااالنات 
ىيالنالم مةيا    اع لتذربالم عالقعس  عا الاي  ارع  عا مالىاع  يل لم  ؤم ااعةص االا  يييص عابيالنالم عاع

ي  عابيالنالم عااالنات  عي عا ع بالع   ع عيسراا  تذرب  اعاا عاهبام ععيل النيالم عاعريارع  ت اا لو عيق كالا
الة  عايذرا   عنااي  لري    لم بيل  ععابيالنالم افتام م ارع  عا مالالقعس  كيال ي تالا اي عاااللييو بال

عاسرع    إ عالقعس  ع اعاا ليتعني  لرالسب . عتتذرب  يييص عابيالنالم عيعاي  ع ا لال يذرع اري  عسراا 
  ل ل عا لف ايرظج ععاتي  عيل عايس  عاييلعني ع بالع  ذاعم لعيره شأنه اي ذاك شأا عاب أ عاعريي ع

ال ليتيص عالقعس  عسراا جيص عابيالنالم حيج عاعير  عايرالسب  عاتي  يييص عابيالنالم ليتيص عالقعس  لو  ي
 عجاعء عايس  عاييلعني عع ياع   ريل عابيالنالم عايت مل اري ال 

 البيانات:على  مصادر الحصول -2
عاذرب اتال ا لل   اساق ععاتربؤ ب يجعيعاي   ا ةيالس ععا لف لو  يييص عابيالنالما  لف  يييص عابيالنالم  -1

عينتالا عايرالسب  لر ال ععاسعا عاياتا  ا ال عذا   لم عي لعف  ق ارسرع  ع الاتالاي ن لم كيي  ابل عاسا 
ىاضا   ا عيسالس اي عجاعء عالقعس  اميالا  يييص عابيالنالم عاتي  هل      عي لعف ععنه يي و  يييع ال 

 ياع اري ل ععايالل.ام اي عابيالنالم عايرعاقم  ااابيالنالم غيا لتاعاايذرا   ععا  رك عايريال ع الالة  ع
ليتيص عالقعس ا بعل   ل ل نااي  عابيالنالم عايذرا   ععابم   يييع ال  رت    ل ل ليتيص عالقعس  عتتاة   -2

ليتيص مقعاي  ىاع نااي  عاسرع  عايرتي  عع عاهلل  عايالل  بيعري  ل ستاجه عاسرع ارع  ذاك بال سالس
ييص عيايالل عائالم  ترالسب عاسرع  عع عاهلل  لص جعع ارييتيص ب الا  ائال ه ع ل  رالاي عع عست ب يعع ص
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لعيره ع  ع  تج   ل ل ليتيص عالقعس  ىاضا  بماقم مةيا  اتاص  ائالم عاييتيص عا  و  تاعاا اي ج 
 لتذربالم  يييص عابيالنالم. 

 ير ال عالقعس ا ج عاعير  عاتي ستعسرا يو ات ل ل حي اجل ت احيج عاعير  -3
كالا حيج  ىذعكل لفامعم عاييتيص ع ا عيسراا عايفمل  مقعس  بيعري اسلوب الحصر الشامل: -أ

عاييتيص ص ياع عع ل ماقع اي لرذا  ععحلم كأا ي اا عا ا  لو عالقعس  عنعالء لمرص ارمرالاالم 
ص ص يا  ي اا تيلي ال نيالا لمالنص لالم عاي  ي  ايمالنص سيالقعم عااكاا اي لما ععاتي ي  تعلى

 . ععحلميبب  اهلل  حي لعيو لليتيص ل ماق اي لرذا  غا  عالقعس   ا عنعالء ل سر  ار
عسراا ع   عاعيرالما بيعري ع تيالق ايره لو ليتيص عالقعس  اتيييص عابيالنالم لر ال عترت    ل ل  -ا 

عتعتبا   ع  صالمةال بالق عيل الايص عالقعس   يايب عارااي  عايبلي  ععا يج عايرالسب ارعيره ب يأ  يال ليت
كبياع عع لعتتال اي لرالطع ال لم ب يأ يست يل ع بالع عسراا  عذع كالا حيج ليتيص عالقعس  عيسراا لرالسبال

عا ما عاعاللل اتيييص عابيالنالم عذ عنه  تذرب دجاعله عةتال طاتب ع كرف  لالاي  االاي  عايالال  تاة    ل ل 
الة  عايذرا   عحيج   ععاييتعني  عايهمم  ا ال ععاةإ عايتال  ارلقعسالم ااعلل لر ال عا ارع حيج عاعير 
عابيالنالم ارع  عاي جييص عيحاعل  رت  عا ي اا حيج عاعير  لرالسبال دجاعء عات ريل عيحمالليعاييتيص 

علي  لره  يال عايييع . ع اجل الم طاق     عاعير  االذع كالا ليتيص عالقعس  لتيالنسال  تج ع   ايره اعا 
عافاص  يا ي اا عحل عت اا اكل اام اي عاييتيص  ي و   ريل ىيالنال  ال عحماللياللئات  لعيره حتي ي نسب 

لفامعم عاعير  علال عذع كالا ليتيص عالقعس  غيا لتيالن  ايتج ع   ايرالم اعاعلي  ليار  اكل ائ  طباي  ايه 
ا اي كل ذباي  عع الم عاس الر  لص حيج عافئ  عاعع اكل لرذا  لعيره لو عاييتيص ب يأ  ترالسب حيج عاعي

 لرذا .
 تبص نبن  عسالايب اتيييص عابيالنالم عيعاي   ي عيستامالء عاياالىبم عاعهمي   ابيالنالماعسراا جيص ع -4

 عايتعيا  ععايبحظ 
لعف عاع   ع عيسراا  تج عالعم ةاللي  عسئر    ذع عاراالط عيسالسي  عاتي  هل  ع  ةاعلج عيستامالءا -ت 

تج اا  ةاللي  ي ذع لعرال  لعير  عحيالنال  ارع عا كل سؤعل  ام بااللي  اي  عترت  عاتاكيت عالقعس  عاتسات
عيستاسالء تعي ارع بعغ عايهتميو اي عاييالل تع بعغ عااعم عاعير  ايرالةعت ج اي ال ععستذبع عقعء ج 

عاااللييو اتي كالنإ غاللب  او ععيستيالع ااج الم نظا ج بيال يفيل اي عر الق بعغ عاراالط ععايعال ل ع
ذع عارات اي ال علو عيطيئرالا ارع عا م  ااى ةاللي  عيستاسالء ع  عا ع يي و عضالا  عسئر  جل لبالالقعس  

عيسئر  عااعقمم بااللي    ذع لتذربالم عالقعس   تج كتالب   ذالا  اجيه  ااع بااللي  عيستامالء  اض  ايه 
عاتي  فيل عيمال النالم عاعهمي  اره ع تامع لره ع عغ عابيعا ا  لو عيستامالء عةل  تميو عسج عايس

 اي عالقعس .
عتتج ع تيالق عااسير  عايبلي  اتاصيل ةاللي  عيستامالء اريستامي لر ج ععا مال ارع عجالبال  ج علال  

بالاياالىر  عاعهمي  ىيو عاعهت عايسئال او  امتص عاااللي  ععايستامع لره ععلال بهقسالل عاااعلج بالاباتل 
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عا مال ارع جييص عجالبالم  يتعم عاياالىر  عاعهمي  ضيالااباتل عيمال. علو ليق  راع عيجالبالم بالععنتظال
يستامع لر ج علعالعنت ج اي عيجالب  ارع بعغ عيسئر  عااعقمم اي عاااللي  اي حالا  ال   ف ي ج عا

بالاباتل عنهفال   اريذراا لر ال. عي عن ال عسير  ل رف    تالا اراةإ ععايي ام. علو لييتعم عقسالل عاااعلج
الطع  اعجل ج. عي عنه يعالا ير  ارع ع تبف لاعةع ج علرةاعلج عيستامالء  ااعم عاعتكرف  عس اا  عصال عا

اري ال عنهفال  الم عاااعلج عايامعمم ليال  تعيو لعه عستياعقت  عايتالبع  اميالا قم نسب  االاي  لو ىجالبالم 
ال  تج ى بالع يامعم لر ال. عتحيالنامالء ات ذي  نات عاعايستامع لره عع عقسالل الم كبيا لو ةاعلج عيست

 اا لر يال. ابستفالمم لو لييتعم كل عسرع سرا يو لعال 
عتاعاع ع تبف نااي  عيسئر  اي ةاللي  عيستامالء لو مقعس  جلعى   اى  البع  ارااي  عابيالنالم    

ارل  مييج ط عيسالسي  عي ي  عايذرا   عطبيع  عايستامع لر ج عي عنه ييب عي   اي عياتبالق عاراال
 عيستامالء.عستيالقم 

فالظ ععض   عا   بسيذ  ب يأ  كاا لرالسب  اريستامع لر ج لص ئر  بالستهلع  عاضاعقم عضا  عيس -1
ع تبف ناالات ج ع عريي ج حتع ي يمذا عابعغ لر ج اعل  عيجالب  او بعغ عيسئر  اعل  عضا  

 عايذراا لر ال.
 عل ععحل. لو عاتسالايم اي سؤ عاتي  تميو عاعل ل عابعل او عيسئر  عاياكب   -2
 امع لر ج بهجالبالم لعير  اربعل او عات يت اي عيجالبالم.عسئر   احع اريستعيىتعالم او عضص  -3
عسئر   -االمم لال  تميو ةاللي  عيستامالء ناايالم لهترف  لو عيسئر  ن كا بعم ال ارع سبيل عايااللا  -4

عسئر  يهتالق عايستامع  -جالب  ىرعج ع  ي عسئر  ل لمم عي -ال  تا  اريستامع لره حات  عيجالب  اري 
عسئر  اتا يب عي يي  عارسبي  اييياا  لو عايعال ل تع  -عايذاعح . الب  اري ال لو بعغ عاهيالقعم عيج

 عايتعيال تع عاعاعلل عايؤنام.
 
 عاياالىبم عاعهمي  عايتعيا ا -ا

يستامع لر ج االىبم شهمي  لص عاعاتساتاي  بهجاعء لحيأ ياا  عايسئاااا او مقعس  عايلعى           
عج الم عارظا ىلعا عجام عسئر  ل لمم اي ةاللي  عتفمل  ط عيسالسي  اريرالةع  ع بالملعطا  بعغ عاراال

ع بالع   ع عيسراا لص معى عاهبام اي ليالل عنتالا عاسرع  تع  اليج عاهلل  عايتلص  اليي ال اي عايعاعع 
لالي  تاعاا ع مععاص عايستامع لر ج ع ا  ع عيسراا يستذبهباع  ج كيال يمر   عايل ل عذاك ابستفالمم ب

 عاعيرالم عاتي  تكاا لو الم ةريل لو عيااعم. االمم ارل مقعس 
 عايبحظ ا  -ا

ياا  ااتع عالقعس  عاتساتاي  اي   ع عيسراا بالايبحظ  عايبالشام بأنفس ج ك ما الم عاسيالقعم 
ا ل ل عاسا ارع  لم عايتامم وعاسيالقعم عع حما ا دنعالء ل ذ  اهلل  طاتع لعيوارع  عاتي  يا
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عاعء سرع  لعيره  عبا لاري  عع ىل ر  ارسرع  عاتي سياا  عايعاعع بهنتالج ال عع لاعةب  ىاعلج لالقكإ ا
 سرع  لعيره ع   ع. ارع  عاترفتتاا ات ل ل عااةإ عايرالسب ااابا

عااعم عاعير  ارع  الاا عايرالسب اتامتع تامالء ع  ل ل عيسرجلعا  عابيالنالما بعل عالعم ةاعلج عيس -5
 امتع ال نج  يييع ال لص لاعاالم عي تيالق عايرالسب األااعم عا  و سيتاااا لسئااي  اييتيص عالقعس   تج  عاييار 

 امتص عيستيالقعم ععستبل ال بعل عجالب  عااعم عاعير  اري ال عع  ؤيء عا  و سياالاا بهجاعء عاياالىبم 
سيا  اي حلعم عااةإ عايتال  ععاي يبالشام لص ضاعقم عا  تج ذاكبهجاعء عايبحظ  عاعهمي  عايتعيا  عع عا

 به دجاعء عالقعس  عاتساتاي  عحتع  تسرع   ريل عابيالنالم عكتالب  عاتااتا عار اللي اي لاال .
   تج عع عيعاي  ساعء عابيالنالم عااالنات بعل  يال   يييص عابيالنالم عابمل  ل -عابيالنالما  ريل   -6

مريف ال اي ائالم يا  عع عاتي  رج او ال  عي تيال  ع عالم عيجالبالم عع عايعرالالم غيا عالةعت ال يستبلاعج
عع لييااالم نج جلعات ال  ري ذاك عجاعء عات ريل عيحماللي عايرالسب اربيالنالم عصاي ار ا  عار اللي لو 

  الاي عع عايستابري.ص  ال اعم حيج عاذرب عاعجاعء مقعس  عايلعى عاتساتاي  ع ا  اصي  عاساق ععض
 دراسة السوق: ثانيا: 

للرال عا عا لف عيسالسي دجاعء مقعس  عايلعى عاتساتاي  اي ت  لاحر  لو لاعحل عا ةسبع 
عايعاعع ساعء اي لاحر  عايفالضر  ىيو عافاص عيستايالقت  عايذاعح  عع اي لاحر  مقعس  عايلعى 

عاتي  يرتج عع لتتج عايرتيالم  ل ل لل   ابل عاساق ارس  عايلعى عاتفميري   ا عاتي يلي  عع اي لاحر  مقع
ت  عل الني  عاتساتع لو الله علو نج االا عالقعسالم عاهالص  ىلقعس  عاساق ععاتربؤ  يالل ال عايعاعع.

الاب بالاذرب عني  عيست ب  عا   يامل به نااي  ععحتيالجالم عع يال الم عايست ركيو عايا ابيو   لم اي عا 
ا عااعجب عاييال  ري اا  ارعرالص ع ي ل عاتساتع ايالال. ييال يهتت بالايتتج عاسرعيعاراعحي عاتساتاي  ا

 عا  تمير ال مقعس  عاساق.
  توصيف المنتج: -1

سرص ع للالم كيال  اسج عاسرص ىلعق ال لو عج   عارظا عاتساتاي   بعال ىاع   اسيج عايرتيالم ايالال
عايرتج   ل ل ع رالء اري  يعيل  اصي   عست ب ي  عع ا  صرالاي  سرصىاع  ايعتات ال ععا ا  لو شاعل ال

ال عع صرالايال عع  لل  عتتميو عاتاصي  اي حالا  عاسرص  ماللت عء كالا لرتيال عست ب ينااي  سا 
عايرتج ععستهلعلال ه ع  ل ل عاياعم عاهال  ععيجتعء عايستهلل  اي  مريعه،  مييي  ش ر  عحييه ش ل 

صفالم عاايالسي  ياتيالمي  اري ، عاياععايييتم لعال يا عايامم ععيسج عاتيالق  ععاعبل  عاعبام عكيفي    ريف ال 
  ل ل كيفي  عستهلع  عايرتج عصيالنته ع للالم لال بعل عابيص عاتي  عيل ارع  ال يعيل عاتاصي عاالمم ل

 .عاتاكيب، عاميالا، عاميالن  ععيصب  بعل ىيص عايرتج اريست رك
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 ةذالاالماىاع  اساق  يتل  ع توصيف السوق: -2
اهماللت عايييتم ي  اكل لر ال ليياا  لو عليياا  لو عيساعق عافااىاع  سيي   عاساق  ايامل ىتيتل

ةذالاالم علييااالم لتيالنس  لو عايست ركيو  عاف بالسج عااذالاالم عاساةي  ىاع  ت   اسيج عاساق عاكري
 مه عايييتم عذاك ىتاليج تاملعشبالع عحتيالجالم كل ةذالع ساةي عع ساق اااي حسب  ماللارع  ععاعيل

  ياعايتعيال يي و عجيالا ال اي ع  لو  عاساق عاعل ل لتتج  ساتاي اه. عت اع  يتل
  ل ررل عي تبارررالم عافاميررر  ارري عاهمررراللت عاليياغاعايررر  ععيجتيالايرر  ععاسررري اااجي  اكرررل ةذرررالع  .1

 .ساةي
 ذالع.   ايع مقج  عاري لو عيشبالع يحتيالجالم عقغبالم عايست ركيو مع ل كل ة .2
 يهترف . تاايع ىيو قغبال  ج عاع الاتالاي عل الني  عا ملو عيااع تص الييااه مقعسالم ارع  عاتاكيت - .3
 . مييج ع هذي  تامل لتتج  ساتاي لرالسب لص عحتيالجالم عايست ركيو اي كل ةذالع ساةي .4
 ذالع عاساةي عايست لف. عافاص عاتساتاي  عايتالح  ع  ل ل عااارع  عاتعاف .5

 اا اعااعلل لتر ةذالاالم عااال  س ىاع  ت ب يعيسساق  يي و  يتل  ع اسيج عل :ق اسس تجزئة السو -3
عسالس عاعاعلل عاي اعاي ا حيأ  تج  اسيج ع يتل  عاساق  ةالايج. ل الاظالم. للا علرالطع ارع  عاتاسيج -1

 ذعم  ماللت لتعالى  .
ستهلع  ارل مقعس   يتل  عسالس عاعاعلل عاليياغاعاي ا ع ي لو ت اا عاعاعلل شيااال اي عيارع  عاتاسيج -2

عيسام، عا الا  عيجتيالاي ، عال ل،  و، ععاير ، عحيجععاتي  عيل عاس اعق اتاعاا عابيالنالم عابمل عيس
 عاي ر ، علستا  عاتعريج ععاذبا  عيجتيالاي .

عةل عستعالا عاااللياا ىبعغ مقعسالم عايلعى بالاعاعلل عاسي اااجي  عع عي يال الم عاسراكي  اي  اسيج 
ه. ىيريال ع يال ال ه، مععاعيست رك، ليااه ع جي  ني  حيالم عافام شهمي  عاساعق ع عيل عاعاعلل عاسي ااا عي

 عيل عي يال الم عاسراكي  لعلل عيستعيالل، عاعاللل عاتساتاي عايؤنا اي عاعاعء عاايء عنتظال  عاعاعء 
فسيا عاتبال و اي عاسرا   ارع  عمععاعه عي عا عستهلع      عيس  اتاسيج عاساق ل لعم امع  ةلق  ال

يتل  عاساق اميالا عارظا عاعيااي  الس ععحل اتت اا لو عسارع  ت ب ي عايالال يفمل عياتيالمعيس
ع فسيا عاتبال و ىيو شاعل  عاساق عايهترف . عتتج  اسيج عاساق عامرالاي عا    اا  ايه عايرعآم ععايرظيالم 

ع عا يج عع عاياةص عسالس  اع عامرالا  عارع  الجي عامرالاي  بعاعء لرتج ب ا  عستهلعله اي ايريالم عنت
 عاي.عاي ا 

 ق عايست لفا  ل ل عاسا  -ت
 للت ال ارع  يامل ىت ل ل عاساق عايست لف   ل ل عااذالع عع عااذالاالم عاساةي  عاتي سياكت عايعاعع

الم يي و عضالا  ةذالا نيالحهنبإ  عإذعةذالع ععحل اا  ارع  عاالمم يفمل ارل م ال ساق جل ل عاتاكيت
ذالاالم غيا لاب  لل  الم ةست لف حيأ يي و يب عايتبع  ات ل ل عاساق عايع ا  عي عنه  علم عيسالا

لتاعبذ  ت  ي  ا ذ ال ابة  لعتاك  اييال الع عا كل ةذالع ييال ااص   ساتاي  ج عب  كيال يي و عحيالنال 
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ةذالع لعيو. عتتم  ليال اع ى   ذي  عاساق ك ل ىتاايا  ع ير  لتراا  لو عايرتيالم كل لرتج لر ال  اجه
  ل ل عقسج صاقم ععةعي  اكل ةذالع ارع  ى عاتساتاي اللييو ىلقعس  عايلع ع يي   اكيت لي امعم عاا سبع

لست لف بيال يع    ماللمه عاليياغاعاي  ععاسي اااجي  ععيةتمالمي  ع الاتالاي جالذىي  كفاص   ساتاي  
صل  اي عاعاعء س  ع  ريل سرا  عايست رك لاالحتي يي و  ايي ال عاي نف  عااةإ  رت  عي تيال  ىلقع

ععاسو ععاير  ععاليالن  ععايعتالعم ععاعالمعم عاري    بال تبف عال ليب ه عاتي  هترع يال ال ه ع فم
عاااللييو ىلقعس  عايلعى عاتساتاي    ل ل عيستاع ييي  عاتساتاي  لو  هذي  عايرتيالم، عاتسعيا، عاتامتص 

 ا اي  عايست لا  ع كل ةذالع لو عااذالاالم عاتسات االء بالحتيالجالم عايست ركيو ايععاتاعتج بيال  تبء  لص عاا 
 بالاتفميل اييال بعل عاتعا   العم عايتتج عاتساتاي اريعاعع. لال سرعا  اه 

  ال ا حيج عاساقا -ا 
لرتيالم عع  للالم عايعاعع ععاعاعلل عايؤنام ابه عساق  رك عايرتيالم ارع  يعتبا   ل ل عاذرب عايتاةص

ي ع هالذ عاااعق عتعتبا عيسالس ا عاتالاي  ا ال، ىل ى عاتساتاي  عمقعسالم عايلعى يا ععاتععت  اي مقعس  عايلع ح
 لرتيالم عايعاعع عاعا ارع  بمبحي  عايعاعع ارترفي  لو الله. ع اجص ع يي   ال ا عاذرب عايتاةص

 يعتبا  ال ا عاذرب عسالس ايييص عاتال اعم -ت
عةالل  لعاعاالم  ص اي عايعاعاالم عاااللي  ععس ات ل ل لل  عا الج  ارتاسيعتبا  ال ا عاذرب عسال -ا
 ال ع  ل ل عاتاةيإ عاتلري دنعالل ال  لم عع تيالق لاةع جل
يعتبا  ال ا عاذرب عسالسي اتاجيه عيستايالقعم ابعغ عايعاعاالم معا غيا ال. عتتذرب  ال ا نميب  -ا

عاتساتاي  عنميب حيج عافيام  -اعا  عاكري حيج ع -حيج عاذرب عاكري  - اعع لو عاساق  ال ااعايع
 لر العايعاعع 

  الطلب الكلي:تقدير حجم  -1
ةذالاالم ع  ل ل عاساق عايست لف ات ل ل عااذالاالم عاساةي  عاتي سياكت اري ال ىاع  بعل  اسيج عاساق 

عتبا عايعاعع   إ عالقعس  يأ ي  ال ا حيج عاذرب عاكري ععايبيعالم عايتاةص عا مال اري ال ععا   ي
ج عاذرب عاكري  ال ا نميب لو عاساق. عتعيل حيارع  ل لرتج عايعاعععيسالس عا   يميو حما 

ري بالا ل ل لو عاعاعلل لو عايرتج   إ عالقعس  عتتأنا حيج عاذرب عاي ارع  رب عاي ري ععاهالقجيعاذ
 ع ي الا

 الم عاس الا ع امتع ج علعلل نيا ج  - 
 لتاس  م ل عافام  -
 ل لو عاسعا ععال ل لاعن  عاذرب اك -
 .ص عابل ر  علعلل عات يا اي الق عاسرعسعال -
 يتأنا بالاعل ل لو عاعاعلل لر الاالقجي ععا    تيال اي عامالمقعم اذرب عاهعلال عا 
 عاعبةالم عالعاي  ععاظاعف عاسيالسي  عاسالللم -
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عايرتج ل ل ارع   السيالسالم عالعا  عايستاقمم اييال يهتت بهحبل عينتالا عاي ري ل ل عااعقمعم ععنالق  - 
 .عالقعس 

 .عس  ع  ريل  ذاق عيست ب  اي عالعل عايستاقممي ضاء مق عايرتج اارع  عحتياليم عستياعقت  عاذرب - 
عجيالاي عامالمقعم عتتج  ال ا حيج ىاع  عي يي  عارسبي  األساعق عايهترف  عنسب  عامالمقعم اكل ساق  - 

  ا حيج عاذرب عا الايبؤ بالاذرب اي عايستابل  العاذرب عاكري ىتال ا حيج عاذرب عا الاي ععاتر
عع بالاايي   بل اتام ملري  لعيره عاي راعف لعيره ق عا الاي ساعء اراحلعم  تج حسالا عل النيالم عاسا  •

 ع الستهلع  عايعلا  عاتالاي ا 
متوسط الكميات المشتراه × امكانية السوق االجمالية = عدد المشترين للسلعة تحت الظروف المحددة 

 متوسط سعر الوحدة  ×
تهلع  لعال يا عتاتو عايا ابيو ععا    تج  ال ا  بالسعايعالما  عاسالبا  صعا    ال ا الم عاير  اي ععايع 

 الص  بالستبعالم عيااعم عا    تاةص ال  شاعل ج اريرتج حيأ ي يعبص قغبال  ج علو نج يي و  ال ا الم 
 فعايعتاتو عاي تيريو ارسرع  اي ةذالع عاساق عايست ل

 التنبؤ بالطلب: -2
اريرتج اي  يبيعالم لاعجع  ىيالنالم عايبيعالم عافعري صال اايالسالم مةيا  او عا يج عايتاةص ار  عاا يسترت 

عافتاعم عاسالبا  اي حالا  عايعاعاالم عاااللي  عاتي ييا   اسيع ال عع عضالا  لرتج جل ل ايتتج عايرتيالم 
عارامالا كأا ي اا حيج ال  ال عاياسيي  بالاتتالمم عع ا ا    ل ل عايستا  عاعال  اريبيعالم علعاا  ع يال 

عال  عاي عمني لستا  اه اي اتام عحا . ع ياعجع  ىيالنالم عايبيعالم اتام لعيره اي عاعالم اي ةييته اي عايبي
  بل اتام ملري  لعيره  مب  عايرظي  اي عضص تامل اتف ج ع يال  عايبيعالم عاسالبا  ع الاتالاي  تمعم ةلقع  ال

رص اذرب عايتاةص ارسم ايتج عاتربؤ بالال اي حالا  عايعاعاالم عايل لبيعالم عايستابري  اريرتج عل اةص عايارع 
يامل بالاتربؤ  -ل ل عالقعس   بل اتام ملري  لعيره لص   ل ل  ماللت   ع عاذرب لف ا  عع ييته عاتربؤا

ل اتام ملري  ل لمم. عايرتيالم ساعء كالنإ سرعال عع  للالم لالل   بارع    ل ل عاذرب عايتاةص لستابريال
لم ع ايج عيمعء عا الاي ععايت ياعم الم عاسالبا  عا عجريل عقةال  عايبيعمة  عاذرب ضاعقم مقعس  ع    تذرب

 عاذرب اي عايستابل. بيعري عا عاتربؤ  تج لو  بل عالقعس  عالةيا  عي ياا ارع  عاي تير  عاتي ةل  ؤنا
 تيالق  ال  اي مة  عالقعس  عحسو ع اااللييو بعيري  عاتربؤ معقععاتهيل عع عاتاةص. علو نج  رعب  بام عارع 

 predictionع ال ا عاذرب  forecastingيلق عيشالقم اب تبف ىيو عاتربؤ يرالسب ارتربؤ. ع عيسراا عا
of demande عا  ج ارع  حيأ عا  ال ا عاذرب لال  ا عي ايري   اةص األحلعث عايستابري  ىرالء

لل  عاتال ا عاعهمي عحسو عاتتبص ارع  بعيل لحىاع  الاي االا نتالليه  تاة عاعهمي ارفام. ع الات
تابري  ع  عاتربؤ ا ا ايري   تذرب مقعس  نظاللي  ارذرب  بل اتام ملري  ارظاعف عيةتمالمي  عااع ر  ععايس

ص عاذرب اي عايستابل. ع اجارع  لعيره بالستهلع  عسالايب  الص  ات ل ل عاذرب ع أنيا كالا  عايت ياعم
 ام ع ي ال اييال  ريامم نسلتعل ت يي  عاتربؤ  سبالا
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عاسرص عع عاهللالم علره يي و  اييج كالا    ع عاذرب ات ايع االلل لرالسب. ع فا  ارع  ي لم عاتربؤ عاذرب .1
عالقج  عاتي ي   اع عاعاللل عايرالسب االا   ع يعري ال  ىاع  عاسرع  لص عنهفال  سعا الارع  عجام طرب

 رع . عاس ك رعنتالا  جلعى 
ينتالا ععاتكراااجيال عايستهلل  ععاياةص   ل ل عاذالة  عينتالجي  اريعاعع ععسراا ع رعا يسالال عاتربؤ بالاذرب .2

 اي اعاي ع مييج عايرتج ع هذي  عايمرص ع
عضص  ذ  عينتالا ع  ل ل حيج عاعيالا  ععايهتعا لص   ل ل عاي انالم عايمرع  ارع  يسالال اتربؤ بالاذرب .3

 ععايعتاعم 
 تكرف  ع  ايع عاا  ي . اذرب عايتاةص ع الاتالاي  فغ عاىيو عينتالا عع  ايع عاتاعما ىاع    عاتربؤ ؤم  مة .4
عاسرص ععاهللالم لو عيلاق عيسالسي  عاي لمم اكايا لو سيالسالم ععستاع يييالم ارع  يعتبا عاتربؤ بالاذرب .5

 اعاللر . عايرظي  عع عايعاعع عاهالص  ىتذاتا عايرتيالم ع  ل ل عيسعالق عحيج عااا  ع
 ايا ال. اق عاتي يسعي عايعاعع ات  ا مقج  ع تاعق عاسيستهل  عاتربؤ اتال .6

 صعوبة التنبؤ بالطلب: -3
قةج ارذرب عايتاةص ياالقا عاذرب عافعري يعتبا ىاع  يعتبا عاتربؤ بالاذرب لو عاعيريالم عامعب  يا عااصال

يسالايب لال لو عاذرب عافعري بالستهلع  عحل ىاع  عقةال   اتااىاع  بالا  عامعا   عي عنه يي و عااصال
 الم عاتبالقعم لر الاىاع  ص صعا   عاتربؤ بالاذربرب عايالال  اجا عاتربؤ بالاذعاكيي  عايهترف  اتال 

لو عاتربؤ افتاعم ملري  طاتر  يا  تس لعايل  عاتلريا كريال كالا عاتربؤ افتاعم ملري  ةميام كريال كالا  -1
عاع   يس ل  عارعال طالاإ عافتام عاتلري  قةج عاتربؤ ي اا كبيا كريارع  عحتيالل   يا عاظاعف عاتي  ؤنا

 اي عايستابل عاااتب.ال  اةص عات ياعم نسبي
عيستااعقا عتامل به لل  عيستااعق عاسيالسي ععيجتيالاي ععيةتمالم  اي عاييتيص عذ  ؤنا      -2

اي  لره تس لي عاييتيعالم عايستاام سرع  لعيره عغالابال االا عاتربؤ بالاذرب اارع  عاذربارع  عاعاعلل
معا  ىاع   مل ا سرع  لالارع  عايرظي   عتيلل عذع كالنإ سبيل عاياال عارععاييتيعالم غيا عايستاام 

 رك عاسرع   تأنا كاياع بالاعبةالم عاسيالسي  ىيو عالعاتيو ارع  لعيره اييب عي   اي عياتبالق عا عاذرب
 عايملقم ععايستاقمم.

  سرعارع  عاذربارع  عايؤناعمعاعاعلل ليياا   عاذربا يامل ىتركارع  عايؤنام  علم عاعاعلل -3 
عيره كيستاتالم عيسعالق عجامم عاسرع  ععالاالي  ععيابا ععاتعبئ  ععات ري  علرالا  عابيص عكرعال ااعلل ل

ؤ بالاذرب عاتربارع  عاتربؤ بالاذرب عايالال كريال ةرإ عاعاعلل عايؤنامارع   تلع ل لص بعم ال اي عاتأنيا
  تس ل ريال كالا عاتربؤ 

اتلو  ن ال  تج   إ راعف لت يام ي  ي ال ارما ع عتتم  لو عاسام عاسالىع صعا   ايري  عاتربؤ
 عاذرب طاق عاتربؤ بالاذرباارع  ععستااعق عاييتيص علل   لع ل عاعاعلل عايؤنام



ياألستاذ إبراهيم نافع قوشج                                                            كلية االقتصاد      -وى االقتصاديةدراسة الجد  

 31  

عيعل  ا عيسالايب عا يا  ناايو قليسييو عاراعىاع   مر  عاذاق عايستهلل  اي عالعم عاتربؤ بالاذرب
 بام عل القم عيااعم ارع    ع عتيل عسالسالفي  عع عااصفيعهمي  عع عاكيعتذرع اري ال عيمال عيسالايب عا  يي 

   ريل عابيالنالم عاتالقتهي . ارع  علال عاراع عااالني ا ا عيسالايب عاكيي  ع بري عسالسال
و عاذرب عا ع ارل ال   ااا ىيالنالم  القتهي  اطاق عاتربؤ عااصفي   ستهل  االمم طاق عاتربؤ عااصفي   -1

ل طا  لرتيالم عع  اليج  للالم جل لم عع ارل عجاعء جل عاذاتل ارلعم عاتربؤ األاتكاا لرالسب   ا
عايرتيالم عا الاي  عتتج عجاعء عاتربؤ عااصفي بذاق لتعلمم كيعاا  عقعء عاهباعم ع ال اعم ارع   عل بم

   مافي.قجالل عابيص عمقعسالم عاساق عطاتا
عجلععل لع  طاق حسالىي  لعير  ال ةيالس عاتربؤعم بالستهع ي عاذاق عاتي  تج ى طاق عاتربؤ عاكيي   -2

ىيالنالم عاسراعم عايالضي  عتاجل لر ال الم طاق  الل  لال عايتاسذالم عاايالسالم ارع  عياتيالمملري  ع 
 ارع عاذرب لعرالالم كيي عايعرالالم عاتي ي تالج ال عابالحأ دجاعء مقعسالم عاساق ع ال ا . عابيالني 

     عايعاعع لرتيالم 
 عرالالم او عاكييالمال

 عنتالا  •
 قمعم عع  •
 صالمقعم  •

 لعرالالم ع اىا
 الم  يالق عايير  ععاتيتل   •
 ليتعني  عيسام  •
 عااسا  عايياكي   •

 لعرالالم عصفي 
 عسالايب عاتامتص عايتالح 
 لعرالالم او عاكييالم

 عنتالا  •
 ععقمعم  •
 صالمقعم  •

 عايست ركيو فميبم ع يال الم ع 
 لعرالالم او عيسعالق

 عالق عابيص سع •
 عسعالق عايرالاسيو  •
  عالل  األسعالقعي يال الم عا •
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 افعال وتصرفات الحكومة -4
ات ل ل عاعاعلل عاتي  1976نتاللج عا ما عا   ةال  به عتل قع إ عكبق  اال  ارع  اي غالابيته عدطالق

 ت ج عاعاعلل لال  ريا  أ   ال عاعاكالم اي عياتبالق ارل ع تيالق طاتا  عاتربؤ ع 
عايستاى عاعريي ععاااالاي ارع  الق طاتا  عاتربؤ   عال نظال  عاتربؤ  تاة  ع تيابيالنالم عمقجلستهل  ع – 1

ع بام عال اعا ع ج عافئ  عاتي ستستفيل لو نتاللج عاتربؤ بالاذرب ع الاتالاي ييب عا  تاعاع عاذاق عايستهلل  
اا بأسالايب ي يف يان ال. عايل اعا او عستهلع  عاتربؤ عايستهارتربؤ بالاذرب    رك عايستاتالم ععي اتف 

مر ال لستهللي عارتاللج  ا عستهلع  طاق عاتربؤ عاعاللع . عتييل ي يال  حالايال عاتي يف ط عا الل علو عاراال
عستهلع  عاذاق عااتالضي  عايعالم. ععستهلع   رك عاذاق لبالشام ارع  يستهلع  تسالايب  ربؤ  عتيل ت اا

ي اا ربؤ عي سراا عاتن ال، علو نج ييب تا  اعاي ع تيالق ع  لفالجأم اريل اتو عا ع ي يستسي ا يعتبا نار
لتاللال جلع عع لعالع ار الي   نه االمم لال  كاا لعرالالم لستهللي نتاللج عاتربؤ عةل ب اا لو لستاى  رك 

  تا عا لف عار اللي عارظج عايعالم عع اا لو ذاك اها عستهلع  نظج بسيذ  ي اا عحيالنال ت اا جلعى. ت
يعي  لص لستاى لعرالالم السب  علتعاذاق لراق لعالم ارتربؤ بالق لال  كاا  رك اي  بالستهلع  ط
 لستهللي عارتاللج. 

عااةإ عايسيا  به اتيييص عابيالنالم ععالعم ارع  عااةإ ععاياعم عايتالح  عتتاة  ع تالق طاتا  عاتربؤ – 2
ميا اذاتا   ربؤ لعالم  يييص الم علعل  عاتربؤ، اياب  تذرب عات عاتربؤ ي تالا افتام ملري  ايييعي عابيالن

 فغ عاتكرف  ععااةإ ىاع  تكرف  لا فع ، عتؤم  عستهلع  عا السب عياكتاعنيتش ا ع  نالم اعلمعابيال
 .عابمليو دجاعء عاتربؤ

بالا ا  لو ىجاعله طبيع  عاااعقعم تع عيستهلعلالم عايذرا  . سبع عيشالقم ىاع عق بالط طاتا  عاتربؤ  – 3 
كالافتام عاتلري  عايذراا عاتاةيص  عايذرا  بالامفالم عايبري  اري ، ع ا ب   رك عيغاع  عطبيع  عاااعقعم 

 با ال عليالل عالم عاراالط عايذرا   عاتاةص ا ال. عاري سبيل عاياالل ارل عاتهذي  عاعاللل ي هالذ عاااعقعم 
ذرب     عاااعقعم لو مة  ع عاذاق عاسببي  اي عاتربؤ عايال  تعيستايالقت  يستهل  تسالايب عاسبسل عاتلري  ت

 . االاي 
عابيالنالم عايتالح ، ايتذرب عستهلع  نياذا ارع  ح   تاة  ع تيالق طاتا  عاتربؤ غالابالنالم عايتالعابيال – 4

عااميا ع الاتالاي  رت  ع تيالق  ير  ي  كاا لتالح  بس اا  اي عااةإعيةتمالم عاايالسي ارتربؤ لاب ىيالنالم لع
عاتربؤ اهمع ارع  يالنالم عايتالح   ع اى اعل  لرالسبت ال ارتربؤ اي عااةإ عااميا. ع ؤنا تيمال نااي  عابطاتا

  ربؤعم غيا مةيا .ىاع   النإ عابيالنالم عايتالح  ةرير  تع غيا مةيا  تم  عستهلعل ال
عاذرب لستيا عنالىإ  بؤ عاتي ييب ع تيالق ال، اهذع كالاي لم ع يال  عابيالنالم طاتا  عاترا مع يال  عابيالنال – 5 

 يال  عابيالنالم لاسيي ات  عستهلع  طاق ت اا  عايلع يي و عستهلع  عسالايب عاسبسل عاتلري  تلال ىذع كالا ع
بي  عاي عي يال  عي ا ابيالنالم عيمال عامريه عستهلع  عاسبسل عاتلري  تع عاذاق عاسبع اللال عت لم ع يال  ع

بيالنالم غيا لستاا ارع للى عاتلو. علو ذاك  تم  تا الق عاذاق عااصفي  ىذع كالا ع يال  عايست سو ع تي
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ارااللج بعيري   ت ج عاعاعلل عاتي  ؤنا ارع ع تيالق طاتا  عاتربؤ بالاذرب. عاكع  تيسا ع يال  عابيالنالم لو
 يريالم عاتربؤ.ىيالني ات ل ل ذاك كهذام تعاع اي ا عاتربؤ   ل ل ع يال  عابيالنالم اييب اريه ايل قسج

 يتقدير حجم العرض الكل -ا5
عايمالمق عاي ري  تع عاهالقجي  اي   ركاا عاعا  عاكرع لو عاعا  عايتال  حالايال اي عيساعق ساعء لو

عا  عايتاةص اي عاسراعم عااالمل  ععاتي   ذع ايا عايعاعع ل ل عالقعس ، ش ل ععقمعم بالدضالا  ىاع عا
الة  عافعري  ععااماى اريعاعاالم عاذ ي ييب  اعاا عابيالنالم عآل ي اعاراصال ىاع  ال ا ا يج عاعا  عاكر
  اريعاعاالم عاااللي  ع اعلج  رفي  ال.. عاذالةالم عاتاسعي  ععااماى عاااللي .. عاذالةالم عاتاسعي  عايستابري

ا  بري . ع الاتالاي يي و  ال ا حيج عاعاعاالم عاييالنر    إ عاترفي  عحيج عااعقمعم عع يال ال  ال عايستااريع
 ل    اي عياتبالق صعا   عاتال ا عالةيع ا يج عااعقمعم يق بالط ال بالاعلعاكرع اريرتج ل ل عالقعس  لص ع 

لال يي و عا يذات ارع عا يج عايالق  لو عاعاعلل ك يج عاتيالقم عاهالقجي  ععااسا  عايياكي  عغيا ال. عك اك
حالايال ارات عاهاللالم تع عنهفال  هفال  نسب عست بل عاذالةالم عايتالح  لو عاعا  عاي رع نتيي  عن

عينت الء لر ال عطا  عنتالج ال م عايعلعم عضالا  ارمعا الم عاتي ةل  اعجه  رفي  عايعاعاالم ععاتي  عاق  فالء
 اي عيساعق اي عيعةالم عاي لمم.

 ة التسويقية ونصيب المشروع منها:تقدير حجم الفجو  -6 
عاكرع عايتاةص عايتاةص اريرتج ل ل عالقعس  ععاعا  اتساتاي  اي عافاق ىيو عاذرب عاكرع  تيال عافيام ع

ع ت با لره مل ذاك ارع  عبص عاساق ع الاتالاي ي ارف  عافتاعم عاتلري . االذع كالا عاعا  لسالعتال ارذرب ت
ال  عستكيالل عاياعحل و   ع عايرتج. عاع     عا الا   رت  عاتاة  ارل     عاياحر  ع ليالل دنتالا عايتتل ل

ترت  عستكيالا ال عي عذع  اعاام ليتم  رالاسي  اي عايرتج م عايلعى اعل  عجام ااص   ساتاي   سعاتالاي  القعسال
تع  امتعي  ليال  ؤمى  اعاا اي عايرتيالم عا الاي  كأا  تييت بييتم اري  عع سعات  تع  اعت ي عايل ل ي  ت

 اتاسيص حيج عاساق عا الاي.
بيئ  عاهالقجي  االا ذاك يعرع عجام ااص  لتالح  اي عار ا عافاق ىيو عاذرب ععاعا  لاجبال  تلال عذع     

عافيام ضئير  ىلقج  ي  ست ع عةالل  لعاعع  عاكو ذاك ي يعرع حتيي   رفي  عايعاعع عذ ةل  كاا    
بالالقعس  ي هالذ  ةل  كاا ايام عاذرب كبيام ع يال ااص   ساتاي   لاص عاااللييو اسل ال. عاع عي يال  عي ا

مقعسالم عايلعى. ارع عا  اعاع عي ي ذع عع ععال ال اي عاساق ععيستياعق اي ةاعق بهةالل  عايعا 
لستاياعا ت اعا اي سل جتء لو عافيام تع ةل  تج عايتالح   نه ةل يفكا عايعاعع كل عافيام عاتساتاي  

تا  اعى عتال حيج عافيام عاتساتاي ، ىضالا  اسع  ايعاعاالم ةاللي  دنتالا نف  عايرتج ع  ع  تمعم عاعا  
ري  عةالل  لعاعع كبيا اسل عافيام بأ ير ال عع جتء لر ال  تذرب عستايالقعم لبالا  اي ال  فاق عاالقعم عاتيات

 عايتالح .



ياألستاذ إبراهيم نافع قوشج                                                            كلية االقتصاد      -وى االقتصاديةدراسة الجد  

 34  

عليال  يلق عيشالقم عايه عا نميب عايعاعع لو عافيام عاتساتاي  عايتبع . سيالس  عايرالاسيو، جامم عاسرع ، 
يب عايعاعع لو عياتبالق  رك عاعاعلل  تج  ال ا نم الا، عع يال الم نيا عاساق. ع ال    اي كرف  عينت
 ي اع عةمع ق  ي  لي ر .  عافيام عا 

 مزيج التسويقيثالثا: اعداد ال  
 عتبا عاهذام عاتالاي  القعس  عاساق ععاتربؤ بالاذرب اي مقعس  عايلعى عاتساتاي   ي   ل ل ععالعم 

يرتج عع عاهلل  لو  رت  عاايال  ى ال اميالا  لاع عايامل به ليياا  عاارالل  عاتي   ععا عايتتج عاتساتاي 
ي   اع قغبالم ععحتيالجالم عايست ركيو لملق عنتالجه ىاع لملق عست ب ه تع عستهلعله ععااساللل عات

ج اعا  ععاذرب ارع عايرتج لو حيو آل ا ارتهذي  ارباعلعةلقع  ج ارع عاعاعء بالدضالا  ايتالبع  ع
تسعيا، عاتامتص ععاتاعتج ع ا ارع عنعذ   هذي  لتتج عايرتيالم، عا عاتساتاي  عتعتيل عايتتل عاتساتاي

عارع عااغج لو عا عينعذ  عاتساتاي   بلت بعل  يال   رفي   ى اك يعبا او عينعذ  عاتساتاي  اريعاعع.
 العم ال اي لاحر  مقعس  جلعى عايعاععتالا عاسرع  تع  اليج عاهلل  عي عنه  رت  عاتهذي  ا ال عع عايعاعع ععن

 . لقعس  عاساق ات ل ل عافيام عاتساتاي  علو نج عاتهذي  ارباعلج عاتساتايعاتساتاي  نظاع يق بالط ال عاانيع ى
عاتساتاي  ةل ييال عحل عاعاعلل عا الل  عضالا  ىاع ال  عي تيال  عاكالاي بالايالنب عاتساتاي اي لاحر  عالقعس  

عاياالل عايرتج عايل  اي عيساعق اعري سبيل اي عاياعحل عيعاي ارعالطه ارل طا   افعل عايعاعع  الص 
 لعم جيل اريتتج عاتساتاي اها ذاك  رع  ىذع  ج   ل ل عاذرب عايتاةص ىلة  اي مقعس  عاساق عاج  اع به عا

س  عايلعى  اريل االاري   ال ا عاذرب علو نج  تم  ت يي  عيالعم عاييل اريتتج عاتساتاي اي مقعارع 
عايرتيالم عاياير  تع عابل ر  بيال ي اع ارع   ج عايل ل عايتاج  اليي  ليتم  رالاسيعاتساتاي  ليال ييعل عايرت
ععسالسيال اي    ععاا  ي . ع رعب نتاللج مقعس  عاساق عا الاي ععايستابري معق  ال عي لعف عاتساتاي  ععابيع

لو  عمةيا  نالبع  ىيالنالم حاياي ارع  ع ضاعقم عياتيالمىراقم عايبل  عااليسي  اريتتج عاتساتاي. عتع     
يي و سرا  عايست ركيو تع عايستهلليو اريرتج حتع ارع  جييص ةذالاالم عاساق ذعم عاتأنيا عيييالىي
ع لص قغبالم عع يال الم عايست ركيو عا  و يياراا عايست لف عضص سيالسالم عايتتج عاتساتاي بيال  تيالش

 ايرتج عايعاعع.
إ عالقعس . عا ع  يال   عايرذاي  اريعاعع    يال عايرتيالم عابل ر اتتج عايرتيالم هذي  ل – 1 

ييالم ععاسيالسالم عي اى اريعاعع. عستاع ييي  عايرتيالم عيسالس عا   يعتيل اري  اي عضص عيستاع ي
   الق نذالق عايتتج عاتساتاي ل  ع ير  عايرتيالمعتامل ىتهذي  لتتج عايرتيالم ذاك عارعالط عاهالص بال تي

ت لعف عايعاعع   إ عالقعس .  رالاس  عا الاي  ععايستابري  بيال ي اعاي ضاء عحتيالجالم عاساق ععجام عاي
عالعق عيسالسي اي  هذي  ع  ل ل عايتتج عاسرعي  –ي  كيال سبع عاتاض –ع رعب نتاللج مقعس  عاساق 

 ل عايتتل عاسرعي.  ل ارع  ابيالنالم او عاعاعلل عاهالقجي  ععالع ري  عايؤناماريعاعع ىذع  ااا ع
سراك ج ارع  عحتيالجالم عقغبالم عمععاص عايست رك ععنع السال  الاهالقجي  اي   ل ل ع تيال عاعاعلل ع 

عااضص عاترالاسي ايرتيالم عايعاعع عع نا عدييالىي تع عاسربي ارع   جعاعاعلي، الم عايرالاسيو ع أنيا 
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الم ارع  جيال عاسالللم اي عامرالا عايرتيالم عك ع تنا عاتذاقعم عاتكرااا ارع  ارسيالسالم عا  الي 
ارع  لعلل  االمل ال. ىيريال  تيال عاعاعلل الع ري  اي   ل ل عافاص عاتساتاي  عايتالح  ارتعافرتيالم ع عاي

 ل ل عاذرب عايتاةص، نج يأ ي معق عدنتالا بيسؤعايته او  هذي  عيستاع ييي  عدنتالجي  عاساق ع لتذربالم 
يو ىلقعس  عايلعى مقعس  تنا  رك     تج ع تيالق . علو نج اعري عااالليعابمل  دنتالا عايتتج عاسرعي عا

كل االلل لو  رك عاعاعلل  ع تيالق عايتتج عاسرعي. ع الاذبص  هتر  ع  يي  عارسبي  اتأنياارع  اعللعاع
كل لرتج لو عايتتج عاسرعي ع ا لال  رت   ايييه ات ل ل ةالىري  ارع  ساعء كالا االلب  القجيال تع مع ريال

حيج عاذالة  عدنتالجي  عايذرا   ارع  عاا  ي ، عللى  أنيا رتج ارتساتع عللى لسال يته اي   ايع عاي
لم ةالىري  عايرتج ارتساتع ىت ل ل حمته لو عاساق ني  عمقج   كاللره لص باي  ل انالم عايتتج عاسرعي ع ت 

عح  اي عاساق. تلال بالارسب  ىيو  ع ير  عايرتيالم عاياير  تع عابل ر  عايذا  عاذرب اري ، ععضع  عاترالاسي
  ريل لال يسال ج به كل لرتج لو عايتتج عاسرعي اي ق  يه عايعاعع عق   ذاك ىاع  اا  ي  ات لفات ريل ع

ععابيعي ع  ع  تج   ل ل تامل لتتج سرعي بيال  تبء  لص قغبالم ععحتيالجالم عايست ركيو ىاضعه عاتساتاي 
تيمال   ل ل الم  عتعيل  هذي  عايتتج عاسرعي اريعاعع يياراا عاساق عايست لف ايرتج عايعاعع. عا  و

عء ع صرالف عايرتي  اي كل   ،   ل ل مقج  عاتاعب  ىيو لرتيالم عايعاعع سا   ذاط عايرتيالم، الم
عار اللي. عاتاضي  ذاك نفتا  تا اييال يهتت ىاساللل عاتساتع تع  يالنل لسترتلالم عدنتالا تع عيست ب  

اط عدنتالا عايي ر  اي   ع و. اهذارلععجىاع  ج جلعى عةالل  لعاعع ليتقعالقعسالم عايلعى  تج اتاي
ا  ععااالني  الص بهنتالا عايعاعع  تيال اي نبث  ذاط، ع عل  الص ى ب  ع رظي  ع  ري  عالجالا عاي ى

لهرفالم عا ب   لمرعالم عالجالا عايهترف  لو صلعق ع يباقجا عساسي .... ىاخ ععااالاأ  الص ىتمريص
 أحل ل انالم ار   سييو عالععجو. يستهلعل ال ك

ع تبف الم عاراايالم ععيصرالف عاتي  رتي ال كل    عنتالا حيأ ييإ  لقتج عالععجو عاكاللر   حظعتب
... ىاخ   ع هتر  ناايالم عايمرعالم عايرتي  لو  يباقجا عساسي .عاه  ع عل عمعن ال لعاي ىاح   بعال 
ل عق بالط عنيع ىيو تج ععحل  ا عاعر  عاي   ع عايعاعع  اج ، ىيريال  رتج عاه  عااالاأ لرلعاه  عااالني

سترت  لو ستهلع  عار اللي اكل لو عالجالا عاي ىا  علمرعالم عالععجو كيال تا ت ج لعساللل عاتساتع ععي
عنتالا عايعاعع. عاري عاااللييو ىلقعس   لسترتلالم عدنتالا ععايتيال اي عالجالا عا ي ععحل ايييص  ذاط

   كاللل رتيالم عاسالىع عدشالقم ىاي ال  بعال القج  ل ل عايتتج عاسرعي لو ىيو لهتر  عايجلعى   ع عايعاعع 
ل ل اا ععاالقعم عاتساتاي  عايتالح  ارااللييو عايذرا   اريعاعع، عيستايالقعم عايتالح ، ع  يي  عارسبي  اك

 بالايعاعع.
  عاي ير  ععايا بذ  ىتهذي  مقعس  عايلعى اي عاتبالق ج ع نعذ  ععااراللارع  عتيب تا يأ   عاااللياا 

ميو   ري   مييج ععنتالا عاعبام تع عا بف عاهالقجي تيالم كالاتعبئ  ععات ري  ععاتيييت. ايتلتتج عاير
س يل ايري  ت يي  اي حفظ عايرتج،  س يل  عاف عايست رك اريه،  س يل عستعيالاه،   ارسرع  ايال ا ال لو

  لو ع نعذ  تيمال ااابا او عاسرع .  عتبا عاتعبئعابيص، ايي و عاتبالق عا بف تع عاعبام عسير  
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م بيال  تبء   ساتع عاسرع  كأمعم ج ا اريست رك عا ع  رت   مييج عاعبا ارع  تأنيا العاتساتاي  عا الل  نظاع ا
رتج عاي عي يال  ع  ا  عتبا عاتعبئ   الل  اريرعأم اميالا لص قغبالم عايست رك ع يال يس ل عستهلعله اري

 اي  مييج عاعباعملععاه عا ع  ييل عاتميييالم عا ل ا  سبل  عايرتج تنرالء نار  ع هتتره ع ع ار عاي الاظ 
عاعبام ععضص عاعبل  ارع  ااصفي  ععافري  اريرتجبسالط  عاتمييج ع م يا عا يج لص كتالب  عابيالنالم عىاع 

 عاتيالقت  عايييتم اه لرعال اعيريالم عا ش عاتيالق .
عايرالاس  حتع يس ل  عات  عايست رك  يرعأم  الل  اتيييت عايرتج او عايرتيالمعت ياع اها  يييت لرتيالم عا

عايرتج. علو نج  تم  ارع  يييتي  عتتج ذاك ب تالب  عيسج عاتيالق  عقسج عاعبل  عاتيالقت  ععاععالق عاار
عطو ةا  ج ضاعقم  اعاا عابيالنالم او عايرتيالم عاياير  تع عابل ر  عايرالاس  علاعصفال  ال عالم عايرالاساا علا 

 ل ل ليياا  لرتيالم عايعاعع. ععستذبع قت  قجالل عابيص ععايامايو اتعضعف ج، ع ماللت عايست ركيو 
  ل ل ارع  رسبي     لو عاعاعلل عاهالقجي  تع عالع ري  عايؤناملص ضاعقم ع    اي عياتبالق ع  يي  عا

ي  تييت بياعصفالم ع ماللت  عبص عي تيالق عايتتج عاسرعي ع  اك يي و   ل ل  ع ير  عايرتيالم عات
شاعل ال. ع تعبيا ت ا ضاعقم تا  تاعاا اريتتج عاسرعي عاابال بالاساق حتع ارع  ايست رك ع  ع يابلقغبالم ع

 لص ضاعقم   ل ل ق  ي  كل لرتج لو عايتتج عاسرعي عق    رك عاا  ي  بالاياكت عاتساتاييي و ىيع . 
 ععابيعي ا ال. 

 عاتسعيا – 2
 ا  عاتامتص  ل ل لرالا -3
ستاع ييي  ارتامتص ارع للى ايا عايعاعع علو نج لعى عاتساتاي  عي لعف عيي لم عاااللياا ىلقعس  عاي 

  ىريال  اتامتص عايرتج تع عاهلل  ةيل عالقعس  بيال ي اع ةراعم عاتامتصل يي و ا ج عاتهذي  ايرالا  عاتامتص
ال  أنيا   عايعاعع ا تع  للالمص  ىتامتص لرتيالم لايه تا عاااعقعم عاهال كي شعي لعف عايذرا  . عليال 

ارع عاااعقعم عاتساتاي  عي اى اريتتج عاتساتاي لو جالنب عارع نعالط عايعاعع ك ل لو جالنب   ا.  ال  
امتص. علو   ع عايرذرع سرترالعل ايري  عاتامتص لو مععتتيو  اللتيو  يال ةراعم عاتامتص ع مييج  ي ل عات

 ةراعم عاتامتص
 

 هيكل التوزيع تصميم
  ل ل عستاع ييي  عاتامتص تعي حتع يي و  مييج  –كيال سبع عا كا  – ىلقعس  عايلعى  تعيو ارع عاااللييو 

تص عا الل . ععاهذام ع عاع اتمييج  ي ل عاتام ااضص عاايلج كأحل ارالصا عايتتج عاتساتاي  ي ل عاتامتص بال
 بال تيالق سيالس  عاتامتص  ا   ل ل طال ةرالم عاتامتص عايرالسب  ع ا لال يي و عااصال ىايه

ىيو عاااللييو ىلقعس  عايلعى عايفالضر  تع عي تيالق لال ارع  عايرالسب  اذبيع  عاسرع  عاي   ع عاملم اها
 تع عاييص ىيو عاسيالستيو. سيالس  عاتامتص عايبالشا تع عا يا لبالشا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89
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ايستهل  عار اللي معا سيالس  عاتامتص عايبالشا حيأ ياا  عايرتج ىتامتص عايرتج لبالشام اريست رك تع ع –ت 
يعاعع تع او طاتع عابيص عايبالشا ىاعسذ  عارياء    عسي  ىير يال، تلال او طاتع لرالا   امتص  البع  ار

 جالل عابيص.ق 
ارع  ليياا  عسذالء اتامتص عايرتيالمارع  يأ يعتيل عايرتجسيالس   امتص غيا عايبالشا ح –ا 

رع  اتالجا عايير  ع الجا عاتيتل  نظيا   ل ل  اللش عايست ركيو تع عايستفيل و. عتتج ذاك ساعء ىبيص عاس
ا اياا  ىيص لتفع اري ال    لرالسب اه تع او طاتع عااكبء عا  و  بيعاا عاسرع  ا سالا عايرتج نظيق 

 عاسرع  ىاي ج. ىلعا عنتاالل لركي 
متص غيا عإذع لال ع م   باعء عاتساتع عا  و  تاااا ىجاعء مقعس  عايلعى عاتساتاي  لبءل  سيالس  عاتا 

تي  ت  ج اي ال الم عايبالشا ايرتج عايعاعع   إ عالقعس  عجب اري ج   ل ل الم لستاتالم ةرالم عاتامتص ععا
 اييال  ريا تع حبةال  ال عاعل ل لو عاعاعلل عاتي نيير ال لستاتال  ال

 طبيع  عاسرع   .1
 عاعاف عاساللل ا ي ل  امتص عاسرص عاياير  اي عاساق  .2
  امتص ةاى عاساق عايت  ي  اي  ي ل  .3
 للى  اعاع لرالا  عاتامتص ارسرص عاياير  تع عابل ر   .4
 عاتعتإ عاي اعاي ايي اق عايست ركيو  .5
 م  ال عااسذالء لستاى عاهللالم عاتي  ؤ  .6
 ذالء  اعلش عاا   عاتي يذرب ال عااس .7
  ي ل عحلم عايرالاس  اي عاساق  .8
 للى  اعاا عايعرالالم او عاساق  .9
 للى لعاا  عايرتج بالاساق  .10
 لي  عاي لعمم اترظيج ةذالع عاتيالقم ااعقعم عا  ا عاااعنيو ععا .11
 للى لتالن  عاياكت عايالاي بالاساق  .12

تع  يالق  يتل  نج ايامايو اتامتص عايرتج ساعء كالناع  يالق جير  ععاهذ  عاتالاي   هتت ىت ل ل نااي  ع
امتص عايفالضر  ىيو سيالسالم عاتارع  يء عايامايو ععا    تاة  تسالسال تأ ع بعل ذاك   ل ل الم  ؤ 

 تا نعاض ال بهييالم ارع عار ا عاتالايا عايهترف  عاتي يي و
 سياسة التوزيع الشامل –أ 

مم  اي اا  عاسرص   اي لترالعل ت با الم لو لرالا  عاتامتص عايتهعتامل ى    عاسيالس  جعل عاسرع
ع عات   عايست رك تا ييل ال ع ؤم      عاسيالس  اتتالمم عايبيعالمارع   لعاياير  تع عابل ر  ب يأ يس

ه يعالا اري ال ىيص عاسرص بسعا تةل ع اللش ق   تةل عحيج عايست رك بالايرتج ع تتل لو ااص عاعاعء ىي ىن
 تعا علعليم معقعن الع الاتالاي  رعأ لعال ل بالارسب  اريستاتالم عايه طربيالم تةل
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 سياسة التوزيع المحدود –ب 
الءم عترت  تا  تاعاا اي ج يو  تج ع تيالق ج ب فالم ل لعم لو عاياماارع  عتامل ى    عاسيالس   امتص عايرتج

    عاسيالس  ت اا شيااال لو لتذربالم لعير  عي يسي  ا يا ج بالاعاعء عايبالشا لو لرتج عاسرع  ع عتبا 
طبيع  عاسرع ، حيج عاساق،  عتإ ارع  اللل. عتتاة  الم عاعيبء ىتذبيع     عاسيالس سيالس  عاتامتص عاع

 تيالق عايامايو ليو تامتص عاتي  تبع ال عايرالاساا عتاعجه     عاسيالس  صعا   علاع ت عاتامتص، سيالسالم عا
 ي اااا عاا  ي  عايذرا   ايرتج عاسرع .

 سياسة التوزيع الوحيد -ـ ج
لامع اا  اي لرذا  تع لل ر  تع معا  لعير  عتييت     ارع  ةما  امتص عايرتج عتامل ى    عاسيالس 

ايرتج ععايامع، عل الني  عات  ج اي عاساق، س اا  عاتربؤ بالايبيعالم عس اا  عاسيالس  متالمم عيق بالط ىيو ع
ارع  اتيالماساق عاكو يعالا اري ال عاهذاقم عارالشئ  لو عيعايهتعا بيال  تيالشع لص عحتيالجالم ع عات  ج اي

 لامع ععحل ال    ايع قةج كبيا اريبيعالم ععق فالع سعا عايرتج بيال  ؤم  ينهفال  عد اعمعم.
ا  عاسالىع صعا     ل ل سيالس  عاتامتص عايرالسب   ا كل سيالس  لر ال ا ال لتعيال ال لو عاععتتم  

 ، نااي  عاسرع ، نااي   بام  باعء عاتساتع، طبيع  عاسرعارع    ىير العايا  ال. عاري ذاك  تاة  عايفالضر
ع  علاعةب    ذي  ع ساعق علتالبارع  يو عللى عنتعالق ج عاالم  ج عاعاعلي  عةلقم عايرتجعايست رك
 ...........ىاخع سعالق.

 الترويج: – 4
عا    ميره مقعس  عايلعى عاتساتاي  ععايامام  ساتايج عاتعايتتيعتبا عاتاعتج ارماع  اللال اي 

 عاعيبء تع عايست ركيو ععايستفيل و عار اللييوىاع  به صاق عي مالل عايهترف  عاتي  اج  ال عايرتج تع عاباللص
 كاعق ل ال ععاتأنيا اري ج دةرالا ج بال هالذ ةاعق عاعاعء نج عاعاعء ع ارسرع  اتعاتف ج بالايرتج تع عاهلل  عاتي يال

باللص اب مالل بالاعيبء عا الاييو تع عايا ابيو ب ا  ذاك اي عايستابل عتيال عاتاعتج ى اك تمعم عايرتج تع عا
تا عحل عساللل ىاع   . ع اجص ت يي  عاتاعتج تيمالسراك و ي هالذ ةاعق اي صالا  ىيص عاسرعارع  ياعاتأن

جيلع عع ةراعم عاتامتص اعالاه عع سعا عايرتج  ج ا ليتم  رالاسي  ارع عايرالاسيو عذ ي ي فع عا ي اا عايرتج
يالجال ه. عا ع اعرع عاااللييو ك ىاجام عاسرع  عتاترص عن ال  عبص قغبال ه ععحتلرالسب ىلعا عا يعاف عايست ر

عاهلل  عاتي  تميو عنعذ  عابيص عاعهمي تساتاي  عالعم عستاع ييي  عاتاعتج اريرتج عع ىلقعس  عايلعى عا
عحل عع  كاعق عالم ععالاالي  علو عايي و عاايال  بعلم حيبم  اعتييه اي عةإ ع ععيابا ع رعي  عايبي

عني  راعف عاساق، عا لف لو عا ير ، ععاييت ارع  ير عا ير  عاتاعتيي  ارع اتاعم ع تاة  للم عا 
ي عا ير  عاتاعتيي  عنيالح ال عياتتع  بييياا  لو عاعاعلل عايتاعبذ  عاتعايهمم  ارتاعتج. عتتذرب  رظيج 

 ب  عا ير  عاتاعتيي  بأ لعف   ل ل  لف عا ير  عاتاعتيي ا ييب تا  ا  –يي و ىجيالا ال اييال  ريا ت 
ر ير  عاتاعتيي  عايالال   لف اريعاعع تع بعاعلل  القجي   فا  ت لعف لعير  اعاباناللج عاتساتاي 
م  رالاسي  ايرتج عايعاعع، ي  اتتالمم عايبيعالم، متالمم نميب عايعاعع لو عاساق، ىييالم ليت عا يبم عاتاعتي

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit
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لف   ل ل عايي اق عايست  –عايرالسب اريبيعالم عايستابري . ا    سيو كفالءم عاتاعتج ع  يئ  عايرالخ
  ايع عا ير   يست لف بالا ير  عاتاعتيي  االلب جا اتال اريال بالا ير  عاتاعتيي  يعتبا   ل ل عايي اق عا

 اق حتع يي و  اجيه عاتاعتج ىاع ةذالاالم عاساق   لعا ال عايهذذ . علو نج  رت    ل ل   ع عايي
اجيه عاتاعتج ىاع عيااعم جي اق عايست ركيو ععايعتاتو عاي  ارساق ك ل. عترت  عيمال   يعايست لف ع 

يتتج عاتاعتيي لو ارالصا ال لم اعاعء.   ل ل ارالصا عايتتج عاتاعتيي  تكاا عاعايؤناتو اي ةاعق ع
  تيال اي عآل يا

 شخصيالبيع ال -أ 
عتامل به ةيال  لرلعا تع لار  لو عايرعأم بالي مالل عايبالشا ارال عااسالا  عابيعي  ااعحل تع ت اا لو    

 لم عساللل عابيص عاعهمي علال بأ   طربالم عاعييل لف عاتأنيا اري ج عماع ج اعاعء عاسرع . ع تععايعتاتو ى
النت ال، لل عاعيبء بالايعرالالم عافري  او عقشالم عايست رك بهماللت عاسرع  عطاق عستعيالا ال عصيع ربيت ال، 
ايرعآم اربيص او طاتع ع بهشعالق عاعييل ب الجته ارسرع  عجعره ياا  بعاعل ال. عةل  ريأ بعغ ععايرتج ت

 ا عابيص عاعهمي. علو لييتعم ااجالم، عي عا عا ل عيمنع    ىاناللج  اعتيي عاباتل تع عستهلع  عاكتال
جل عابيص اعالا  ىيو قجالل عابيص ععاعيبء،  اعاا عاياعن  حيأ  تكي  ق    ع عيسراا  اايا ابة  شهمي 

تتالمم بيال ي ف  ااجالل عابيص عل الني   عل ل عسرا  ج الص ايبله بذاتا   عبص قغبال  ج ع لاع ج ارعاعء 
عضالا  اايال  قجالل عابيص ىبعغ عيايالل عايفيلم اريرعأم كرال ش العى عاعيبء  ىاي جعستيالب  عاعيبء 

   ارع   ع عيسراا معقم،  يييص ع يال الم عاعيبء ع مااال  ج عاعاعلي  علاةف ج عيلتيالني. عاكو  ؤ اا
 االقن  ىاساللل عاتاعتج عي اى. كالايفه عايا فع  ل

 االعالن: -ب
ع ا ناع لو عي مالل عا يا لبالشا ارال عااسالا  عابيعي  اريعتا  او طاتع عساللل عيابا عاتي       

ع نظيا ةيالل ال ىترك عاي ي  لص ضاعقم عضا  شهمي  عايعرو عتتج عيابا لو  بل عساللل  تاالضع عجا 
ص عنالق قغبت ج اي عاعاعء، ب ارع عيابا ج ا ع تيال  عاعيبء اتاعجل عاسرتاممم ع ا عياب  عايرتعام ععاي
و لايب  ال عتتييت لى عايست رك او عايرتج عع عيي الء اريست رك ىتفميل عاسرع  اعييالم عنذبالع لعيو ا

ي ععل الني  عاتكاعق عحسو عاتعبيا او عاسرع  عايعو ار ال. عي عا عابيص عاعهم عيسراا بالينتعالق  ع 
ه لص و نج يفمل عا  تج عيابا اي عاظاعف عايؤع ي  ايفاق عيابا لو حيأ ةام عاتأنيا ععيةرالع عل

 عاترسيع ىيره ع يو عرالل  عاتساتع عي اى.
 :لمبيعاتتنشيط ا -ج
عاع   ع عيسراا ياا  عاباللص بيفام  ىترعي  عايبيعالم او طاتع  امتص عاكتالااجالم عع عاكتالبالم،  اجيه  

اي ذاك  هتر   ع يعةالل  عايسالباالم ع اليج عا لعيال. لل عاباتلي ، عةالل  عايعالق  عع عيشتاع  اي ال، عااسال
ابا اي كان ال ي  تج او طاتع عااساللل او عابيص عاعهمي اي كان ال عسير  ارعهمي  ع هتر  او عي

 عاييراك  ار يا.
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 :الدعاية -د
ل عياب  عايهترف  كالام   ععاييبم ععااعم ا ع ا ناع لو عي مالل غيا عايبالشا لو  بل عسالل 
 سرع  عع عاهلل  عايالل .عاتريفتتاا. عغاض ال عااليسي متالمم عاذرب ارع عاع 
 اخرى  وسائل -هـ

عتج عاسالىع  اجل الم عنعذ   كيو عاعيل عاتاعتيع عيا غاض ال   ىاع عساللل عاتا عضالا            
اتيالقت  الق،  اليج ضيالا ارع عايرتج، عات ري ، عاعبلالم عع سالسي اي  عاتاعتج اا  ع هفيغ عيسع

 ع للالم لال بعل عابيص. 
ا عي ا ارع ااعلل ال لم ع تاة  عايفالضر  ىيو عساللل عاتاعتج عايهترف  تع ع تيالق بعغ لر ال مع        

ار ير   ر  عاتاعتيي ، عع ياع عاييتعني  عايهمم عطبيع  عاساق، عطبيع  عاسرع ،  اةيإ عاايال  بالا ي
 عاتاعتيي . 

كباعء عالقعس  عاتساتاي  ىت ل ل عاهذ  عايرالسب   يرتج   إ عالقعس   رت  ةيال عاميالا كفالءم  اعتج عا     
 عيره لو  مييج عااساللل عيابني ، ع تيالق عااسير  عايرالسب ، ع تيالق عاتاةيإ ار ير  عاتاعتيي  اريرتج بيال 

 تيالق ج الم عابيص   ل ل عاييتعني  عايرالسب  اترفي  ال. لص ضاعقم ع ايرالسب اتاجي  ال ع كاعق ال ع راتع ال،ع
اعات لرالسب  ا ج. يره ع  ل ل عاعلم عايرالسب لو قجالل عابيص ععي تيال  بير  حب فالءم عحسو  لقتب ال ارايال  بع

قتب ال  عيره لو  للالم عاتاكيب ععاميالن  ععيصب  ع للالم عاتلعع ياع عي تيال  بهللالم لال بعل عابيص بي
 ارع كيفي  عيستهلع  ععاميالا.

 ويق:تكلفة التس -5
   تج  ال ا  كرف  عاتساتع عايا بذ  ب يبم عاتاعتج ععساللل عاعبا عك ع لماعاالم عابيص عايا بذ        

 بالي مالل بالاعيبء عاياا  عابيص علماعاالم عاتامتص ع كري  عات ري  ع كرف   للالم لال بعل عابيص.
 
 لتقرير النهائي لدراسة الجدوى التسويقيةرابعا: كتابة ا  

عابيالنالم عمقعس  عاساق بيال يعيره لو  اصي  عايرتج ع يتل  عاساق ع  ل ل      ريلبعل  يال
ىاع   ل ل عافيام عاتساتاي  عنميب عايعاعع لر ال  تج كتالب   ااتا او  عاساق عايست لف عحيج عصااه
لعات ال عاذاق ععااساللل عاتي ع بعإ اي  يييص عابيالنالم عجلف لو عجاعل ال ع نتاللج عالقعس  ب يأ  تميو عا 

ايتالح  عالالم ععارتاللج عاتي  ج عاتاصل عاي ال لو   ريل عابيالنالم عع  رير ال ععستهبص عارتاللج لر ال عع ج عاي
بالالقعس  عا رلسي  ععافري ، ع  عا نتاللج عالقعس  اب ع ل  ي اي صالا  عةالل  عايعاعع ع  عم  اصع بالاايال  

ع عا  رال  عععلا  ؤنا للى  ابل عاساق ارسرع . صالا  عايعاعع نتيي  اعل  عجام طرب ارع عايرتج ع غيا
قعس  نتاللج عالقعس  اي صالا  عايعاعع  ع  اة  مقعس  جلعى عايعاعع ارل     عاياحر . ععذع كالنإ معا

 عاراالط عيسالسي  عاتالاي ا  ييب عا  تميو عاتااتا
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 رتيالم عايعاعع.  اصي  عايرتج ع ع يره ل -
  ال  ج ع فميب  ج اي عاعاعء.  اصي  عايست ركيو ع ماللم ج عع يال -
ي  عنميب  اصي  عاساق عصاي ىاع   ل ل حييه ععاتربؤ بالاذرب ات ل ل عافيام عاتساتا -

 عايعاعع لر ال. 
ل  مييج ع هذي  عايتتج عاتساتاي بيال  تميره لو  هذي  عايرتيالم، عستاع ييي  عاسعيا،   ي -

 القت  عابيص.لرالا  عاتامتص،  ذ  عاتاعتج لص  ال ا اييتعني  لم
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 المبحث الثاني
 أهداف وخصائص الجدوى التسيويقية

 قية للمشروعاتدراسة الجدوى التسوي
مقعس  عايلعى عاتساتاي   ي ليياا  لو عالقعسالم عافااي  عاتي   لف ىاع   ل ل عد اعم عايتاةرص  التعريف:

 ساتع.، عك اك عاتكالاي  عابمل  ارتلو عايعاعع عايفتا 
 أهداف دراسة الجدوى التسويقية

   ل ل تامل تمععم عاتساتع -
   ل ل تةسال  عاتساتع. -
 ايرتج.  ل ل لاحر  نيا ع -
   ل ل تامل عستاع ييي  ارتساتع. -
   ل ل تسالايب عاتربؤ بالاذرب عايتاةص ارع لرتيالم عايعاعع. -

 المحتويات 
 ي .لف ا  مقعس  عايلعى عاتساتا -1
 تاي .ت لعف مقعس  عايلعى عاتسا  -2
  ماللت مقعس  عايلعى عاتساتاي . -3
 تناعع مقعسالم عاساق ععايلعى عاتساتاي . -4
 تاةص ارع لرتيالم عايعاعع.تسالايب عاتربؤ بالاذرب عاي -5

 ع سالايب عاعهمي  -             
 ع سالايب عاكيي  ععاريالذا عيةتمالمي . -             

 دراسة الجدوى التسويقية:أوالا: اإلطار العام ل
 ااسة الجدوى التسويقيةم در مفهو  -1

ايتاةررررص اريعرررراعاالم يامررررل ى ررررال ليياارررر  عالقعسررررالم ععاب رررراث عاتسرررراتاي ، ععاترررري  تعرررررع بالاسرررراق عا ررررالاي عع
ععايعرالررالم عاتسرراتاي ،  سرري  ارررال بررالاتربؤ  عاياتاحرر  لعايلقعسرر  ،  ررريج ار ررال  ررااا ةررلق كررالف لررو عابيالنررالم

 عير   بل عافتام عايستابري .م لو لرتيالم ل لمم علعاعاالم لب يج عةيي  عايبيعال
 اعم عع سررالايب عع سرر  عاترري عايالرراًل   عرراف مقعسرر  عايررلعى عايسررتابري  بأن ررالا ليياارر  عي تبررالقعم ععاتاررل

بل ايررا  عياتاعضرري لعايتاةررص  ت  ي. ع تي رراق حررال   ررلم ىذع كررالا  رررال  طرررب ارررع لرتيررالم عايعرراعع  رر
اييررال ىذع كالنررإ ع سرراعق اعف، لررو حيررأ مقجرر  عايرالاسرر ، ع عم عايتاةعرر  ارري ضرراء لهتررر  عاظرر اررل ا عد رراعم

 ل ري  ت   القجي  .
عذاررك  رربل اتررام ملريرر  لعيررر  لابررر ، علاعصررفالم  رر ع عايرررتج  عايررلقعس عا يررج عايتاةررص لررو عايرررتج الطلــب: -

 عاتي  اغب اي ال عايست رك.
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   عايفال يجاة  اري ال لف ا  عاذرب، علو   ع رال  بعغ عايعال يا ععايفال يج عاتي  تا      
لرال  ربل  ي ابالقم او ااص عابيص عايتالحر  تلرال  جييرص عايسرتاياتو، تع عايرتيريو اسررع   السوق المرتقبة: -

 اتام ملري  لعير .
 ا حم  شاك  لال لو عاساق عايا اب .المبيعات المرتقبة -
ك  لرال ع  ايا رال ل ا ال ع شهالص عايعرياا اي شرا  ي ابالقم او عايبيعالم عاتي ياا  ىتا المبيعات التقديرية: -

 نتالجي  ارعاك .ي  لابر ، لص ع    بعيو عياتبالق عاا   عاتساتاي، ععايرالاس ، ععاذالة  عد بل اتام ملر
 أهداف دراسة الجدوى التسويقية: -2

   لف مقعس  عايلعى عاتساتاي  ات ايع ليياا  لو ع  لعف، ت ي الا
 علعليم نيا   ع عاذرب. ارع لرتيالم عايعاعع عاياتا ،  ال ا حيج عاذرب عايتاةص -1
   ل ل عا يج عاكري ارساق عايا اب، ععاعات   عاتساتاي  اريعاعع. -2
 جالم عايرالاس  عاتي يي و تا  اعج  ال عايعاعع.اع عاساق، عمق   ل ل  ي ل عن -3
   ل ل ني  ع سعالق، عع يال ال  ال عايالضي  ععا الاي  ععايستابري . -4
 ني   ساتع عايرتج.  ل ل للى ىل ال -5
عايستابري، علو نج  ارل ا عافيرام عاتسراتاي ، عتيمراًل   ل رل حمر  عايعراعع اري سراق   عا الاي ع  ال ا عاعا  -6

 ل .عاسرع  تع عاهل
   ل ل ةراعم علرالا  عابيص ععاتامتص ع كالايف ال. -7
   ل ل عاالقم عيستيعالىي  ارساق عا الاي ععايستابري. -8

 خصائص دراسة الجدوى التسويقية: -3
  ج     عاهماللتات 
 عات ريل ععاتربؤ القعس  عاساق، ع ال ا عاذرب ىلة .ل لو تسالايب حالجت ال ارعل  -1
 عاكيي  عايعتيلم اي عات ريل. عاتساتاي ،  بعال اتاعاا ع ال  ع سالايبع تبف ىل الني  عاايال  ىلقعسالم عايلعى  -2
، حيرررأ يهترررر  نررراع عابيالنرررالم  رررأنيا حيرررج عاسررراق، عمقجررر  عايرالاسررر  اررري ىجررراعء مقعسرررالم عايرررلعى عاتسررراتاي  -3

 بف حيج عاساق، عناع عايرالاس  عةا  ال.ي ال عمقج   عايل ال  بعاًل ي تعحي
 أنواع دراسات الجدوى التسويقية: -4
 مقعسالم عايلعى عاتساتاي  ىاع الم تناعع ت ي الا مقعسالم ل تبي ، عمقعسالم ليلعني . سج ا
 الدراسات المكتبية: ✓

ل  كرراا ال ابةرر  بالايعرراعع عاياتررا ، عةرر ريررل ىيالنررالم لعررلم لسرربااًل، عا رر رري  رررك عالقعسررالم عاترري  اررا  ارررع  
عل رل لرو عي تبرالقعم ععات رريبم حترع تحيالناًل غيا لعلم  ميماًل اريعاعع ذع ه، ع  تالا ارلل  ىاع ىجاعء عا

، لارراللا عابيالنررالم عامررالمقم اررو عاي ررالم عااسرريي ، عايييااررالم يي ررو عا مررال ارررع ع  ررلعف عاياجررام لر ررال
 لي ...............عاخعدحمال
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 سالم عاي تبي  ارع الم لو لمالمق عابيالنالم غيا عاييلعني ، عت ي الاعالقع ع عتيل
 عايمالقف... –اياللعالم ع –  المعم عامرالاي  ععاتيالقت  عي –عايعرالالم ععاب اث عاسالبا   -2
  االقتا لرلع ي عايبيعالم ععايامايو ععااسذالء. -3
 عابيالنالم ععدحمالءعم عااسيي . -4
 عشاكالم عاتساتع. م عاتي  رعا ال ىرا  عايعرالالمعابيالنال -5
 الدراسات الميدانية: ✓

 ال عع تبالق ال،  ميماًل اريعاعع عاياتا . ي  رك عالقعسالم عاتي  اا  ارع جيص عايعرالالم ععابيالنالم ع  رير 
 عاكي  ؤم  عالقعس  عاييلعني  عا ا  لر ال، يىل لو   ل ل الم لو عياتبالقعم، ت ي الا

 ععا لف لو عالقعس .   ل ل عايع ر  -1
 مق عابيالنالماعع علمال  ل ل تن -2
   ل ل ليتيص عاير  عالقعس . -3
  مييج ع هذي  عساللل  يييص عابيالنالم. -4
 ص عارتاللج، عع هالذ عاااعق عااشيل.اربيالنالم ععستهب عات ريل عدحماللي -5

 تيالقا عاييلعني .عا –عيستامالء ععايس  عاييلعني  -علو ت ج لمالمق ىيالنالم عالقعس  عاييلعني ا عايبحظ 
 ب التنبؤ بالطلب المتوقع على منتجات المشروع:ياا: أساليثانـــــــ

كالا  عدجاعءعم  قعس  عايلعى عاتساتاي ، حيأ  مب اي ال عل     عاهذام لو ت ج عاياعحل الى م          
ل لو  كالاي  لو عستاع ييي  عاتساتع، عاب أ عاتساتاي،   ريل عاساق عجيص عابيالنالم، ى لف  ااتا ك

اذرب بع ل غيا سريج، ا  ع يعري ىا لييل مقعس  ذرب، حيأ عنه ىذع كالا  ال ا ععاتساتع عكيي  عا
عايهترف  ستكاا غيا سريي  تيمال، عت اا لال عايستايا عاتأ ل لو ىا عاذرب  عايلعى عيةتمالمي  بي انال  ال

سعا  *بيعالم  عاعع ععايتيال ىرررر لقةج عاي ج  ال ا  ارع تس  اريي  سريي ، ععا عد اعم عايتاةص لو عاي ةل
 ىيص عااحلم  ةل  ج  ال ا  ارع تسالس سريج عمةيع.
 أاعالقعس ، بال تبف طبيع    ع عايرتج، لو حيع هتر  طاق  ال ا عاذرب ارع عايرتج لاضاع 

  ل عايرتج اه لايل اي عاساق  رتج ل رياًل؟ •
  ل عايرتج اه ىل ل ل ري ت   القجي؟ •
 قم؟ل ل اي  اه ىل ل ل ري تع لستا  ل عايرتج عاي •

 عاررري عا رررالاتيو ع عارررع ععااالنيررر ، نيرررل ىا اريررررتج ىيالنرررالم  القتهيررر   تررراعاا ارررو اتررراعم سرررالبا   تعررررع بالاكييرررالم
 عايرتي ، ععايبالا  ل رياًل، ععايملقم ىاع عاهالقا، عتسعالق   ع عايرتج اي عاساق عاي ري  ععاهالقجي .

 اع نبث لييااالم  يايج عايبيعالم، عتي و  مريف ال ىع تعلم تسالايب  ال ا عاذرب، علو نج ح
 طاق  عتيل ارع عاهبام عاعهمي  ععاياالقنالم عاهالقجي . -1
 الم عاياعن –مي  للتاس  عيست ب  طاق  عتيل ارع عاريالذا عيةتمال -2
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 طاق  عتيل ارع ع سالايب عدحماللي ، ع  ريل عاسبسل عاتلري . -3
 :األساليب الشخصية للتنبؤ بالطلب المتوقع -أ

عر   ر   عايرتيرالم، حيرأ عنره يي رو عياتيرالم اررع لرتيرالم عايعراعع اررع طبي تاة   ال ا عاذرب عايتاةرص 
نرررإ لرتيرررالم عايعررراعع  تعررررع بيرتيرررالم ةالليررر  علعاعاررر  سرررالبااًل اررري اررررع ىيالنرررالم علعرالرررالم  القتهيررر  ىذع كال

 عاساق.
سررع ، لرتيالم عايعاعع  تعررع ىتارليج اي حيو تنه  رب ي عاايال  بال تيالقعم  ساتاي  اريرتج عايل ل، ىذع كالنإ 

ارري عاسرراق، عارري ضرراء  رر ع عي تيررالقعم يي ررو عاتربررؤ ب يررج عاذرررب عايتاةررص لررو  تع  للرر  جل ررلم  عل لررام
 رتيالم عايل لم.عاي

 علو ت ج ع سالايب ععاريالذا عايستهلل  اي عاتربؤ ب يج عاذرب عايتاةصا
 أسلوب التنبؤ بنقطة والتنبؤ بمدى -1

 ، ععاتربررؤ بارريج ىرررالًء ارررع ةرريج لاتاحرر  ايت يرراعم لسررتار سررراا ىاررع  اررل ا عاذرررب كيت يررا  ررالبص  ررلف  رر ع ع
 عايت يا عاتالبص  تج بذاتاتيو،  يالا

 لعاتربؤ ىراذ   ربعحلم ل لمم ارذعاتربؤ بايي  ع  •
 لعاتربؤ بيلى  عاتربؤ بييالل يي و تا  اص مع ره ةيج عايت يا عاتالبص بالحتيالل لعيو •
 قق وبعدهالتنبؤ قبل التح -2

ارريج عايت يررا عاتررالبص ارري اترراعم ملريرر  ي  ترراعاا اي ررال ع، عذاررك لررو  رربل عاتربررؤ بحيررأ  ررتج عاتربررؤ ةبررل عات ارر
 عاتفسيات .ىيالنالم اعري  او عايت ياعم 

تلال عاتربؤ بعل عات اع، ا ا  تميو عاتربؤ بايج لعير  ارذرب اي اتراعم ملرير   تراعاا اي رال ىيالنرالم كالاير  ارو 
بل لاالقنرر  عااييرر  ت اررع بال تيررالق عاتربررؤ ارري عاذررب لررو  ررفسرريات ، عتسرري  تسررراا عاتربررؤ بعرل عاعايت يراعم عات

اسر ، علو نج ع تبالق لعرات  عافاق ىيو عاايج عايالقم ععاايج عايالقم اسر  لو عاسراعم لص عاايي  عافعري  اترك ع
 عافعري .

 التنبؤ المشروط والتنبؤ غير المشروط -3
 تار .الم كالاي  علؤكلم او عايت ياعم عايسايعاعط حيريال  تاعاا ىيالنالم علعراليعتيل ارع عاتربؤ غيا ع

لعرالررالم كالايرر  علؤكررلم اررو عايت يرراعم ارري حرريو عنرره يعتيررل ارررع عاتربررؤ عايعرراعط حيريررال ي  ترراعاا ىيالنررالم ع 
 عايستار .

 طريقــة الحصر الشامــل -4
اتيو، بص، نج  مري      عاعاعلل ىاع لييرا  عتيل     عاذاتا  ارع حما عاعاعلل عايؤنام اي عايت يا عاتال

تع للاي  اريبيعرالم، عاررع  ر ع ع سرالس يي رو عسرترتالا عنرا ذارك اررع قةرج ارع تسالس لال ىذع كالنإ لعاة  
بالدضررالا  ىاررع عا ع عمعا تع يبيعررالم ارعررال  عايابررل، عاكررو لررال  ؤ رر  ارررع  رر   عاذاتارر  ىن ررال غيررا قةييرر ، عا

 عهمي اربالحأ.لل  عتيل ىاع حل كبيا ارع عا  ج عاع  يي  عارسبي  عاتي  عذع ارعاع
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برؤ بالامررالا  عاتر –ع رال  طاق ت اى  تج لو  با ال عاتربؤ ب يج عاذرب عايتاةص، لارلا عاياالقنر  عاتالقتهير  
 تقعء عاهباعء. –  ريل عايستهل  عار اللي  –

 األساليب الكمية للتنبؤ بالطلب المتوقع:  -ب
 النماذج االقتصادية. •

تاةص اررع عايررتج لسرباًل تع ىييالباًل  ارع عاذرب عاي ي   ل ل عاعاعلل عايؤنام بع ل اعريىا عاريال  ا
اعم عايتعرارر  ب ررل لررو عافيررام عاتسرراتاي  عحيررج عاذرررب عايرراعم ىنتالجرره، سرريع   تنرراًع عييالىيرراًل ارررع مةرر  عاتاررل 

 ف .اللل لستابب لص عايتتج عاتساتاي ععاتهذي  عافعالل اعرالصا لهترعايتاةص، عارع عاتع
عاياتا   عاف بأن رال  ابرالقم ارو عافراق ىريو عاذالةر  عدجيالاير  عيسرتيعالىي   رتجاريالفجوة التسويقية المتاحة ع

 ق عا الاي ا  ع عايرتج .ارساق عا الاي، ع يو حيج عاسا 
ا ي عا ل ع ةمع لو عاكييالم عايبالار  لرو عايررتج، ععاتري ةرل  كراا  الطاقة االستيعابية للسوق الحاليتلال 

لريرر  لعيررر ، ع  ررإ لسررتاى سرررع  عاالييرر  ععايل ررلم  رربل اتررام م اكررل عايعرراعاالم عاييالنررر  دنتررالا عا لتالحرر 
 عير .لعيو لو عاي ل عاتساتاي، عاي رل راعف ىيئي  ل

ا ي ابرالقم ارو عا يرج عافعرري لرو عايررتج، ععار    رتج شراعا  تع عسرت ب ه  بالنسبة لحجم السوق الحاليعلال 
 تع  ماتفه حالاياًل.

عاسرراةي  عايتالحرر  ايرتيررالم عايعرراعاالم  ى ررال  رررك عايسررالح  يقصــد المتاحــةفــان الفجــوة التســويقية الاي ع الاترر
  تي و عايعاعاالم عاااللي  لو   ذيت ال.عايل لم، بيال اي ال عايعاعع عاياتا ، ععاتي اج 

 القياس الكمي للفجوة التسويقية: -أ
 يعذع بالاعبة  عاتالاي ا

جــم الســوق الحــالي أو قيمــة اح –ليــة االســتيعابية للســوق الحــالي  الفجــوة التســويقية = االطاقــة اإلجما
 الحالي للمنتج االستهالك 

Mg=Tv - Mc 
 حيأ عاا

Mg  اعافيام عاتساتاي 
TV ي  عيستيعالىي .عدجيالا ا عاذالة 
Mcا ةيي  عيست ب  عا الاي اريرتج 
 
 
 
 
 



ياألستاذ إبراهيم نافع قوشج                                                            كلية االقتصاد      -وى االقتصاديةدراسة الجد  

 47  

 ع  سب عاذالة  عدجيالاي  عيستيعالىي  عاع عامي   عاتالاي ا
ــين للمنــتج جماليــة االســتيعابية = عــدد المشــتريالطاقــة اإل متوســط الكميــات المشــتراة للفــرد  xن المحتمل

 متوسط سعر الوحدة المشتراة للفرد الواحد. xالواحد 
uX Mq  ×  Tv=Ne  × 

 حيأ ىاا
Tv  .عاذالة  عدجيالاي  عيستيعالىي  ارساق عا الاي = 
Ne . الم عايعتاتو عاي تيريو اريرتج لاضص عالقعس = 
Mq  م عااعحل.= لتاس  عاكييالم عايعتاعم ارفا 

uX  . لتاس  سعا عااحلم لو عايرتج لاضص عالقعس = 
    اي سب لو  بل عامي   عاتالاي اتلال حيج عاساق عا الاي لةيي  عيست ب       

الصـادرات ر  –حجم السوق الحالي اقيمـة االسـتهالك = قيمـة اإلنتـاج المحلـي مـن المنـتج ر االـواردات 
   مخزون آخر المدة –مخزون أول المدة ا

 Mc = p + (K – R) + (q 1 – q 2ا                 
 حيث ان:

Mc   للاضص عالقعس  .= عيست ب  عا الاي لو عايرتج عاياتا 
 P      .ةيي  عدنتالا عاي ري لو عايرتج = 

K       . ةيي  عااعقمعم لو عايرتج لاضص عالقعس= 
   R    عم لو عايرتج لاضص عالقعس .= ةيي  عامالمق 
   q 1. ةيي  لهتعا تعل عايلم لو عايرتج لاضص عالقعس = 
   q 2. ةيي  لهتعا   ا عايلم لو عايرتج لاضص عالقعس = 
 

ع رال  لال يعاف باليست ب  عاظال ا  ع ا ابالقم او ةيي  عدنتالا عاي ري لو عايرتج لمالااًل ىايه عافاق ىيو 
 ، عتعذع عاع عامي   عاتالاي اةييتي عااعقمعم ععامالمقعم

 قيمة الصادرات  –الظاهري = قيمة اإلنتاج المحلي من المنتج ر اقيمة الواردات هالك االست
Ec = P + K – R 

 ااحيأ ع
Ec .عيست ب  عاظال ا  اريرتج = 
P  .ةيي  عدنتالا عاي ري لو عايرتج = 
K  . ةيي  عااعقمعم لو عايرتيص لاضص عالقعس = 

 R   عامالمقعم لو عايرتج لاضص عالقعس .= ةيي 



ياألستاذ إبراهيم نافع قوشج                                                            كلية االقتصاد      -وى االقتصاديةدراسة الجد  

 48  

عيلررا عارر   يعررري عا حيررج عاسرراق عا ررالاي يياررل ةييرر  عيسررت ب  عاظررال ا  اريرررتج، لعررلًي بررالافاق ىرريو     
 ي تعل عايلم ع  ا عايلم ا  ع عايرتج.لهتعن

 سبع يي و حسالا عافيام عاتساتاي  لو  بل عاعبة  عاتالاي ا عاي ضاء كل لال
 

 

 س   لو  بل عاعبة ا  سعا عااحلم لو عايرتج لاضص عالقعللتاس  uX ع  سب
 سعا عابيص + سعا عيستياعم

2 
 ل ضاا الم عااحلعم بسعا ىيص عااحلم، ت  عاالةيي  عدنتالا عاي ري لو عايرتج  ات سب لو  ب Pعلال 

 سعر بيع الوحدة × قيمة اإلنتاج المحلي من المنتج = عدد الوحدات                   
 لم، ت  عااضاا الم عااحلعم بسعا ىيص عااح لةيي  عااعقمعم  ات سب لو  بل Kال عل

 عر االستيرادس× قيمة الواردات = عدد الوحدات                            
 لةيي  عامالمقعم  ات سب لو  بل ضاا الم عااحلعم بسعا عاتمل ا، ت  عاا  Rاي حيو عا 

 سعا عاتمل ا  ×مقعم = الم عااحلعم ةيي  عامال                      
ع ا عافاق ىيو ةييتي لهتعني تعل عايلم ع  ا عايلم، ي سب لو  ربل ضراا ارلم (q 1- q 2)  يال عا 

 تاس  سعا ىيص عااحلم، ت  عااعااحلعم بي
 متوسط سعر بيع الوحدة× قيمة مخزون آخر المدة = عدد الوحدات  –قيمة مخزون أول المدة 

 ا ا ي سب كيال  رياع الارسب  ارسعا 
 ر التكاليف المتغيرة ر هامش الربح لتكاليف الثابتةالسعر = مجموع ا

 
طررو  60ع طررو لرو عاكال عررب 40طررو سرراتاًل، ع 5000لعرراعع دنتررالا امريا عابرررلعقم ىرر  ىنتالجرره :1مثـال 

 سراتاًل لو عامرم .
ل لعرراعاال  ال لاحررر  عدنتررالا،  ررج مقعسرر  ع  ل ررل اررلم عاترراع يت عاييراحرر  ىنتررالا لعررتاالم عابرررلعقم، عاررج  ررل  -ت

طو  40ع طو لو عاكال عب،30ع طو سراتاًل لو اميا عابرلعقم،  1000 ا يماًل دنتالا   14عا عع م  
 لو عامرم .

سررر  سررالبا ، ع برريو عا لتاسررذ ال  12لررو لرتيررالم عايعرراعع عاياتررا  ع  رير ررال  رربل ارراعقمعم  ررج حمررا ع -ا
 .طو لو عامرم  23000ع و لو عاكال عبط 8350ع طو سراتاًل لو اميا عابرلعقم، 15242

ت رررلم تقةرررال  عاررراعقمعم عمتالم  رررال عاسررررات  عاير ارررر   ررربل سرررراعم عات ريرررل، عجرررام ايرررام  سررراتاي   سرررتاجب  -م
 عاايالس.
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عامالمقعم لو لرتيرالم عايعراعع ع  رير رال  ربل نفر  عافترام عاتلرير  عاسرالبا ، ع بريو عا لتاسرذ ال  حما ج  -ث
 و عامرم .ل طو2500ع طو لو عاكال عب، 800قم، عطو سراتاًل لو اميا عابرلع   3000

االم ع يرررلق عدشرررالقم ىارررع عا عالقعسررر  ع بعرررإ عاريرررالذا عاابنررر  عاسرررالبا  ات ل رررل ايرررام عاتسررراتاي  عايتالحررر  ايعرررت
 عابرلعقم، عاع عافاع  ععا سالبالم عاتالاي ا

ياررل ارري حيررج عدنتررالا عا حيررج عاذالةرر  عدجيالايرر  عيسررتيعالىي  ارسرراق عاي ررري ايرتيررالم لعررتاالم عابرررلعقم  ت -ت
 عااعقمعم.عاي ري + حيج 

عا حيج عاساق عا رالاي ايرتيرالم لعرتاالم عابررلعقم  تيارل اري حيرج عيسرت ب  عاظرال ا ، ععار    تيارل اريا  -ا
 عامالمقعم. –عدنتالا عاي ري + عااعقمعم  حيج

 را عايررلم، ارج  رتج  عررل ل حيرج عاسرراق عا رالاي ارري حيرج عيسررت ب  عاظرال ا  بيهررتعا تعل عايرلم علهررتعا   -م
 ه.امعا   عات اع لو تقةالل

 عامرم  . –عاكال عب  –ععايذرااا حسالا عافيام عاتساتاي  ايعتاالم عابرلعقم لاميا عابرلعقم 
 الحــــل:  

احجــم الســوق الحــالي أو قيمــة  -ســويقية = االطاقــة اإلجماليــة االســتيعابية للســوق الحــالي ة التالفجــو 
 االستهالك الحالي للمنتج .

                                  Mg = Tv – Mc 
 عافيام عاتساتاي  اعميا عابرلعقما

Mg = 5000+15242 – (5000+15242 – 3000) = 3000 
 ال عباعافيام عاتساتاي  ارك

Mg= 40+8350-(40+8350-800)=800 
 عافيام عاتساتاي  ارمرم ا

Mg = 60+23000-(60+23000-2500)=2500 
 

  :2 مثال ا
سرراللي  عايررال تم، عت ررلم عررالء لعراعع لاتررا  دنتررالا ع ابسر  عار رتج ىاررلعم مقعسرر  جرلعى  سرراتاي  دن           

عاهرررال  علسرررترتلالم ىنترررالا ل ريررر ، علمرررالمق عاتياترررل  عالقعسررر  اررررع  اعارررع عالقعسررر  عابيئيررر ، ععسرررت بل عايررراعم
 عايهترف .

  اعايعاعع،  ج عاتاصل اربيالنالم عاتالاي عالى عاايال  ىتال ا حيج عاذرب ع  ل ل عافيام عاتساتاي  ايرتيالم 
 لرياا نسي .   50ىر  الم عاس الا  .1
 %.30نسب  عدنالث ىاع ىجيالاي الم عاس الا .2
 % لو لييل الم عدنالث.20سر  لو عاعيا، نسب  ةلق ال  60سر  عااق  18 يال عدنالث   إ سو  .3
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 عحلم سراتالً  2ىر  لتاس  عاكيي  عايعتاعم ارسيلم عااعحلم  .4
 ل. س. 200 م عااعحلم لو عايرتج ا ىيعإ عااحل .5
 ل. س   300سعا  مل ا عااحلم لال يعالمل  ا  ال .6
 ل. س   350سعا عستياعم عااحلم  .7
 سر ، ةالمقتو ارع عاعاعء.  60  إ عارسر  ع  18% لو عدنالث ااق 60عا نسب   .8
 عحلم سراتاًل. 500.000عا حيج عااعقمعم لو عايبب  عارساللي  عايال تم ىر   .9

 عحلم سراتالً  80.000ىر  مالمقعم لو عايبب  عارساللي  عايال تم .عا حيج عا10
 عحلم.  200.000. عا عافاق ىيو لهتعني تعل عايلم ع  ا عايلم  بر  11    
 ي ري لو عايبب  عايال تم ارسيلعم لرياا عحلم سراتاًل.يج عدنتالا عا. ىر  ح12    

  ل ل ال بالارياعم.بالااحلعم ععًي، نج     ل ل عافيام عاتساتاي  المطلوب:
 الحـــل:

 سنة  60وتحت   18فين افوق ث المستهدعدد اإلنا -1
 عدنالث عايست لايو مع ريالً  نسب × نسب  عدنالث عايست لايو اياتاًل × نسب  عدنالث × =الم عاس الا عاكري 

 تناع  7.200.000% = 60×  %80 % ×30×  لرياا  50= 
 من المالبس الجاهزة بالوحدات حساب الطاقة اإلجمالية االستيعابية للسوق  -2

 لتاس  عاكيي  عايعتاعم ارسيلم عااعحلم×يست لايو نالث عا=الم عد
 عحلم سراتاًل. 14.400.000عحلم =  2×  7.200.000=

 الستهالك الحالي من المالبس الجاهزة بالوحداتحجم احساب  -3
عامررالمقعم  +  –لعارراعقمعم  حيررج عاسرراق عا ررالاي لةييرر  عيسررت ب  = ةييرر  عدنتررالا عاي ررري لررو عايرررتج +

 لهتعا   ا عايلم  -عايلمللهتعا تعل 
Mc=p+(K – R)+ (q 1 – q 2) 

 
Mc = 1.000.000+ (500.000- 80.000)+ (200.000) 

Mc =1.620.000 عحلم 
 تحديد الفجوة التسويقية المتاحة لمنتج المالبس الجاهزة بالوحدات -4

 ةيي  عيست ب  عا الاي اريرتج. –الىي  عافيام عاتساتاي  = عاذالة  عدجيالاي  عيستيع
Mg = Tv – M c 

Mg =14.400.000 – 1.620.000 
Mg = 12.780.000  عحلم 
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 مالبس الجاهزة بالليراتالطاقة اإلجمالية االستيعابية للسوق من ال -5
× اعحرل لتاسر  عاكييرالم عايعرتاعم ارفرام عا×عاذالة  عدجيالاي  عيستيعالىي  = ارلم عايعرتاتو عاي تيرريو اريررتج 

 فام عااعحل.لتاس  سعا عااحلم عايعتاعم ار
uTv =Ne  X Mq  X  x 

Mg = 7.200.000 x 2 x 275 = 3.960.000.000 
 به لو  بل عاعبة  عاتالاي احيأ عا لتاس  سعا عااحلم يي و حسال

 سعر البيع ر سعر االستيراد
2 

 
 قيمة االستهالك الحالي من المالبس الجاهزة بالليرات -6

لهرتعا تعل عايرلم  عامرالمقعم + –لرو عايررتج + لعاراعقمعم  ست ب  عا الاي = ةيي  عدنتالا عاي رريةيي  عي
 لهتعا   ا عايلم  –

Mc = 1.000000 x 200 + (500.000 x 350 – 80000 x 300)+(200000 x 275) 
 M c = 406لرياا ل.  س  

تالحررر  عآلا اكالاررر  عايعررراعاالم عايل رررلم ع ررر    يارررل عافيرررام عاتسررراتاي ، ت  يعرررري   ل رررل عا مررر  عاسررراةي  عاي
 .عايا بذ  ىتاليج عايرتج لاضص عالقعس ع 

 أوالا: اإلطار العام لدراسة الجدوى التسويقية:
 اسات الجدوى التسويقية:دراسة وتغير الطلب في در  -1

الي   عل مقعس  ع ال ا عاذرب ارع عايرتج عع عاهلل  عاي اق عااليسي القعس  عايلعى،  ن ال  ال  اي عار 
اعقعم عابمل  لو حيأ حيج الجه، عارع ضاء  ال اعم عاذرب  ته  عااجلعل عاذرب ارع عايرتج عاياعم عنت

   ل ل ملو ىلء  رفي  عايعاعع. –عةالل  لعاعاالم جل لم  -عا الج  عاع عاتاسص –عينتالا 
 البيانات الالزمة لتقدير الطلب على منتجات المشروع: -2

  ال اتال ا عاذرب ارع عايرتيالم،  يالو ع ج عابيالنالم عايذراا  يييع
 الم عاس الا ععاريا عاس الني.النىي -ت
 و عال ل عااالي، علتاس  م ل عافام.ىيالنالم ا -ا
 ىيالنالم او عيسعالق ععاتكالاي ، علعليم عينتالا. -م
 ىيالنالم او عينتالا عاي ري، عامالمقعم، عااعقمعم. -ث
 ىيالنالم او لعليم عينتالا، ععيست ب  عا الاي ععايا اب. -ا
 ق عايرتيالم عابل ر  ععاي ير .عسعال - 
  ال.الاسيو، عمقج  عايرالاس ، عطبيعتاو عايرىيالنالم  -خ
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 تحــــديد هيكـــل ونـــوع السوق: -3
 ععحل لر ال، ع يا ىطالق اجل بع ل اال  عق ع  عناعع لو عيساعق، يي و عا يعيل عايعاعع اي 

عع عايرتييو ،  عايستاياتويمج   ع عاساق المًع كبياًع لو عايتعاللريو لسوق المنافسة الكاملة:  -1
ايبالا ، عي يي و    لر ج عا  ؤنا ارع سعا عايرتي  ععلر ج اي حيج ل لم لو عاسرص عتتعاللل كل 
 عاساق عاساللل.

 ترالا  ايه الم كبيا لو عايعاعاالم ارع عنتالا ع يص سرع  ععحلم لعير ،  سوق المنافسة االحتكارية: -2
 عايست ركيو.اه، حتع  تي و لو ج ا شات   جل لم لو  عكل لعاعع  ب أ او ابل   يالقت  لييتم

ييت ىاجام الم ةريل لو عايرتييو، عا  و ياالاا بهنتالا لعظج عاسرص، ساق  تسوق احتكار القلة:  -3
 ع  ع عاساق  تي  عي فالق ارع عسعالق عابيص.

سرراق لرتيررالم   تييررت  رر ع عاسرراق ىاجررام لرررتج ععحررل اارر  اسرررع  ارري  ا ررال ىررل ل، ارري ســوق االحتكــار التــام: -4
اسرعا، عار   سراف يمرالحبه مترالمم عاري تكرا اري  ر   عاسراق عاايرال  ىتهفريغ  عايعاعع عاياتا ، حيأ يي و

 عايبيعالم عايتاةع ، ععاع   ص ي .
 تحديد العوامل المحددة للطلب والحجم الكلي للسوق:  -4

  رال  الم  اسييالم ارعاعلل عاي لمم ارذرب، لر الا
عسعالق عاسرص عابل ر  عع  –الم عايست ركيو  –عال ل  –ي الا عاسعا ااعلل ل لمم ارذرب عاي ري ت  •

 عاي ير .
مقج  عايرالاس  اي عيساعق  –لل ل لمم ارذرب عاهالقجيا لر الا عيسعالق عاعالايي  ارسرص عاياعم عنتالج ال ااع •

 يالعقم.لاةص عاسرع  عايرتي  اي عالعل عاي –نسب  عامالمقعم عاع عجيالاي عامالمقعم عاعالايي   –عاعالايي  
 عاالقم.اي عاعاعءا حيأ عا عاذرب = عااغب  +  ااعلل لؤنام ارع عاالقم ععااغب  •
 عاسعا –ااعلل لؤنام ارع عاعاعءا علر ال عال ل  •
جامم  –عيذععق ععاياض   –ااعلل لؤنام ارع عااغب  اي عاعاعء لعاذرب ا لر الا لعلل عاريا عاس الني  •

  اةعالم عايست ركيو. –عاسرع  
 حة التسويقية للمشروع: تحديد الشري -5

عاتيييت ىيو ناايو لو عاسرصا سرص  رتج  عل لام  ت   عاتساتاي  اريعاعع عاياتا ،  رب يالى   ل ل عاعا 
عغيا لعاعا  لو عايست ركيو، ع  ع  تذرب ع تبالق  ساتاي ايعاا  للى عيةبالل ارع عايرتيالم، عسرص 

 تاةع .عايبيعالم ععاتساتع ات ل ل عاعات   عاي لعاعا  اريست ركيو، حيأ  تج عياتيالم ارع لرلع ي
 السعار لمنتجات المشروع:السياسة السعرية وتحديد أفضل ا -6

 لو عيسالايب عايستهلل  ات ل ل عاسيالس  عاسعات ا
عاتاعما اريرتج، حيأ  تسالعى عاتكالاي  عا لي  لص  عيسراا عا ل ا يستهل  ات ل ل عيسعالق عاتي   اع -ت

 عي اعم عا ل .
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فاق ىيو لو  بل ةسي  عاتكالاي  عااالىت  ارع عا  ريل عاتعالملا حيأ ي سب حيج عاتعالمل  اعسرا  -ا
 سعا عااحلم لو عايرتج ععاتكرف  عايت يام اراحلم، ع  ع عافاق يعاف بيال يسيع عاا   عا ل  اراحلم.

ىاع   عسراا   ريل عاتكالاي ا حيأ  تج   ل ل عيسعالق عاتي   ذي كالا   كالاي  عينتالا، بالدضالا -م
  اللش عاا  ، حيأ عاا

 رة ر هامش الربحع التكاليف الثابتة ر التكاليف المتغيالسعر = مجمو 
 عاتسعيا ارع عسالس عايعليم عاسالللم اريرتيالم عاييالنر  عاتي  ذاح ال عايعاعاالم عي اى. -ث

 ثانـياا: تحديد استراتيجية التسوق:
اع ييي  اي   ايع ت لعف عايعاعع، ع تيسل عيست   عاف عيستاع ييي  بأن ال ليياا  عاسيالسالم عاتي  ستهل

 اي عيبعالم عي ي ا
 ميب عارسبي اريعاعع اي عاساق   ل ل عار •
   ل ل ابة  عايرتج بالاساق. •
   ل ل عاياةص عاترالاسي اريعاعع. •

 عسيتج عا ل أ بع ل لهتما او عيبعالم عاسالبا ا
 تحديد النصيب النسبي للمشروع في السوق: -1

 يب عارسبي اريعاعع اي عاساق،  ياعناعع لو عيستاع يييالم عاتي   لم عارم   اجل نبنحيأ 
ع ييي  ةيالمم عاتكرف ا ع تيال ىتتالمم عاذالة  عينتالجي ، ع ذاتا عايرتج، ع بري نظال   امتص عستا  •

 لرهفغ عاتكرف .
اك لو عذعستاع ييي  عاتيييتا حيأ يسعع عايعاعع اتيييت لرتيال ه ع راتع ال لاالقن  لص لرالاسيه،  •

 . بل  كاي  ىاعلج عاب أ ععاتذاتا
ت ارع لرذا  ج اعاي  لعير ، تع ةذالع لعيو لو عستاع ييي  عاتاكيتا حيأ  تج عاتاكي •

 عايست ركيو، عع عجتعء ل لمم لو عاسرع .
 تحديد عالقة المنتج بالسوق: -2

 اع يييالم، ع ياستحيأ  تج ع تيالق عيسراا عيلال اتاليج عاسرع  عاع عاساق، عذاك لو  بل الم ع
تل لو عايرتيالم، او طاتع  كاي  يأ يي و اريعاعع ع تاعق عاساق ابيص لت عستاع ييي  عي تاعقا ح •

  هفيغ عاسعا. – يتل  عايرتج عااليج  – اليج عناعع لهترف  لو عاسرع   –عيابا 
لو افئ  جل لم  يصعستاع ييي   ذاتا عاساقا ت  ىيص عايرتج عااليج اي لرذا  ج اعاي  جل لم، تع عاب •

 ايرتج لو ةبل.عايست ركيو اج يأافاع ع
 .جا حيأ  تج  اليج تناعع جل لم  ي ا عايست ركيو عا الايو ععايا ابيوعستاع ييي   ذاتا عايرت •
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 تحديد الموقف التنافسي للمشروع: -3
عمععم  حيأ  تعيو حما ع ج عايرالاسيو عا رالاييو ععايرا ابيو اريعراعع، لرص   ل رل حمر  كرل لرر ج، ع  ل رل

 ستاع يييالم  ياراك ج اياعج       عايرالاس ، ع    عيعاتساتع عايستهلل  لو ةبر ج، عس
عستاع ييي  عايرالاس ا حيأ  ستهل      عيستاع ييي  ارللال ي اا عاساق ةل عصل عاع لاحر  عيستااعق  •

 عع عينكيالش.
ق اري لاحرر  عاريرا، ع ررال يي رو ا عستاع ييي   اسيص عاسراقا  سرتهل   ر   عيسرتاع ييي  اررللال ي راا عاسر •

 م اريرتج.عاايال  ىتاسيص عاساق، عات  عساعق جل لاريعاعع 
 ثالثــاا: أساليب التنبؤ بالطلب المتوقع على منتجات المشروع:

 طريقة معدالت امتوسطات  االستهالك واالستعمال: -1
 ع نعالطه.ع عذع  اعاام ىيالنالم لبالشام او عاعيبء اي عايرذا  عاتي سييالقس اي ال عايعا 

لعليم عيست ب  ارع ش ل  لست ركي عاسرع  لاضص عاب أ، نج   ل ل ع اا      عاذاتا  ارع   ل ل
نسب  لئات ، ت  حسالا لتاس  عست ب  عافام اي لرذا  نعالط عايعاعع، ع ال ا الم عاعيبء عا الاييو 

 بماق يوا عععايا ابيو، عارع ضاء ذاك  تج   ل ل عاذرب عايتاةص ارع لرتيالم عايعاع 
 في منطقة نشاط المشروع متوسط استهالك الفرد×عمالء المرتقبين حجم الطلب المتوقع = عدد ال -1

  :3مثــالا 
 اغب لستايا عةالل  ل ذ  عةام ارع طاتع عحلى عايلا، ارياًل عا لتاس  الم عاسيالقعم عاتي  عبا  الياًل 

، اتا ىرتتو  اليالً  40عست ب  عاسيالقم   %، علتاس5سيالقم، علعلل  اة  عاسيالقعم  4000لالقم بالاي ذ  
  ا . 320عالم تيال  عاعيل عاسرات  اري ذ  

 عايذررررررررررااا  ال ا حيج عاذرب عايتاةص.
 الحـــل:

 لعلل  اة  عاسيالقعم اي عاي ذ  ×  الم عاعيبء عايا ابيو = الم عاسيالقعم عايالقم 
 قم السي %200 =  5 ×  4000=                           

 الي ارسيالقملعلل عيست ب  عاي × عايتاةص  اةف ال حيج عاذرب عايالي = الم عاسيالقعم 
 اتا  اليالً  8000= 40×    200=                        

 الم عيال  عاعيل عاسرا  ×  حيج عاذرب عاسرا = حيج عاذرب عايالي 
                        =8000 X  320 =2560000 

 عدد ايام السنة Xالفرد اليومي متوسط استهالك   Xمتوقع = عدد السكان لحجم الطلب ا -2
  :4مثال ا
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حاعاي  2010 اغب لستايا عنعالء لهبت  اي اي تحل تحيالء ل الاظ  حيالم، ععا    بر  الم س النه اال  
%،ع عيا عالقعسالم عاع عا لتاس  1نسي ، علعلل عاتتالمم عاس الني  عاسرات  اي عا ي حاعاي  100000

 قغف .ت 3ت ب  عافام عايالي لو عاهبت  بر  سع
 

 المطلوب:
 2011،2012،2013ا  عايتاةص ارسراعم  ال ا حيج عاذرب عاسر

 الحــــل:
 + لالعق عاتتالمم عاسرات   2010= الم عاس الا اال    2011 ال ا الم عاس الا اي عا ي اال  

 % X 1  100000ل +  100000= ل                                              
 سي  ن 101000=                                               
 نسي   X 1  =%1010  101000= 2012لالعق عاتتالمم اي اال  

 نسي  102010=101000+1010  =     2012الم عاس الا اال  
 X 1 = %103030 102010+ ل102010=  2013الم عاس الا اال  

 الم عيال  عاسر  X لتاس  عست ب  عافام عايالي Xعاس الا  محيج عاذرب عايتاةص = ال
 X 100000  3  X  365 =109500000=  2010اال  حيج عاذرب عايتاةص 

 عتبر  حيج عاذرب بالارسب  ابالةي عاسراعم كيال اي عايلعل عاتالايا
 يومياا حجم الطلب المتوقع  متوسط استهالك الفرد عدد السكان السنة

2010 100000 3 300000 
2011 101000 3 303000 
2012 102010 3 306030 
2013 103030 3 309090 
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 طريقة نصيب الفرد من االستهالك:  -3
 عتيل ارع حسالا لتاس  عست ب  عافام اي حالا   اعاا عابيالنالم لو  بل عابيالنالم عايرعراقم اررع لسرتاى 

 عيةتمالم عااطري لو عاي الم عايتهمم  اي نعا     عابيالنالم.
 كيال  ريا ستهالك الظاهري متوسط االا      عاذاتا  ارع حسالا  ا •

 حجم االستهالك الظاهري ست ب  عاظال ا  =    لتاس  عي
  عدد السكان                                          

 علره ي ااا
 عدد السكان المتوقع Xحجم الطلب المتوقع =متوسط االستهالك الظاهري 

 ارياًل بالاا
 حجم الصادرات  –لي رحجم الواردات ستهالك الظاهري= حجم االنتاج المحم االحج
  :5ثــــــــــــال ام

نسي ، علعلل عاريا 15650000عصل عاع  2012نفا  عا الم عاس الا عايست ركيو اي اال      
 لرياا طو، 2عاسرص، ع ر  حيج عااعقمعم  تحللرياا طو، لو  9ععينتالا عاي ري  %، 2عاس الني 

 لرياا طو. 4المقعم ىر إ ععام
 2013 ال ا حيج عاذرب اعال  المطلوب: 
 حيج عامالمقعم  –ت ب  عاظال ا  = حيج عينتالا عاي ري + حيج عااعقمعم حيج عيس

 لرياا طو  7=9+2-4عيست ب  عاظال ا  = 
 ك  447 طو =  0.447=  7000000لتاس  عيست ب  عاظال ا  ارفام   =   

                                       15650000 
 نسي . X   2 =%313000 15650000= 2012تالمم عاس الا اعال  حيج م 

 نسي . 15963000=313000  +  15650000=2013عا يج عاكري ارس الا اعال  
 ك . X   448 =7151424000   15963000= 2013حيج عاذرب عايتاةص اعال  

 ست ب  عافام عاسرا  كيال  ريااس  ع يال  اا      عاذاتا  عيماًل ارع حسالا لت
ايعرالالم ععيحمالءعم عايتعرا  باليست ب  عافعري اي عاسر  عع  سترل     عاذاتا  عاع عابيالنالم عع حيأ

عاسراعم عايالضي ، عضالا  عاع  ال اعم عاس الا عايا بذ  ى ال، ع الاتالاي حسالا لتاس  عست ب  عافام، عاع 
 لال  ريا

 ال عيست ب  عافعري اي سر  ل       را  =لتاس  عست ب  عافام عاس
 الم عاس الا اي  رك عاسر                                          

 يال يي و  ال ا لعلل عاريا اي نميب عافام لو عيست ب   بل عاسراعم عايذراا  ال ا حيج عاذرب 
 اي ال، عاع عايعالما  عاتالاي ا



ياألستاذ إبراهيم نافع قوشج                                                            كلية االقتصاد      -وى االقتصاديةدراسة الجد  

 57  

 عال  عاسالىعنميب عافام لو عيست ب   بل عا –ب  نميب عافام لو عيست لعلل عاريا = 
 نميب عافام لو عيست ب   بل عاعال  عاسالىع                                 

ع الاتالاي يي و  ال ا الم عاس الا اي عاسراعم عايذراا عاتربؤ ى ال، ع  يج عاذرب، عاع طاق عايعتيلم اي 
 عالقعسالم عاس الني .
 حيج عاذرب عايتاةص كيال  ريا  ال اعسترالمًع ا اك يي و 

عدد السكان التقديري خالل  xالك السلعة خالل كل سنة الطلب المتوقع = نصيب الفرد من استهحجم 
  نفس السنة.
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 المبحث الثالث
 دراسة الجدوى الفنية للمشروعات:     

 لالل ا
ريعرراعاالم لرراًل لررو عقكررالا مقعسررالم عايررلى عاتفمرريري  ا ياررل مقعسرر  عايررلعى عافريرر  اريعرراعع قكررراًل  ال

عتعتبا عااةإ عا    ست اةه     عالقعس  اري عغررب عيحيرالا  را عطرال  ، اى ع عتيل اري ال كل عالقعسالم عي
ع ررري  عتيررل اررررع عابيالنرررالم ععايعرالررالم عاتررري  رررج عا مررال اري رررال لرررو  ،عيعةررالم بالارسرررب  ارلقعسررالم عي ررراى 

 .عالقعس  عاتساتاي 
حيررأ   ل ررل حييرره لررو  ،ب عافريرر  عايتعرارر  بالايعرراعع عاياتررا عالقعسرر  عافريرر  ارررع مقعسرر  كالارر  عاياعنرر ع اكررت

 ع  ل ل عاياعصفالم عافري  اريرتج. ،ععالعم جلععل عاعيالا  عابمل  ابنتالا
 ، عتي و عااال عا ال  مة  عكفالءم عالقعس  عافري   تا ب اريره لعرال ل علهرالطا لالاير  عع عنتالجير  عع  سراتاي

 ععاتي ةل  ؤم  عاع اعل عايعاعع.
 : مراحل دراسة الجدوى الفنية اوالا 

 اساللل عاتي  عالاي ال مقعسالم عايلعى عافري  ليال رييلو عا
   ل ل حيج عينتالا ععاذالة  عينتالجي  ▪
    ل ل عا يج عيلال اريعاعع  ل ل حيج عايعاعع ل ▪
 ع تيالق لاةص عايعاعع ▪
 نتالجي  ععاتكراااجيال عايعتيلم   ل ل عسراا عينتالا ععاعيريالم عي ▪
   عالع ري اريعاعععاتهذي ▪
 عم عينتالاعلع تيالق عآليم عل ▪
  ال ا عحتيالجالم عايعاعع لو لسترتلالم عارالصا عينتالا  ▪
 :تحديد حجم االنتاج والطاقة االنتاجية -1

 ع يا ،حيأ  ته  ةاعق   ل ل حيج عينتالا اي ضاء الم عاتبالقعم
 .  اي عاساق   ل ل قةج عايبيعالم عايتاةع -ت
 ععاتي  رتج نف  عاسرع . ،حما عايعاعاالم عاااللي  اعبً  -ا
 الة  عينتالجي  عافعري  ععااماى ا    عايعاعاالم.ل عاذ  ل  -م
   ل ل عاذالة  عينتالجي  عااماى اريعاعاالم ةيل عاترفي . -ث
   ل ل حيج عاذرب عافعري ععايالقارع نف  عاسرع . -ا

 رك عاسرع .يي و   ل ل لالعق عاعيت عع عافاللغ ات ،عاعا  عاكريعالى لاالقن  عاذرب عاكري لص 
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 الو  بل عاعبة  يتاةصعت سب حيج عينتالا عا
حجـم االنتـاج الحـالي للمشـروع المقتـرح رحجـم  –حجم االنتاج المتوقع للمشروع المقترح = حجم الطلب 

 االنتاج للمشروعات االخرى 
 مثال:

حيج عنتالا عكالا  ،عحلم 200000  لال اي عيساعق  ا ىيرإ مقعس  عايلعى عاتساتاي  عا عاذرب ارع سرع
 .عحلم170000 عحيج عينتالا اريعاعاالم عي اى  ا  ،عحلم 50000ع      عاسرلعاعارال عا الاي لو 

 :المطلوب
 ع ل  رم    ع عايعاعع بالاتاسص اي ايره عايالذع..؟ ،  ل ل حيج عينتالا عايتاةص -1 
 ع ع ل  رم    ،تاةصايال  ا حيج عينتالا عاي 30000 اى  بر  اي حالل كالا عنتالا عايعاعاالم عي – 2 

 ي ايره عايالذع ؟عايعاعع بالاتاسص ا
 الحل: 

حيرررج عينتررالا عا ررالاي اريعررراعع عاياتررا  +حيرررج  –حيررج عينتررالا عايتاةرررص اريعرراعع عاياتررا  = حيرررج عاذرررب 
 عينتالا اريعاعاالم عي اى 

 عحلم 20000 -  = 170000+  50000 ل – 20000حيج عينتالا عايتاةص =  -1
ععات رال  ،ة  ارو عالقعسر  عافرير  ارتاسرصحلم  ار اك عنمر  برالاتا ع  20000لالعق  ل يعري ذاك عجام االلغ 

  اا عاساق لعبص.،ايعاعع ع ا
 عحلم. 120000  =  30000 50000 +ل -200000حيج عينتالا عايتاةص =  -2

 ات ذي    ع عاعيت.،عينتالاعنم  بالاتاسص عمتالمم  ،  000 120يعري ذاك عجام ايت لالعق  ل
 روع  :تحديد الحجم االمثل للمش جم المشروع اتحديد ح – 3

كرأا  رتج   ل رل ارلم عحرلعم  ،يامل ب يج عايعاعع عاذالة  عينتالجير  اريعراعع طباراًل يسر  لهترفر 
 عينتالا سراتاًل.

 ،عاتعر يل عايهترفر ع ع ل اال   تاة    ل ل حيج عايعاعع ارع عا يرج عيةتمرالم  ابنترالا اررل لسرتاتالم 
 3م  ا نم  لرياا طو عع لرياا طرو عع ج عيلال ينعالء لمرص سيالنيل عا عا ي اعرع سبيل عاياالل ةل

 .ع الاتالاي  تج عي تيالق لو ىير ال بيال يي و لو لاعج   عحتيالجالم عاذرب عايابل ،لرياا طو
ةل  تااق علال عةالل  لعاعع ععحل  ،يابر عاي سبيل  اايا كييالم عينتالا عابمل  اياالىر  عاذرب  بل عافتام عا

لرلى  اكرت  اعتتاة  ذاك ار  ارلم رراعف ع ي رال ،عن الء لتفاة عةالل  الم لعاعاالم ص يام اي عع  ، بيا
ععااارراقعم عاهالقجيرر  عاترري  سررتفيل  ،عا يررج عيةتمررالم  اريعرراعع لررو ج رر  ع رراى  ،عاذرررب عع  عررتته لررو ج رر 

 ر .ععاااى عاعالل ،عطاق عارال ،اياعم عاهال لر ال عايعاعاالم نتيي  ةا  ال لو عاساق عع
ع ي عايستاى لرو عينترالا عار    تعرالمل  اعع ييب لعاا  ناذ  عاتعالمللو عجل   ل ل عا يج عيلال اريعا ع 
  ع  عاراذ  عاتي ي كاا اي ال ع  عق ال  عع  ساللا  ايه عي اعمعم عاكري  لص عاتكالاي  عاكري  ل تسالعى ل
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عاي يرراق عياارري ايياررل عينتررالا عع  العلرر ،يعررل عاي رراق عاعيررام  يياررل ععاتكررالاي عتررتج   ل ررل ناذرر  عاتعررالمل ب
نج  تج قسج لر رع عي اعم عاكري لعا    يارل كرل ناذر  اريره عي راعمعم عايتاةعر  اررل كرل لسرتاى  ،يبيعالمعا

عااالىتر   علر رع عاتكالاي  عاكري  لعا    يال كل ناذ  اريره لسرتاى عجيرالاي عاتكرالاي  لو لستاتالم عينتالا 
 تكالاي  عااالىت  ععايت يام.عاع لر رع عا   باليضالا تالم عينتالاتا ععايت يام ارل كل لستاى لو لس

 اعات ايع ناذ  عاتعالمل يىل لو عجام عياتاعضيالم عاتالاي 
 ىيص عااحلم عااعحلم نبالم سعا -
 نبالم عاتكرف  عايت يام اراحلم عااعحلم -

 اتعالمل ىيالنياًل كيال  ريعتاض  عاع ل عاتالاي كيفي    اع ناذ  عا
 
 
 
 
 
 

 
 عاتكالاي  عااالىت 

 
 

 ايبيعالم حيج عينتالا ل ع
 

 اع عذع ناذ  عاتعالمل جباتاًل بالاعبة 
   .                 التكاليف الثابتة                                 =  نقطة التعادل

 ليف المتغيرة للوحدة الواحدة التكا –سعر بيع الوحدة                        
 ا1لاالل 

 االم يستايالقت  عاتي  تج مقعس  جلعع الاييال  ري بعغ عابيالنالم عايتالح  او عحل عايعاع ا
 عحلم سراتاًل. 4000عاذالة  عاكري  اريعاعع  -
 س. .ل 100000عاتكالاي  عااالىت   -
 س. .ل 100عاتكالاي  عايت يام  -
 ل. س. 200سعا عابيص  -
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 اععايذراا
 . اع عاتعالمل   بالااحلعمي عاتعالمل ل حيج عينتالا عا   يي و عا   ل ل ناذ  -1
 عاسا عارتيي . ،كرسب  لئات  لو عاذالة  عاكري  اريعاعع  ل ل ناذ  عاتعالمل  -2

  اعا ل
          .        أ        ا =    
  ج      -س               
 عحلم  1000=     100000     ا = 

        200 -100 
 .ه يي اع عي  عق ال  عع عي   ساللااالن ،معحل 1000ي عنه عذع عنتج عايعاعع   ع يعر

  1000ناا  باسي  ناذ  عاتعالمل ل ، سالا ناذ  عاتعالمل كرسب  لئات  لو عاذالة  عاكري  اريعاععع الارسب  ا
 %25% ا ر ع يعرري عا عايعراعع يسرتهل  25 ااتكاا عارتيير  ، 4000لعحلم ارع عاذالة  عاكري  اريعاعع 

 .عع ع   سالقما ي اع ق   لو طالةته عينتالجي  ىلعا ع
 : 2مثـــــال 

 يالنالم عايتالح  او لعاعع ينتالا عةب  عااصالص عاتي  تج مقعس  جلعع ااييال  ري بعغ عاب
 .س سراتالً  .ل 400000حيج عايبيعالم عايتاةع   -
 س   .ل 5سعا عابيص  -
 س. .ل 100000عااالىت  عاتكالاي   -
 س .ل 400000عاتكالاي  عايت يام  -
 س .ل 200000ايتاةص   ايا ال عيق ال  ع -

 :والمطلوب
 .  بالااحلعم ععارياعمعينتالا عا   يي و عا ي اع عاتعالمل  ل ل ناذ  عاتعالمل لحيج   1
 .لال ا حيج عينتالا عا   يي و عا ي اع عيق ال  عايذرا    2

 :الحل
 ث  م     ا =  
       م –س         

 .يام ارع حيج عايبيعالم عايتاةصل ةسي  عاتكالاي  عايت م عااعحلم لو  بع  سب عاتكرف  عايت يام اراحل
 1=  400000/  400000عاتكرف  عايت يام اراحلم عااعحلم = ع الاتالاي االا 

 عحلم  25000=   100000 ا = 
     5    - 1 
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اررع عيرر  س االنرره يي  .ل 5عةررال  ىبيع ررال بسررعا  ،ةرررج قصررالص  25000 رر ع يعررري عنرره عذع عنررتج عايعرراعع  
 عع عي   ساللا  عق ال 

 .  عاتعالمل بالااحلعم بسعا ىيص عااحلمراذ  عاتعالمل بالارياعم ات سب لو  بل ضاا ناذع الارسب  ا
 س .ل x 5  =125000 25000ناذ  عاتعالمل بالارياعم =  اعلره  كاا 

 اس   ا ا يسالع   .ل 150000علال حيج عينتالا عا   ي اع ق   ةلق  ل
 عاا   عايذراا  ث + حيج م     حيج عينتالا = 
    م –س                                
 عحلم  75000=   200000+  100000   حج عينتالا = 

                     5     -  1  
 :موقع المشروعاختيار  -3

نيرال  ععاتري  سرالال اري  ،يعتبا ع تيالق لاةص عايعاعع لو عايساللل عاي ي  اي مقعس  عايلعى عافري  اريعاعع
 عايعاعع عع اعره.
 اعايبلج اريعاعع  تالنا بعلم ااعلل لر العع تيالق عاياةص 

 .  شاعء عيق   كرف  عينعالءعم عايذرا   ععابمل  اايال  عايعاعع كرف -
 .عايتاةص ارع لرتيالم عايعاعععاذب  -
  ااا عاعيالا  عايرالسب  ااعع. -
 ةاا عايعاعع لو عاتس يبم ابري  عات تي   -
 .اعع لو لمالمق عاياعم عيعاي ةاا لاةص عايع -
 .غ عي لعف عيجتيالاي  عع عااطري   ايع بع -
 اتي ةل  فا  ع تيالق لرذا  صرالاي  ل لمم.عاااعنيو ع -
 امقج  عاتاطو -

عكالنرإ كيرال  ،عك اك  ج عسرتعاع  ةرالناا لعاللرل عاتراطو ،ل أ ار ال سالبااًلاي ل الضاعم سالبا حيأ  تج عا 
 ا ري

  ال.علعيع  يةالل  عايعاعع اي ،ا لرذا  ج ا عتب 1<عذع كالا لعاللل عاتاطو  •
 عغيا لعيع  يةالل  عايعاعع اي ال. ، عتبا لرذا  طام 1>عذع كالا لعاللل عاتاطو  •
مرريب عايرذارر  لررو  رررك عامرررالا  لترراعما لررص ةالاررل  ال عامرررالاي  ع الاتررالاي ن 1عذع كررالا لعاللررل عاترراطو =  •

 عايرذا .ي رم  بالنعالء لعاعاالم ع اى لو     
 لااللا
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 عارررلم عاعررراللريو اررري صررررالا  ،االلرررل 700لل رررر  حيرررالم كرررالا ارررلم عاعررراللريو اررري صررررالا  عايببررر  اررري عذع 
عامرررالاالم عايهترفرر  ارري لل ررر  حيررالم عكررالا عجيررالاي اررلم عاعرراللريو ارري  ،االلررل 7850عايببرر  ارري سرراقت  

 االلل. 15450ععجيالاي الم عاعاللريو اي عامرالاالم عايهترف  اي ساقت   ،االلل 3850
 .لص عاتعريع ،لعاللل عاتاطو حسالا عايذرااا

 اعا ل
 ي عجيالاي عامرالا  اي عايرذا  ليياع عاااى عاعاللر  ا  /    اي صرالا  لعير  اي عايرذا  ليياع عاااى عاعاللر   ل عاتاطو اي لرذا  لال =لعالل

 عابرل اع عاااى عاعاللر  اي عجيالاي عامرالا  ايليياع عاااى عاعاللر  اي عامرالا  عايعير  اي عابرل         ليي                                  

 3850    /   700  لعاللل عاتاطو = 
                    7850      15450 

 %35.7لعاللل عاتاطو =
 ،ار ع نرمر  عايسرتاياتو بالنعرالء لمرالنص اتمرريص عايببر  اري لل رر  حيرالم ،    عارسب   ي عةل لرو عااعحرلع 

 .يا     عارسب   ع ل االلل ج ا
 .االنتاجية والتكنولوجيا المعتمدة تحديد اسلوب االنتاج والعمليات -4

عذاررك بعررل  ،لعله ارري عينتررالاياحررر    ل ررل عيسررراا عع عافررو عاعريرري عارر   سرريتج عسررتهحيررأ  ررتج ارري  رر   عا
 .عستعاع  لهتر  عابلعلل عاتاري  عايتالح  ي تيالق عنسب ال اريعاعع

عنات اري عي رل  ،ي قعس عايراللعيسراا عالعل عاتري ارل  ال عارام ارج   ع حيأ  بل ا اري   كاي  قعس عايالل -ت
 .عاعاللر  عاهبيام ععايال ام

ععاررام ارري عي ررل  عاعاللررر   ،عاترري اررل  ال ناررت ارري قعس عايرراللحيررأ  بلررج  رر ع عيسررراا  ا اريرر   كايرر  عاعيررل -ا
 عاهبيام ععايال ام.

 اعلال بالارسب  ينظي  عينتالا عايهترف  ا ي كيال  ري
 الا عحرلعم لتيالنرر  ب ييرالم كبيرام اياعج ر  عاذررب عايسرتياحيرأ يسرتيا عاعيرل ينتر اا عايسرتياعينتالنظال   -ت

 .اري ال
 عاذرب ب سب طرب عاعييل لو حيأ عاكيي  ععاراع ععايامم.  تاة  انظال  عينتالا ب سب عاذرب -ا
نترالا ماعر  يمررص ينرج عارالمم   مريا عا ،حيرأ  رتج عنترالا ماعر  عنتالجير  لرو نراع لعريو انظال  عنتالا عالاعالم -م

 ع اى لو ناع ع ا.
 اع  عا عاعاللبا  يال ،اي عايعاعع ل االلريو عسالسيو ي لمعا نظال  عينتالا عايي و عستهلعله اج

 ايعاا  عالةيا  بياعصفالم عايرتجع -ت
 حيج عاذرب عايتاةص ارع عايرتج. -ا
 :التخطيط الداخلي للمشروع -5
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نتالجي   ربل اا  عنسيالا عاياعم اي عاعيري  عياا  عسعا عاترظيج عالع ري عاييل  ا ذاك عا   يسال ج اي س 
 .ايريالم عاتع يل ع ذاتا  لبالشام

 ااريعاععم ااعلل  ؤنا اي عاترظيج عالع ري  اجل ال
 .ناع نظال  عينتالا عايستهل  -ت
 .ناع عاتي يتعم عااعسيالاي  عايستهلل  -ا
 لاعصفالم عايرتج. -م
 نظال  عاياعةب  ععاتفتيش ارع عايرتج. -ث
 عترا ال عيمعقم.عاتي  سيالس  عاتاسص  -ا
 .حيج عينتالا - 

 لر الا ،جل الم طاق ارترظيج عالع ري اريعاعع ا 
 الع ري حسب عايرتج لعاسرع  .عاترظيج ع .1
 .عاترظيج عالع ري حسب عايرتج عااالىإ .2
 عاترظيج عالع ري حسب عاعيريالم لعاترظيج عااريفي . .3
 عاترظيج عالع ري حسب عاعيريالم عايتعالى   لعاترظيج عايعتا  . .4
 :يار االالت ومعدالت االنتاجاخت -6

 ،عيرر  لرو لعراعع آل را  عابمل  ينتالا سرع  لعييم ععايعلعم عايذرا   ارايال  بالاعيريالم عينتالجي  هتر 
عكيررال عا ناايرر  عحيررج عايعررلعم عايذرا رر   تاةرر  ارررع مقجرر  عيايرر  عايسررتهلل  ارري  ،علررو صرررالا    رراى 
 .عايعاعع ةيل عالقعس 
 اعلر ررال ،علل عايهترفرر  لررو عييم ععايعررلعم ررتج لررو  با ررال عايفالضررر  ىرريو عابررلعررال يا ع اجررل اررلم عسرر  عل

عاعيا عينتالجي ابيم  – كالاي  عاتع يل ععاميالن   –تذاق عاتكراااجي للى عا –ع عينتالجي  طالة  عايعاع 
 للى عل الني  عا مال ارع عييم ععايعلعم لو لمالمق ال. –ععايعلعم 

  لرو عييم ييرب عا يسرتهل  لايرالس يأ ر  اري مي  عاسريي  ىيو عابرلعلل عايهترفريةتمالجاعء عاياالقن  عىارل 
 ع أنيا  كرف  قعس عايالل. ،عع تبف عاعيا عينتالجي ،االم عارالي  تبف اي  اةيإ عاتلاعاتبالق  عي

   اي عا يأ عيستهلع    ع عايايالس ييب ،ععايايالس عايستهل  اي   ع عاييالل  ا عاتكرف  عاسرات  عايتعالما 
 .راام بياعق عاتلوعا سبالا عات يا اي ةيي  عا

 .كلفة االستثمار المبدئية               ت                  التكلفة السنوية المتعادلة    =
 القيمة الحالية لدفعة سنوية متساوية بمعدل خصم معين                                   
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 اعاسرات  عايتسالعت  بالامي   ارلاع عتعذع ةالناا عاايي  عا الاي  

n-(1+ i )-1=  PV 

           i 
 حيأا

n  الم عاسراعم= 
i لعلل عافالللم عاياكب  عاسرا  = لعلل عاهمج عع. 
PV  عاايي  عا الاي  ارلاع=. 

لرررو عايرررلععل عايالايررر   ،عتؤ رر  لبرررر  عااييررر  عا الايررر  ارلاعررر  ععاياالىرررل ايعرررلل عاهمررج عايعذرررع عارررلم عاسرررراعم
 .ي كتب عااتالضيالم عايالاي  جامم اعايا 
 الاالل

با لرررو عييم لتعرررالى الا اررري جييرررص ا  ررررال  ىرررل عجرررل ع ،اررررل عجررراعء عالقعسررر  عافريررر  ايرررلعى لعررراعع لعررريو
 الالالع لال ري ،عااجا 

 عيا  ص  عيا  س 
 سراعم 8 سراعم 3 عاعيا عايتاةص ابا 

 س ل. 2100000 ل. س 700000 عاتكالاي  عيستايالقت  عايبللي 
 س .ل100000 س .ل 140000 الاي  عاتع يل عاسرات   ك

 5.3349 2.4869 عاايي  عا الاي  ارلاع 
 اذرااعاي

 %10بالاتاع  عنإ لعلل عاهمج  ،لو  بل عستهلع  عاتكرف  عاسرات  عايتعالما  تاملحلم ع  عابل ريو 
 عا لا 

 .       ي      كرف  عيستايالق عايبلل         عاتكرف  عاسرات  عايتعالما  = 
 يولع عاايي  عا الاي  الاع  سرات  لتسالعت  بيعلل  مج                            

 281474.9=   700000   عاتكرف   عاسرات  عايتعالما  ابا   س = 
                                                                                         2.4869 

 393634.4=    0021000   ت  عايتعالما  ابا  ص = عاسرا  اتكرف ا
                                          5.3349 

 بعل ال ناا  ب سالا عجيالاي عاتكرف  عاسرات  عايتعالما  اكل ىل لا
 عجيالاي عاتكرف  عاسرات  عايتعالما  = عاتكرف  عاسرات  عايتعالما  +  كالاي  عاتع يل عاسرات  

 421474.9=140000+  281474.9  عاسرات  عايتعالما  ابا  س = عاتكرفعجيالاي 
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 493634.4=  100000+ 393634.4عالما  ابا  ص = ايتعجيالاي عاتكرف  عاسرات  ع
 .يا  كرفت ال عاسرات  عةل ،ع الاتالاي االنرال نهتالق عيا  س

 .تقدير احتياجات المشروع من مسلتزمات وعناصر االنتاج -7
ع عررررغ  ،ررررر  ععايسررررترتلالم عايالميرررر  ابنتررررالاتيالجررررالم عايعرررراعع لررررو عي ررررل  عاعاللليرررر  بالحيىررررل لررررو عاررررلعم ةال

 .عغيا ذاك لو عايعلعم ععاتي يتعم ، اى كالينالث علعلعم عارالعاتي يتعم عي
عتعتيررل   ل رل ارل عل ررالقم  ،عت ترالا عايعراعع اري جييررص لاعحرل عنعرالله عارع ع ررل  االلرر  ل لؤةتر  عع معلير   

ععاعيريرررالم  ،علسرررتاى عاتاريررر  عايسرررتهل  ،معنررراع عيي ،ررررع حيرررج  ررر ع عايعررراععيعررراعع اعاعيرررالل عابملررر  ار
 .يذرا  جي  عاعينتال

 اعاتال ا عحتيالجالم عايعاعع لو عاااى عاعاللر   رت    ل ل ناايو لو عابيالنالم
 عااةإ عابم  ينيالم عاعيل  -
 .عااةإ عا   يستذيص عاعاللل عمعء  اي عايا  -

  :مثـــــــــــــــال
 ااتالاي كالنإ ال رال عابيالنالم ع ،ابابس  عايال تم ايال  ىلقعس  عايلعى ايعاعع لمرصالى عا

  ا ا عاذرب ارع لرتيالم عايعاعع ارعال  عااالم  ال -1
 ص يا لتاس   بيا ةيالس عااييت
 80000 150000 100000 عاكيي  عايذرا  
 %5 %4 %3 لعلل عاتالا 

 
الم عاعيررل ارعيررالل عسررالا ،عسررالاالم عاعيررل ارررع عييم عايرراعم عحتيالجررالم عااحررلم عااعحررلم لررو كررل ةيررالس لررو -2

 اكيال ري ،عايبالشاتو
 ص يا لتاس  ا بي يالس عااييتة

    عا الج  لو عاياعم
 3 4 5 ةيالش ل لتا  
 80 90 100  ياط ل لتا  
 10 10 10 عمقعق ل لتا  

 
 عةإ عاعيل ارع عييم ل بالالةيا    -3

 ص يا لتاس   بيا ةيالس عااييت
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    يمع عينا 
 3 4 5 لات ك ا اللي

 3 5 10 يالط عا   
 3 4 5 عا  كا  

   ل عاعيالل ل مةيا عةإ اي -4
 ص يا لتاس   بيا 

 6 7 8 االلل عا  ةت
 8 10 12 االلل عا   يالط 
 4 5 6 االلل عا  كا  

 
ايرل  عارلم سرالاالم ،سرالا  ايرل 1500علو عايتاةص عا  بر  الم سالاالم عاعيل ارعاللل عااعحل اي عاسر  

 .سالا  ايل  500عيا  عااعحلم 
 ايذرااععا

 .ياعم ععاعيالا  ععييمعاعع سراتاًل لو عا ال ا عحتيالجالم عاي        
  اعا ل

 .عاكيي  عايذرا           عاكيي  عابم  عنتالج ال = 
 نسب  عاتالا  ل عافالةل   – 1                           

 ص يا لتاس   بيا ةيالس عااييت

 103090=  100000 م  عنتالج العاب عاكيي 
1– 0.03   

150000  =156250 
1– 0.04  

80000 =84210 
1 – 0.05 

 اعا الج  لو عاياعم عيعاي  – 2
 عيجيالاي ص يا لتاس   بيا 

 X 103090=515450 4 X 156250=1039000 3 X 84210=252630 1393080 5 قياش امتر  

 X 103090=1039000 90 X 156250=14062500 80 X 100 خيوط ا متر  
84210=6736800 31108300 

 X 103090=103900 10 X 156250=1562500 10 X 84210=842100 3435500 10 ازرار ا متر  
 

 عيجيالاي ص يا لتاس   بيا 
 X 103090=515450 4 X 156250=1039000 3 X 84210=252630 1393080 5 قياش امتر  

 X 103090=1039000 90 X 156250=14062500 80 X 100 خيوط ا متر  
84210=6736800 31108300 

 X 103090=103900 10 X 156250=1562500 10 X 84210=842100 3435500 10 ا متر   ازرار
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 دراسة مصادر التمويل للمشروع -ثانياا 
 رال عاسؤعل يفا  ، ع لعيو عايتتج عاييل لو حااق عايركي  ععال اا اي عةإ    ا  ا ي ل عاتياتل اريعاعع  

 نفسه
 ؟ كرف  عال اا تةل لو  كرف  حع عايركي   ل  

علرو  ربل  لرو لمرالمق عاتياترل  ر ع عاسرؤعل يىرل عا نتعراف اررع مقجر  لهرالطا كرل لمرلق ااجالب  ارع
 عاياالقن  عاتالاي ا

   الديون  
  .عاايي نالىت  لو حيأ عاتاةيإ ع ل لعمم ع بفالللم   –         
  .النتظال ص ب لا   -         
 .عاتمفي   كاا ارل اا تعاات  عاسلعمارل    -         

  حق الملكية
 .ع هالذ ةاعق بهجاعء عاتامتعالمع  عاا    الضص ات ايع تق ال    -
 .ي  ععافري  ععدمعقت  ععاتساتاي لا ب  بسيالسالم عاعاك  عاتع ير   -
 .الع ع الص  ارل عاهسالقم عع عاتمفي لعا  ارمي   -

        
تار  عاتكرفرر  تي ررو عحتسرالبه بذا ل عار   يهفرغ  كرفرر  عاتياترل اريعراعع ع  را عا ي رر :التمويــل المتـوازن كـل هي

لارلقم عايعراعع اررع ع  ااعلرل ع  علرال  يارره لرو تةسرالطاريمالمق ع عاط تي  تيرالعم نسرب  عايل انيررر  ل عاياج  
 .عاسلعم

 االتكلفة المرجحة لمصادر التمويل طريقة 
 ي  .+لنسب  حع عايركي  * كرف  حع عايرك نسب  عال اا *  كرف  عال اا ل  كرف  قتس عايالل =  



ياألستاذ إبراهيم نافع قوشج                                                            كلية االقتصاد      -وى االقتصاديةدراسة الجد  

 69  

  
 ؟ عاتياتريلف ا  عاهرل اي عا ي ل ع  و لف ا   ي ل عاتياتل عايتاعما لال عافاق ىي

 ي ل عاتياتري عايتاعما  ا عا ي ل عا   يهفغ  كرف  عاتياترل اريعراعع بعراط تي  تيرالعم نسرب  عايل انير   
 عاررا عايعرراعع  رررل  ررؤمى ىاررع  عايرره ي ررل غيررا لترراعما عا رر   رر ع يمررب  عا، رررع عاسررلعما لاررلقم عايعرراعع

 . اعجه لو عاساق  الاتالاي ع  ايالقم ارع عاسلعم عإ اعجه لو عارعالطعال  ع
  

 :القرار المالي السليم للهيكل التمويلي .1
 اررريعةرررص عاعيرررري اا عل  يررراتري  تاعارررع ع ا ي ررر لرررص ع  ررر  اررري عياتبرررالق كالاررر  عايفرررال يج عارظاتررر  عصرررايً 

األ رررلعف  عاتااتبيررر    ايارررالً ارسرررب  عابملررر  عصرررايً اق عايفترررا  اررري ضررراء  ررراعاا عايعرالرررالم عةتمرررالميالم عاسررر
،  ا عاسر ج يعبرا ارو حرع لعرالااًل عاسر ج علرو نرج  عظريج ةيير  عاعراك  لعاعع ىتعظيج ةيي  اي ت عاياجام 

لم نالىتر  اررع ا را م رو اررع عاعراك  عاره االلر رلاي لركي  عاعاك  لحع عايركير   ع رامع ع ق رال  اريره تلرال عاسر
 عاعاك .

نا اي عاكايا لو عا يالا ىارع  هفرغ  كرفر   ياترل عاعراك  تع  ي ل  ياتل عاعاك  ت ع  ع عاللج اي
ىاع حل لع ر  عاعاللل ارع قتس عايالل تع متالمم  اللش عاا   تع ضع  عاسرياا  ع ر ع عارر ج تمى اري عاكايرا 

  ياتل بعغ عاعاكالم.  لو ع حيالا ىاع ىاالمم  ي ر
  

  :هيكلة الشركةإعادة  .2
عاي اا  يج ةالالم تصال عاعاك  تع  عل ل جالنب عاتياتل  عاعاك  ىلال  هفيغ اي حامل بهاالمم  ي ري .1

 .لو عايركي  ععال اا 
اها  هرت عاعاك  لو بعغ تصاا ال تع  ذاط عينتالا عيةل كفالءم لو  بل عابيص ععستهلع  حمير   .2

 .لل ارع عيستايالقت ا يي و تا  تتل لو لعلل عاعال عابيص اي ليالل  
لرو ةبرل  لم لو ايريالم ىاالمم عا ي ر  عةل  كاا  مفي  ىجبالقتر تا عاتمفي   عل ععح ىاع عدشالقمع يلق  .3

 .عالعلراا لو  بل عش الق ىابس ال تع ع تيالقت  لامالا  عايسال ييو 
ء عاييرررال عاعررراع -ي حاررراق عايركيررر  ععارررل اا ارررعا ي رررر  عايالايررر   ررري عات ييررراعم عاتررري يي رررو  فعري رررال  ىارررالمم .4

ع تتالا اال  لو  بل  ياتل  يال عااراع  عس ج تع تصال شاك  ذعم  بااع  ع عرع عا مال ارع
 .نسب  كبيام لر ال عتميو     عاعيريالم لتهمميو اي ايريالم عاعاعء

 كيف تحسن أرباح شركتك
عاارررام تاي ععافررراص ععات ل رررلعم عارالصرررا ا ارررع ضررراء عالقعسرررالم عاتسررراتاي  ايرتيرررالم شررراكتك ععايرررتتج عاتسررر 

  اي عنتالجه يي و ارعاك    سيو تق الح رال ع رلااال  ال رتيك ىيو عاعاكالم عايايرععامع  ععااضص عاترالاسي اي
عاراليررر  بالاعيرررل اررررع  اشررريل ارالصرررا عاتكرفررر  ع ذبيرررع بعرررغ عاسيالسرررالم عاتعررر يري  ارعررراللريو ععارررالمم  رظررريج 
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لراعل ععارتهرت لرو بعرغ عااحرلعم عايهتعا ىا عجرل عحسرو ىمعقم ع  ايريالم عينتالا ع  سيو عااةالب  ارع
 .ي عضع ال عايل لي اج  عل  رالسب عاعاك  اعات
علو عارالحي  عاتياتري  ىا عيىتكالقعم عاتياتري  تحلنإ عاكايا لو عات ييراعم عاي قتر  عتصرب إ عايرالاسر  ارع  

 .صرالا  عاهللالم عايالاي  ذعم ت سالع لتتع ل
ذراق عايي رر  اكرل حالاره ريعال ل عايالاي  عايعالم ع عرتع عاعاتياتل عتعجلم حراًي اعالا  ا عةل  ذاقم ايريالم

 .ع حل ار
عت ياع كيال  االق اي جييص ع عسرالط عايالاير  تا عا رلسر  عايالايرررر   ري عاعرمرا ع سالسري امررالا  عاهرللالم   

 طرراعف ععاررتبحج ىرريو عدمعقم ععايالايرر  ع اررليج عا رررال غيررا عاتاريليرر  ايعررال ل  ياتررل عاعرراكالم اهللرر  جييررص 
فالءم عاعاك  عجعر ال ع اا ةلقم ارع عايرالاس  ارع اتكرف  ع الاتالاي  عظيج كعاعاللريو ععايب  ع اشيل ارالصا عع 

 .ضاء عات يياعم عايعالصام عايع امم
ا عارالج ررر  ع ررررال مارررام دارررالمم صررريالغ  عايفرررال يج دمعاررر  عايفرررال يج عاتررري نبرررإ اعرررر ال ععينفترررال  اررررع عاتيرررالق  
ايتلععارر  اررع ع س لررالل عاعرراك  عايتاةع ق عااليسرري  اتايرريج  كرفرر  عسرر ج قت، لررو عاذررا ايعتيررلم ارررع تسرر  لانرر ع

  عاباقص 
 ابالستهلع  عايعالما  عابسيذ  عاتالاي  اايالس نيا حم  ع ق ال  نياذا جاقما

          تكلفة اسهم رأس مال الشركة 
 = اعاللل عاسرا  عايتاةص لو عاس ج للتاس  ع

 ا عايتاةص ا مت ع ق ال + عاري  ا  عايتاةص ا مت ع ق ال + عاريا عاسر1× لم  ق   سرات  حت ا  
 عاسعا عا الاي ارس ج اي عاسرراق                              

 .لو ع س ج  ىا سعا عاس ج يع    اييج عاساق عا الاي ا مت ع ق ال  عايتاةع  اي عايستابل
 

 :ويلية للشركةكم على مدى سالمة السياسة التمل والحواستخدامات األموا كيفية .3
الاي عع جلعل عاتلااالم عارالير  اسررتيو لتترالايتيو عع ع ارا اريعراعع ي اا ال رال ةاللي  عاياكت عاي ييب تا اتعي

 اي حالا  مقعس  عايلعى عيةتمالمي  عع ارعاك  عع عايؤسس  عاااللي  اي حالا  عاتاييج.
ن سب عات يا اي عا الاي  ع رالء ارع عارتاللج لال ىيو عاسر  عاسالبا  ععاسر   عافاق  ي اا عارال ج ابالقم او انالنيال

عع جلعل عاتلاع عارال  ت   مري  كل   يا اي عاييتعني  ىاع لمالمق تلاعل اييتعني   ل لو ارالصا ع
 اتع عستهلعلالم تلاعل عت اا ذاك ىرالء ارع عااالالم عاتالاي 

  لذرا الملت  متالمم اي عاهما   -1
لمررررررالمق                                    لاجررررررامعم              لع صررررررال ناررررررت ارررررري ت    -2

 ع لاعل   
            عا مالا ل  متالمم اي لهمت عد ب  ت  -3
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   لاجامعملت  متالمم اي ع صال  -1
 عستهلعلالم ع لاعل                                   لذرا الم   لت  نات اي عاهما    -2
                        عا مالا لعد ب  ت  نات اي لهمت  -3
 

 :ناك ثالث حاالتللحكم على مدى سالمة وسياسة الشركة ه :اثالث
 :سياسة التغطية أو الموائمة -1

ىا عيسرررتهلعلالم طاترررر  ع جرررل ييرررب تا  يرررال لرررو لمرررالمق طاترررر  ع جرررل عتا عيسرررتهلعلالم ةمررريام 
اك  لرو عااةراع اري  برالع لارل  ر   عاسيالسر  ييررب عاعرع جرل ىا ع ع جل ييب تا  يال لو لمرالمق ةمريام

تع عيلتيالا اي لاحر  عاتأسي  حيأ  رل ل عااراع  اري ل عاسياا  افي حالا   ياتل عايعاعع او طا لعال 
ع صرررال عااالىتررر  ارررب ىرررل تا  كررراا ةررراع  عسرررتايالقت  طاترررر  ع جرررل ع فاللرررلم للقعسررر   ترالسرررب لرررص ااعلرررل 

 ريررررأ  اريعرررراعع عع عايؤسسرررر  عاعرررراعع اريمررررالقت  عايت يررررام ارررريي و ب  ياتررررل عايعايعرررراعع. تلررررال ىذع  تذررررر
ع جرل، عاري عا الارب ي راا ااعلرل عايعراعع   ذري  للر  عاتسر يبم  ارتس يبم عايمااي  ععاااع  ةمريام

 عع عاااع  ةميام ع جل.
 :سياسة الهجومية الجريئة -2

السر   يالير  جاتئر . يعرري جل يمرب  سيىذع كالنإ لمالمق طاتر  ع جل تةل لو عستهلعلالم طاتر  ع 
الم طاتررر  ع جررل  كرفترره م ع جررل  كرفترره لرهفمرر  ارري  ياتررل عسررتهلعلتهل  لمررالمق تلرراعل ةمرريا سرراف يسرر
 .لا فع 

 :سياسة دفاعية أو متحفظة -3
 .ىذع كالنإ عايمالمق طاتر  ع جل ت با لو عستهلعلالم طاتر  ع جل

  ترررل عسرررتهلعلالم ةمررريام ع جرررل االلرررل فعررر  اررري  يا يعرررري سررراف يسرررتهل  لمرررالمق طاترررر  ع جرررل  كرفتررره لا 
 لرهفغ 

 عستهلعلالم ع لاعل                    لمالمق ع لاعل                                    
 

 ةميا ع جل            طاتل ع جل          ةميا ع جل                    طاتل ع جل     
 هفغااللل  لر             االلل  لا فص                  فته لرهفم   كر           كرفته لا فع 
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 شروعات:ن المأساليب المفاضلة بي -رابعاا 
 ياررل عااسررير  عاترري يي ررو لررو  با ررال ع تيرررالق  عيسررتايالقت  كان رررالعايفالضررر  ىرريو عايعرراعاالم  ت ييرر ىررامم 

 عابل ل عايرالسب عا   يميو   ايع ع  لعف عاي لمم.ع عافاص  ت
 اضلة بين المشروعات:المف أهمية -1
اري   ايرع عيسرتهلع   ير   سرالال كاا بياالب  عسر يي و تا عيستايالقت  االمالضر  ىيو عايعاع عايفا ايري  ى

لررو ج رر   معا   رراع لاررل اريرراعقم عايتالحرر  لررو ج رر ، كيررال  سررالال ارررع  اجيرره  رررك عايرراعقم ىاررع عسررتهلع  
 الريو  يالعايفالضر  ىاع اال ت يي .   عام ت اى 

 اي  رك عاياعقم ععستهلعل ال بع ل اابني عسريج. عا لق باي اعقم عيةتمالمي ا عذاك لو تجل نلقم عاي ▪
عاتال  عاتكراااجيا عاتذاقعم عاتكراااجي  عاساتع  عاتي شريرإ كالار  جاعنرب عيسرتايالق ععدنترالا عتاذرإ  ▪

 ق عابل ل ع امل.عايرتج ىي تا يهتالع ااص ع يالقعم ال لم، ايال ارع عايستايا ت
 مراحل المفاضلة بين المشروعات: -2
 نتاللج عاياعحل عاسالبا .  سرسل ع تالبص عاعيريالم حيأ  عتيل كل لاحر  ارع عا لف لر ال 
 ععدالعمالاحر  عاب أ  . 1
ع تمرريو صرريالغ  ع اكررالق ع عايرر  اررو عايعرراعاالم عت ررلعا ال ععدل النيررالم عايتالحرر  ى ررلف عايفالضررر  ىير ررال  

ىراق  ررال حررال عايعرراعاالم  كررالق عاترري  يررإط ارري  رر   عاياحررر  تا  كرراا ع اعتعررتا  .عابررل ل ع امررلعع تيررالق 
لاري عالقعسرر   ع اكرالق عا يرا ةالىرر  ارترفير  لرو عابلعير ع ايبرلت لرص عسرتبعالم عايعراعاالم تةالىرر  عاترفير  لرو حيرأ ع

 .ع عاي  
 لاحر  ىالعم عايعاعاالما . 2
عاعرييرر  ىاررع لاحررر  عضررص ع سرر  عاعيريرر  ع عايعرراعاالم، عصرراي ع ت ع تمرريو مقعسرر  اكالارر  جاعنررب عايعرراعع 

كت ل رل عا يرج عايرالسرب  ،عافرير  اريعراعاالم عاياتاحر يالجرالم مقعسر  عايسراللل ععيحتر  عاترفي  حيرأ  رتج اياح
ب عايتاةرررص  ععاياةرررص عايرالسرررب ععاتهذررري  عارررلع ري اريعررراعع ع  ل رررل ع سرررالايب عاتاريررر  عايبليررر  ع  ل رررل عاذرررر

اريعراعع عاياترا  ع  ل رل قتس عايرالل  عنب عايالاي  تميو     عاياحر  مقعس  عايا  . عكيالعايؤنام ايه عللععاعا 
 الاي  ععد اعمعم عايتاةع .عابم  ععاتك

 لاحر  عايفالضر  ىيو عايعاعاالما. 3 
 عتتج لو  با ال ع تيالق عابل ل ع امل عا   ي اع ع  لعف عاي لمم.  
 :لمشروعاتأنواع المفاضلة بين ا -3 
ا  كراا تىرل  ي  ،اري عااصرال ىارع  ةراعق سرريجيعتيرل ارير   كاا عايفالضر  عةتمالمي  كأسالس لو تجل تا  

عاتري  عاتفميبمعنظاع اتعلم ع  لعف اكل لو عايعاعاالم عاياتاح  لو ج   ع علم   .شاللر  عمةيا  ايري 
ايب عايفالضرر   عرلم تسرال ي ىل لو اى  تمير ال كل لعاعع ععاتي يىل لو ت   ال ىرظا عياتبالق لو ج   ت

 .ىيو عايعاعاالم
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 :لمفاضلة بين المشروعات االستثماريةاأساليب  -4
 رالص لرو ع عيةتمالمي ا ع هتر  بال تبف عا لف لرو عايعراعع سراعء ىذع كرالا عايعراعع ارال  تع سالايب . 1

 حيأا
 كررل ير ت يب سرب عاعاللر  عرراعاالم عةرل  رتج عايفالضرر  ىريو عاي اعايعراعاالم بالارسرب  ابةتمرالم عااررالي ت يير 

  عحسرب ت ييت رال يت ىريو عايعراعاالم عاعاللريعتي و عاتي ابةتمالم عااالي.الارسب  لو عايعاعاالم عاياتاح  ب
 اعاتالاي  عيلاقابةتمالم عااالي لو  بل 

عايعرراعع ارري ايريرر  عاترييرر  بررال تبف  ت ييرر ع هتررر   اعايعرراعع ارري ايريرر  عاترييرر  عيةتمررالمي  ت ييرر  -
لرو عايعراعاالم عاتقعاير   ارات ريير  عايعراعاالم عامررالاي   هرل  عات . لعف عتحيال   رك عايعاعاالمت 

 راايا اراص  عارعمتالمم اي عال ل عااالي  ةلقم ارع يعاعع عامرالاي لوعذاك نظاع ايال  تييت به عا
 عاعيل.  

ايعرال يا عيةتمررالمي  ارري بعرغ ع حيررالا ععاظراعف ةررل  رتج  يررالعم ع اعايعرراعع بالارسرب  األلررو عاارالي ت يير  -
 لرراب تةاللرر ايعرراعاالم عتررتج ىاذررالء تعااترر  اريالنررب ع لررري ىرريو ع اريفالضررر  عايعررال يا عاا  يرر ع   تععافريرر

يعتبررا لررو عاي الصرريل عاتقعايرر   لعرراعع مقعارري ع هميمرره دنتررالا عاايرر  ىررلي لررو عافاع رره  ا عاايرر 
 .عاتي  يال جتءع لو ع لو عااالي عدستاع ييي 

اتبرالق اررل عايفالضرر  ىريو و عيلل ع  اى عاتي يي رو ت ر  ال بعريعلو عايسال ااعع ارااى عاعاللر عايع ت يي  -
تنا عايعاعع ارع عااام عاعاللر  اي  اا  ارع عايعاعع نفسه ىل ةل   ل ل للى ا عايعاعاالم عاعالل   

  رفيال.ع  يتل ىاع لعاعاالم ت اى ةل  ا ب  به تلالليال ت
ليررررتعا ع ارررررع عا سررررالا عايررررالق  تا عذاررررك لررررو  رررربل ىيررررالا  ررررأنيا  معايعرررراعع ارررري ليررررتعا عايررررلاااال ت ييرررر  -

 .للالمعاه
ععاتررري  عررريل حيرررج عايعررراعع عايرالسرررب، ع تيرررالق  مقعسررر  كالاررر  جاعنرررب عايعررراعع عافريررر  اع سرررالايب عافريررر . 2

 .لعنظا ع ج عايساللل عاتي  عالاي ال عالقعس  عافري  عاعاللر   ى عايستاى عايرالسب لو عاتكراااجيال، عع تيالق عااا 
 ت يير و عايعراعاالم االنره يىرل لرو ىاذرالء   ىريع عايفالضر  عيةتمرالمي  ععافريراع سالايب عايالاي ا ىضالا  ى. 3

ق رررال  ععاعاعلرررل عد ررراعمعم عع بالحتسرررالا عاتكرررالاي  ع ع ررر ع عارررراع لرررو عايفالضرررر   تعررررع  .الايررر ىارررع عايفالضرررر  عاي
 ...عاخستايالق، صالاي عاايي  عا الاي .، اتام عيستامعم، لعلل عاعاللل ارع عيعامالاي   لاعل عايستايام

 ج عايعاعاالم اييايري   طبيع  عت يي . 4
                                    ع عاياضررراع عةرررل حظررري  ررر يةتمرررالمي  عا ل اررر ،يعتبرررا لاضررراع  ايررريج عايعررراعاالم لرررو عاياعضررريص ع
                                             لاررررررررررل اريرررررررررراعقم   ايررررررررررع عيسررررررررررتهلع  ع  أ ييرررررررررر بال تيررررررررررال  كبيررررررررررا ارررررررررري عابرررررررررررلعا عايتاللرررررررررر  ي تيالل ررررررررررال ب

ايرال اره  ت اراال ع تيرإ تيمرال ى ر ع عاياضراع ع تياللرال تلال بالارسب  ارلعل عاراللي  ا .ةتمالمي  عايتالح  ععارالمقمعي
ىت ايررع ايريرر  عاترييرر  عيةتمررالمي  لررو ج رر  عارري   ايررع عيسررتهلع  ععاتامتررص ع لاررل اريرراعقم  ابةرر  عنيارر 

 .عايتالح 
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 الفصل الثالث

 تقييم المشروعات
 ملية تقييم المشروعات مفهوم ع أوال:

                                               يي ررررررو لررررررو  با ررررررال عاتاصررررررل ىاررررررع ع تيررررررالق ابررررررالقم اررررررو ايريرررررر  عضررررررص عايعررررررال يا عابملرررررر  عاترررررري
                                           احرررررر ، عارررررر   يمررررريو   ايررررررع ع  ررررررلعف عاي ررررررلممعايعرررررراعع عايرالسررررررب لرررررو ىرررررريو اررررررلم ىرررررلعلل لاتع عابرررررل ل ت

 ععسترالمع ىاع تس  اريي .
 بيال  ريا عايفالضر  ىيو عايعاعاالم تيال 

 إةالل  لعاعاالم جل لم.ع عايفالضر  ىيو  اسيص عايعاعاالم عاااللي  ت ▪
 عايفالضر  ىيو ىنتالا تناعع لعير  لو عاسرص. ▪
 السب.سالايب عدنتالا عصاي ي تيالق ع سراا عايرعايفالضر  ىيو ت ▪
 سترالمع ىاع ع  لعف عاي لمم اكل لعاعع.عاعاالم ععايفالضر  ىيو عاي ▪
 .اعع عاياتا ل ر  اريععايفالضر  ىيو عاياعةص عاب ▪
 . حيال  عايهترف  اريعاعع عاياتا عايفالضر  ىيو ع ▪
 .ايفالضر  ىيو عابلعلل عاتكراااجي ع ▪

 :ين هماعاملين أساسي إلىتعود  تقييم المشروعات يمكن أن أهميةان  شروعات:تقييم الم أهميةثانيا: 
اييراليم ععارعرالطالم عاتري يي رو اتعرلم ع نلقم عاياعقم عيةتمالمي   الص  قتس عايالل نتيي  ع علاعاعاللل . 1

 . الرستهل  ايتا ي
 عدنترالاسراعء اري ليرالل عسراللل   عارا عاعل رل لرو عابرلعلل  عاتال  عاعريي ععاتكراااجي ععا عااالنياعاعاللل . 2
 ععايعرالالم.عايعرالالم لو  بل ناقم عي ماليم  أةلاا   رس ىاع ا ىضال عدنتالا،طاق ع ت الاعدنت لعلل ع ت

 أهداف عملية تقييم المشروعات  :ثالثا
اررررك ي ىررررل عتا  مرررريو ايريرررر   ايرررريج ذعلررررو تجررررل   ايررررع  ،  ايررررع عيسررررتهلع  ع لاررررل اريرررراعقم عايتالحرررر  ▪

 ايعاعاالم عاااللي  عاعبةالم عاتاعبذي  ىيو عايعاعع عاياتا  عععايعاعاالم 
 .تهفي  لو مقج  عايهالطام األلاعل عايستايامالال اي عا س ▪
 عاي لمم.يميو   ايع ع  لعف  عا  اك عاييالل ذ ىاععاياعم عستايالق    سالال اي  اجيه عايالل ▪
 . سالال ارع  اشيل عاااعقعم عيستايالقت  ▪

 لية تقييم المشروعات رابعا: أسس ومبادئ عم
ع ىيو عايعرال يا عاتري  مرير ال  ررك عاعيرير  ع ريو لو عاتاعا ناع ىييالماعاالم ارع  اا  ايري   اييج عايع ▪

 ياتاح .عات لعف عايعاعاالم 
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 ميو ايري   اييج عايعاعاالم   ايع لسرتاى لعريو لرو عاتاعارع ىريو  رلف ت  لعراعع عت رلعف  ذر   ▪
عابعرررات  ععافريررر  عايالميررر  ع  عدل النيرررالمف عاي رررلم اريعررراعع ع ررريو عاترييررر  عاااليررر  لرررو ج ررر  ع ررريو عا رررل

 تالح .عاي
عاتعرالق  ىريو  عإمعار يتاعبذر  ل تا ي اا  رال   اعاع ععنسريال  ىريو ت رلعف عايعراعاالم عايتكاللرر  ععاي ى ▪

 .ت لعا ال
 تعرررررع لر ررررال ىتررررااا   ررررااا عايسررررترتلالم عابملرررر  امرررريالا نيررررال  ايريرررر   ايرررريج عايعرررراعاالم  الصرررر  لررررال ▪

 ععاعاللر .الالم ععابيالنالم عالةيا  عايعر
، كيررال  ياررل لاحررر  يحارر  اياحررر  مقعسررالم عايررلعى هذرري جررتء لررو عاتيرريج عايعرراعاالم  رري  اعا ايريرر   ▪

 .عاترفي ياحر  علاحر  سالبا  ا
عايعرراعع عاياترررا    عا ايريرر   ايرريج عايعررراعاالم ي ىررل عتا  فمررري عاررع  برررري ةرراعق عسرررتايالق  علررال ىترفيررر ▪

 عاتهري اره.ع ت
اي عارع عابرل ل  رلعلل عصرع تر  ىريو ارلم لعراعاالم يري   اييج عايعاعاالم  اا  تسالسال ارع عايفالضعا ا ▪

 .عايرالسب
  اللسالا لاعحل ايري   اييج عايعاعاالم

 عايعاعاالم عاياتاح .ع عصيالغ  عافكام ع عاي  او عايعاعع ت ىالعملاحر   . 1
 ايعاعاالم ع تميو عاهذاعم عاتالاي الاحر   اييج ع. 2
 .س  ععايبالما ع سالسي  اعيري  عاتاييجعضص ع  •
 ع عاي .  ععافري  الم عايلعى عيةتمالميمقعس •
 مقعسالم عايلعى عيةتمالمي  ععافري  عاتفميري . •
 سالم عايلعى. اييج مقع •
 ع تيالق عايعال يا عايرالسب  اعيري  عاتاييج. •
 عايعاعاالم.  رفي لاحر  . 3
 عايعاعاالم.  رفي لاحر  لتالبع  . 4

 
 يير تقييم المشروعاتمعا سادسا:

 العال يا اريي  مةيا  عذاك لو تجل لال ري سترل ارع  عايعاعاالم ي ىل تاعا ايري  عايفالضر  ىيو 
 . يالعم عايهالطا .1
 .اى لو ع لالا األلاعل عايستاياملست ىييالم .2

 عا عايعال يا عايستهلل  اايالس  لف لعيو ةل ي  ترالسب اايالس  لف   ا. ▪
 .يج عايعاعاالم عاهالص ج عايعاعاالم عاعالل  ةل  كاا غيا لرالسب  اتايعايعال يا عاتي  ستهل  اتايي ▪
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  لعررال يا  سررتهل   يا  سررتهل  اايررالس عاا  يرر  عاتيالقترر   تعرررع بالايعرراعاالم عاهالصرر  ع رررال ررال  لعررال ▪
 عاعالل .اايالس عاا  ي  عااالي   تعرع بالايعاعاالم 

 تأ ل. رال  لعال يا  ستهل  اي رل راعف عاتأ ل عت اى اي رل راعف ال  عا ▪
 

 ااالي عاا  ي  عا  عاتيالقت  علعال يا ت ج ناالط عي تبف ىيو لعال يا عاا  ي
ف عاتري  سرالال اررع بعيو عياتبرالق ع  رلع نأ   عاتيالقت ،ارل  اييج عايعاعاالم عااال ايعال يا عاا  ي   ▪

   عج   نظا عااذالع عاهالص. ع  عظيج ع ق ال  
                                    معايبالشررررا  ععد رررراعمعماكيررررت ارررررع ارالصررررا عاتكررررالاي  عات ،  ررررتجارررررل عسررررتهلع  لعيررررالق عاا  يرررر  عاتيالقترررر  ▪

 -ارعاتنا عايعاعع  اي لعيالق عاا  ي  عااالي   لقس ، ىيريالارع لستاى عايعاعع
 عال ل عااالي ع امتعه.ا ني -
 عيستهلع . -
 عايلاااالم.ليتعا  -
 .  ايع عيستهلع  ع لال ارياعقم عيةتمالمي  عايتالح  -
 عابيئ . -
 نال عاتكراااجيال. -
 عايؤ ر .ر    يئ  عاااى عاعالل -
 رالاي.عاماتعالبك   ايع ع -
ايبالشرررام اريعرراعع ععاتررري  تياررل بيررررالاص ارري لعررال يا عاا  يررر  عاتيالقترر   رررتج عاتاكيررت اررررع ةيررالس عآلنررالق ع ▪

عايبالشام،  عايعاعع ع كالايفه، تلال عايعال يا عاا  ي  عااالي   تج عاتاكيت ارع ةيالس عآلنالق عايبالشام عغيا
 عايرالاص.غيا عايبالشام  ي  عآلنالق

تيالقتررر   رررتج عياتيرررالم اررررع ع سرررعالق عايالقتررر  اررري عاسررراق اررري  ارررل ا عاا  يررر  عااررررل عسرررتهلع  لعيرررالق  ▪
تلال ارل عسرتهلع  لعرال يا عاا  ير  عااالير  االنره  رتج عياتيرالم اررع ع سرعالق  عايبالشام،الاي  ععاعاعلل عاتك

 عاظل.تسعالق ع عاتهذيذي  ت
رررل عسررتهلع  تلال ا،رالايل لاضرراع عاتعررالبك عامررتهلع  لعيررالق عاا  يرر  عاتيالقترر  االنرره  ررتج  يال ررارررل عسرر ▪

 عامرالاي. بيسأا  عاتعالبك ع   لعيالق عاا  ي  عااالي  االنه  تج 
عا ع سررالايب عايسرررتهلل  اايرررالس عاا  يرر  عاتيالقتررر   هترررر  ارررو ع سررالايب عايسرررتهلل  اايرررالس عاا  يررر   ▪

 .عف عاي لمم اكل لر يالاك ي تبف ع  لذعااالي  ع 
 اال  ريل عاتيالقت تهل  اايالس عاا  ي  عايعال يا عاتي  سلو  
الع ر  ععاهالقج  معا لل لص عاتلااالم عارالي  ععايعال يا عاتي  تيال ل عاايي  عاتلري  ارراام ت  عاتي  تعال ▪

 .، علر ال لعيالق اتام عيستامعم ععايعلل عايتاس  عناذ  عاتعالملعاايال  بهمج
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لعيررالق  ،عا الايرر اي عااييرر  تبررالق علر ررال لعيررالق صررالبعرريو عياعااييرر  عاتلريرر  ارراررام   أ رر عاترري  عايعررال يا ▪
 .لعيالق لعلل عاعاللل عالع ري ،عاعاللل اعاتكرف 

عتنظيررر  عايعرالرررالم عشررريام نظاتررر  عااررراعقعم ع شرررب   عايسرررالق تع  يا  عتيرررل اررررع ب ررراث عاعيريرررالم تلعرررال ▪
 .، تسراا   ريل عا سالسي عاااعقعم

 رلاال ع  ر  جالنبرال تيي رو تا  ع  عايعرال يا جتلير    رعا بعرغ  اعاتي  ستهل  اايالس عاا  ير  عااالير عايعال يا 
 العيرال ععاتي لر ال

 .عدنتالا /عايالللعاللل قتس  -
 عاعيل. /اللل قتس عايالللع -
 .لعاللل عارال ع جربي -
 .عاتكالاي  عيستايالقت  /لعاللل عاايي  عايمالا   -
 .عدنتالاةيي   /مم عايستاق  عدنتالالعاللل ةيي  لسترتلالم  -
 .مي  عامالمقعةي /عايستاقمم  نتالاعدلعاللل ةيي  لسترتلالم  -
 .عاعيل ىنتالجي لعاللل  -

 ابياالب  عنع الس ا اك  علسالق عيةتمالم عااالي ععاتي لر ال عايعال يا عاكري  ععاتي يي و عا  كاا تلال 
 عاتكالاي . عايرالاص،لعيالق  -
 .عا لي  عيجتيالاي  عدنتالجي لعيالق  -
 .لل عاعاللل عيجتيالايلعيالق لع -
 .عاتكالاي  عيجتيالاي تسراا   ريل عايرفع  ع  -
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 إعداد دراسة جدوى اقتصادية
م لؤشراعم عييالىير  ارو عل النير  عا مرال اررع حمر  اري عاسراق بعل عالعم عالقعس  عاتساتاي  ععجا 

  ب ررل تجتعل ررال عمقعسرر  عايررلعى عيةتمررالمي  ع عايرر  ععالقعسرر  عافريرر  نمررل ىاررع عاررلعم مقعسرر  جررلعى عةتمررالمي
 عم عايالاي  ا  ع عايعاعع.   علاللرال علو نج   ريل عايؤشا عل انالم عايعاعع عا

 مثـــــــــل العملي:
 دية إلنشاء معمل عبوات ألمنيوم في محافظة حماةدراسة جدوى اقتصا

 :بيانات المشروع –أواُل 
 وصف المشروع:  -1

 لرو ج ر  ييرت  ر ع عاياةرص ىرااام عايرل عاعاللرر عتت –نالحير  لعرامس –ياص عايعاعع اي ل الاظر  حيرالم  

    ت اى، عةا  ال لو لاكت عاي الاظ .ج ق م ال لوع   با  الع 

 جه:الهدف الرئيسي للمشروع وإنتا -2
ع ساتا ال اي ساق عاي ري  ععدةرييي  عاريعاللل ىنتالا اباعم تايريا  اتعبئ  عاييال  عا المت  ععاعماللا   - 

ع ارري حترر جررل لعيررل ليالنرل ارري سرراقت  عيععاعمرراللا ب ييرالم كبيررام حيررأ تا ي  ا عاتري   رررتج عاييررال  عا المترر  

ليال  تم اي  كرف  عارال ع أسرعالق ت برا لرو عالعل عاييالعقم، عجييص عايعاللل  عتا  عاعباعم جال تم لو تعق   

 تسعالق عاتي  ج مقعست ال اي لعاعارال،  ليال تمى ىاع ضاعقم عاذرب ارع لرتيرال.

  :ية للمشروعثانيُا الدراسة الفن
 

 المرافق الملحقة: تكلفة األرض البناء و  -1

 عايياع عاايي  $ عااحلم عايسالح  رررررررررررررررررررالاررررعابيررر

 1،050،000 70،000 عنجم 15 تقعضي
 850،000 170 2  5،000 لبالني

 1،900،000 عدجيالاي
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 تكلفة التجهيزات والمعدات: -2
 عدجيالاي ايي $عا عاعلم عااحلم عابيررررررررالا

 440،000 220،000 2 ةذع   اايل عااح   ع يلل ا  م تل عليياا  
 11،000،000 11،000،000 1 ةذع  تا  اس ب ب ا عامفي  ع ع يره ل ب 

 2،500،000 2،500،000 1    ليف  عااا عغسالا 
 3،000،000 3،000،000 1 ةذع  تا   مفيا عافا  

 6،900،000 6،900،000 1 ةذع  عاعرب نظال   رلس  سيا لص لال ير  ا يل
 350،000 350،000 1 اا ليي غاا  عايامم علعلعم عاف ت
 105،000 105،000 1 ليياا  غاا  عاعلم علعلعم عاف ت

 300،000 300،000 1 ةذع  لال ير  جرخ عاعلم
 120،000 120،000 1 ةذع  لعلعم ارميالن 
 25،000 25،000 1 ةذع  الم اريارفيو

 70،000 70،000 1 ةذع   ع يلةاعاب 
 55،000 55،000 1  ةذع اكييالعتالم ارع عا سالا لرظ  ع

 300،000 300،000 1 ةذع  roعحلم لعالاي  عاييال  
 290،000 290،000 1 ةذع  ير  كب  لهرفالم ع ايريا لال 

 385،000 385،000 1 ةذع  لمفي متإ اتع يل عاعبام
 55،000 55،000 1 ةذع  غاا  ع حبالق

 130،000 130،000 1 ةذع  طو 15عااعاع  عاعاكي  
 60،000 30،000 2 ةذع  طو 2.5 اكي عااعاع  عاع

 30،000 30،000 1 ةذع  طو 3قعاع  شاكي  
 30،000 30،000 1 ةذع  قعاع  ايامي  ك ا اللي 

 450،000 225،000 2 ةذع  ضالغذ   اعء
 120،000 120،000 1 ةذع  لاعع  شف 
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 100،000 100،000 1 ةذع  ىاا عاتباتل
 1،250،000 1،250،000 1 ةذع  Effuentي  عحلم لعالا

 250،000 250،000 1 ةذع    ف  ق 3000 تعا ك ا الء 
 28،315،000 لياإلجما

 .   ىنتالا تلات ي عايملق البحظ 
 
 تكلفة األثاث ومعدات المكاتب: - 4

 عدجيالاي عاايي $ عاعلم عااحلم عابيررررررررالا
 10،000 2،500 4 ةذع  ال ب اامعقمل 
 800 200 4 ةذع  اعسي 
 12،000 500 24 ةذع  ج ل تبطا

 1،200 50 24 ةذع  طا يتعم
 4،000 1،000 4 ةذع   تعن   عبي 

 39،600 900 44 ةذع  طالعيم اامعقم
 11،000 250 44 ةذع   اعسي ل ال ب اامعقم  يلقعايك
 6،000 150 40 ةذع   اعسي اي ال ب عدمعقم لعستابالل 

 20،000 100 200 لتا ىاعم 
طالبعرررررررررررالم  ا لرررررررررررص تج ررررررررررتم كيبيرررررررررررا 

 علتييال  ال
 14،400 1،800 8 ةذع 

 8،000 800 10 ةذع  تج تم  كيي 
 900 900 1 ةذع  ىاعم لالء

 103،900       اإلجمالــــــــي
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 :الرسوم الالزمة لبدء التأسيس و  النفقات -5

 لمالقت  عينتااللاع  اعععالقعسالم عابمل  اريعع    عاتاع يتع ي ابالقم او لمالقت 
 

 عاايي $ رررررررالاعابير
 55،000 عصرالاي ... -لمالقت  عاتاع يت لىمعقت  

 65،000 الا ل رلسيو لص لهذذالمت ع
 120،000 اإلجمالــــــــــــــي

 
 

 وسائل النقل: -6
 عدجيالاي عاايي  $ عاعلم عاسع  عابيرررررررررررررررررررررررالا

 36،000 18،000 2 ةذع  طو 1.5سيالقم ش و حياا  
 312،000 78،000 4 ةذع   و قتس ةالطاسيالقم ش

 100،000 50،000 2 ةذع  بالص ارال عاعاللريو
 448،000   اإلجمالي

 
 :إجمالي رأس المال الثابت

 عاايي $ عابيالا
 1،900،000 ع قعضي ععايبالني

 28،315،000  يم علعلعم
 448،000 لل عارال ععينتااللعسال

 103،900 لفاعشالمتنالث ع 
 120،000  م عاتأسينفاال

 30،886،900 ىجيالاي عاتكالاي  عيستايالقت 
 ال العامل انفقات التشغيل  :رأس الم  -ثانياا 
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 عايل عاعاللر  عابمل  اي عايعاععا – 1      
 عااع ب عاسرا   عااع ب عاع ا $ عاعلم عابيررررررررالا

 18،000 1،500 1 ل ا عايعاععل
 28،800 1،200 2 ل السباا 

 24،000 2،000 1 ا ىنتالالل 
 24،000 2،000 1 لل ا لالاي

 24،000 2،000 1 لل ا  ساتع
 216،000 1،500 12 رلع ي لبيعالمل

 24،000 2،000 1 طبيب لهبا
 192،000 800 20 ىمعقتيو

 12،000 200 5 تلرالء لستاماالم
 48،000 250 16 عاساللايو

 108،000 300 30 ايالل صيالن  عارياا 

 718،800 13،750 90 ررررريعدجيالاررر

 . بةيي  عاتأليرالم عيجتيالاي  ل سا   ضيو عااعع   البحظ 
 اعاياعم ع عاي  عاسرات  -2

 عدجيالاي عاايي $ عاعلم عااحلم عابيررررررررالا
 12،250،000 3500 3500 طو صفي  تايريا  ب ا

 240،000 6000 40 طو الق طبالا  لهترف  ع ااعاعحب
 300،000 7500 40 طو ا لاعم االم 

 50،000 2500 20 طو لاعم  عايج 
 12،840،000       اإلجمالــــي

 
   ايمالقت  عدمعقت  ععاتساتاي  ععاعالل ا -3
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 عدجيالاي عاايي $ عاعلم عااحلم عابيررررررررالا
 222،500 0.89 250،000 ايتا ىرتتو
 138،000 0.46 300،000 ايتا لالمعم
 14،000 0.35 40،000 ايتا متام
 2،400،000 0.08 30،000،000  / ععط الء  ا 

 350،000    ةذص  بل لع  صيالن 
 250،000    سا  عنفاالم ت اى ق 

 3،374،500    اإلجمالـــــــــي
 
 

 إجمالي رأس المال العامل انفقات التشغيل :
 عاايي  عابيالا
 12،840،000 اعم ع عاي عاي

 718،800 قعع ب عتجاق
 3،374،500 ساتاي  ععاعالل   عدمعقت  ععاتعايمالقت

 16،933،300 ىجيالاي قتس عايالل عاعاللل
 

  :الدراسة التسويقية - ثالثاا 
 :اإليرادات السنوية المتوقعة – 1
 

 عدجيالاي عاايي  عاعلم عااحلم عابيررررررررالا
 28،000،000 0.08 350،000،000 ةذع  ني  اريعاع الم عا المت ابام لعل
 28،000،000 اإلجمالي
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 :المشروعات المنافسة – 2

 اي الم ناالط تسالسي  ت ي الا كيو عاييتم عاترالاسي  عاتفميري  اريعاعع  

 ي  اجل لعاللل ارب تايريا  اي ساقت  ععاعاق ع عس . -

 العقم.ععاعماللا ب ييالم كبيام اي ساقت  ععالعل عايي عجام لعاللل دنتالا عايعاع الم عا المت  -

عاعمرراللا ععايعرراع الم عا المترر  يعذرري عايعرراعع ليررتم  رالاسرري  عذاررك بسرربب عاارراا عايعرراعع لررو لعاللررل  -

 ق عارال عذاك آلا ععا يت عاكبيا ارعباعم ةيالساًل ىامن ال.  عق فالع تجا 

 :الحصة المتوقعة من السوق  -3

تاةرص اري عاهير  سرراعم ريره نعاهالقجي  عاع  اةص عال ال باام ارساق عاي ري لو عاهذ  عاذياح  اريعاعع نت

 .لو ساق عالعل عاييالعقم بع ل اال  %50ع لو ساق عاي ري  %50اع تا ن مل ارع نسب  ع ع 

لرو عاسراق عاي رير   %60تلال اي عاهي  عاسراعم عااالني  لو ايا عايعراعع ارتاةرص تا ن مرل اررع نسرب  

 ساق عالعل عاييالعقم بع ل اال . لو %55ع اي ساقت  

 :بيعأساليب ال  -4
  اجل تسرا الا اربيصا     

 لساةي اريعاعع.ع  ذاك لو  بل عايرلع يو لبالشاتو اريرتجع  عابيص نالًعا -
جررلا عذاررك اررراكبء ععايامارراا عاعرراللراا لررو  رربل تةسررالط تسرربااي   ررتج لررو  با ررال  سررل ل ةييرر  عابيررص عآل -

 عابماللص عايبالا .
 :ساليب التسويقأ – 5

ابررالا قت  ع عغ عالعل عاييرالعقم لارل لي عايبيعالم ضيو ل الاظالم عاسا ع عاتساتع عايبالشاا لو  بل لرل -
 معل عاهريج . –لما  –ع قما  –عاعاعق  –

 اتع غيا عايبالشاا لو  بل عكبء حماتيو اي عاي الاظالم عاساقت .عاتس -
 –لمررا  –ع قما  –عاعرراعق  – ماصرراًل لابرررالا ع  ت ذاررك لررو  رربل عابيررص  ررالقا سرراق ع  عاتسرراتع عاهررالقجيا -

 ل     لعاللل عاعماللا ععايعاع الم عا المت .معل عاهريج  عا    رع  اي لا
 رررررررالم عارال رررررر  اريعرررررراععررررلعل عاتلااج :الدراسة المالية –رابعاا 
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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عاسر 

 28،000،000 28،000،000 28،000،000 28،000،000 28،000،000 28،000،000 28،000،000 28،000،000 28،000،000 28،000،000 عد اعمعم

 12،840،000 12،840،000 12،840،000 12،840،000 12،840،000 12،840،000 12،840،000 12،840،000 12،840،000 12،840،000 عاياعم ع عاي 

 . عدمعقت  
 ععدنتالجي 

3،374،500 3،374،500 3،374،500 3،374،500 3،374،500 3،374،500 3،374،500 3،374،500 3،374،500 3،374،500 

عااعع ب 
 عع جاق

718،800 718،800 718،800 718،800 718،800 718،800 718،800 718،800 718،800 718،800 

ىجيالاي 
 عايلاااالم

16،933،300 16،933،300 16،933،300 16،933،300 16،933،300 16،933،300 16،933،300 16،933،300 16،933،300 16،933،300 

 11،066،700 11،066،700 11،066،700 11،066،700 11،066،700 11،066،700 11،066،700 11،066،700 11،066،700 11،066،700 ىجيالاي عاا  

 2،967،090 2،967،090 2،967،090 2،967،090 2،967،090 2،967،090 2،967،090 2،967،090 2،967،090 2،967،090 عي تب الم

صالاي عاا   
 را  اسع

8،099،610 8،099،610 8،099،610 8،099،610 8،099،610 8،099،610 8،099،610 8،099،610 8،099،610 8،099،610 

صالاي 
 اتلاع عارال ع

8،099،610 16،199،220 24،298،830 32،398،440 40،498،050 48،597،660 56،697،270 64،796،880 72،896،490 80،996،100 

 



 

 :مارية للمشروعتثالتكاليف االس – 2
 

 عاايي  عابيالا

 30،886،900 قتس عايالل عااالىإ 
 16،933،300 قتس عايالل عاعاللل

 47،820،200 عدجيالاي
 
 
 جدول االهتالكات للمشروع: -3

 ةيي  عي تب  عارسب  عاايي  عابيررررررررالا
 34،000 4 850،000 عايبالني

 2،831،500 10 28،315،000  ي يتعم عايعيل
 67،200 15 448،000 عارال الللعس
 24،000 20 120،000 الم عاتأسي نفا

 10،390 10 103،900 ع نالث ععايفاعشالم

 2،967،090 اإلجمالــــي
 
 :المؤشرات المالية للمشروع -4
 ر  حسالا االلل عيستايالقا1

  لمشروعلرأسمالية لإجمالي الربح السنوي/ التكاليف اعايستايا=  عاعاللل ارع قتس عايالل
         =24.65 % 

 ي   ذاتا .تبا لعلل عاعاللل ارع قتس عايالل عايستايا لعلل جيل جلًع ليال  ؤكل نيال  عايعاعع ععستياعق  عإل النعتع
 اتام عيستامعما - 2

ت   عتسررررتهاا لررررو عاترالسررررب ىرررريو قتس عايررررالل عايسررررتايا ع ررررا عاررررتلو عارررربم  يسررررتامعم قتس عايررررالل عايسررررتايا  
 عارالي  عايالقت  عالع ر  ىاع عايعاعع  بل عاسر  عااعحلم. ي  عيستايالقت  ععسذي عاتلااالمليياا  عاتكالا
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 ام عستامعم قتس عاياللا علو جلعل عاتلااالم عارالي  ن سب ات 
 ي الربح السنوي.مجموع التكاليف االستثمارية/ وسطي إجمالاتام عستامعم =  
  ااتبالً  4.5=          

  ااتباًل ع ا لعلل جيل. ايالل  ا تق ص سراعم عنم  عاسر ملو عستامعم قتس عت  
 لاررررراللا

سراعم لو عاتع يل، اهذع اريإ  10فع ح ياًل بعل يهذ  لستايا دنتالا لاعم ىبستي ي  ابا  أسي  شاك  اامي   م
، عتا %15مررعه امرراتب  تق ررال  ىرسررب   ه ىافررالء ايررلم سرررتالا لررو ىلعيرر  عاتعرر يل نررج  هتا ع نظيرر  عامرراتبي  سررتير
 نالًع.عايستايا سييال عايعاعع 

ي عإنعررالءعم لبررالن 150.000.000، لاعاررع 100.000.000عةررلقم  كررالاي  عايعرراعع عيسررتايالقت  كالاتررالايا لتقعضرري 
 8.000.000تنرالث علفاعشرالم  200.000.000 يم علعرلعم  100.000.000ع للي   120.000.000ىنتالجي  

اتررالايا للرراعم تسالسرري  تعايرر  ل ريرر  عرر يل عاسرررات  لررو عايسررترتلالم كال  عةررلقم  كررالاي  عات12.000.000عسرراللل ناررل 
لررراعم نمررر  لمرررررع   30.000.000يررر  معيق لررراعم لسرررالالم ل ر 200.000لررراعم تعايررر  لسرررتاقم  180.000.000

 . 16.000باعء تجاق   20.000.000قعع ب ىمعقتيو  45.000.000لاعم طالة  عمتام ع  معيق 100.000لستاقم 
 1000.000عنفاررالم عاتررأليو ع عارري  10.000.000ععاتمررييج  عمقعسررالم 2.000.000ا  عاترراع يت قسرر يرال ةلقمال

عنفاالم عالاالي  ععدابا  5.000.000،عنفاالم عارال ععينتاالل سرات  7.000.000 يال ةلقم نفاالم عاميالن  عالعقت  
  . 3.000.000الء عنفاالم عاك ا  400.000عنفاالم عاييال   2.000.000
معيق  100ارسراق عاهالقجير  بيبرر   %40طرو سرراتاًل  برالع لر رال  200.000تا عاذالة  عدنتالجي  اريعاعع اهذع اريإ 

ل.س ارذرررو عةرررلق سرررعا صررراف عارررلعيق بياللررر  ايرررام سررراقت ، ععسرررتذالع  2.000ا ارذرررو ععابرررالةي ارسررراق عاي ريررر  بسرررع
 %100نتالجي  اي عاسر  عااالني  علو طالةته عد %95  ع عاع علو طالة  عدنتالجي  اي عاسر %80عاعع تا ي اع عاي

 بالةي عاسراعم. 
 حسالا جلعل عاتكالاي  عيستايالقت  اريعاعع؟ -1ععايذرااا 

ي عاسراق ر  ع عاع عحسالبه اي عاسر  عااالني  ارياًل عنه عنهفمإ ع سعالق عايررتج ارحسالا ليتعا عااذص اي عاس -2
 ؟%30ستاقمم ىرسب  ععق فعإ  كرف  عاياعم عاي %30ىرسب  

 م عستامعم قتس لالل عايعاعع؟حسالا اتا  -3
 لل عاعاللل ارع عيستايالق؟لع -4
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 جلعل  كالاي  عاتع يل عيستايالقت 

 الارررررعابي
بالاعير  
 عايعالمل عايربي 

عاايي  
بالاعير  
 عاي ري 

 عدجيالاي

قتس عايالل 
 عااالىإ

 100،000،000    ع قعضي

 150،000،000    عاياعاع 

عنعالءعم لبالني ع  
 ىنتالجي 

   120،000،000 

لبالني ععنعالءعم  
  للي 

   100،000،000 

 200،000،000    عييم ععايعلعم 

 12،000،000    عساللل عارال 

 8،000،000    عنالث علفاعشالم 

لمالقت  
 عاتأسي 

 2،000،000    قسا   اع يت

 10،000،000    جمقعسالم ع ميي 

 1،000،000    نفاالم  أليو 

      يا   ععاي  

 703،000،000    أس المال الثابتمجموع ر 
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قتس عايالل 
 عاعاللل

 180،000،000    لاعم ععاي  ل ري 

 20،000،000  20،000،000 200،000 لاعم ععاي  لستاقمم 

لاعم لسالالم  
 ل ري 

   30،000،000 

لاعم نم   
 اقمملمرع  لست

100،000 10،000،000  10،000،000 

عاذالة   لاعم 
 ععاتتام

   45،000،000 

نفاالم عاميالن   
 عالعقت 

   7،000،000 

نفاالم عارال  
 ععينتاالل

   5،000،000 

نفاالم عالاالي   
 ععدابا

   2،000،000 

 400،000    م عاييالمنفاال 

 3،000،000    نفاالم عاك ا الء 

قعع ب 
 عتجاق

 20،000،000     ب ىمعقتيوقعع

 1،600،000  1،600،000 16،000 عجاق  باعء 

      

 324،000،000    مجموع رأس المال العامل
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 1،027،000،000    إجمال رأس المال المستثمر

 

 عاذالة  عينتالجي  
                     

200،000  
   

ليتعا عااذص    
كيي  عايبيعالم  

 ارهالقا 
عاسعا    

عاذالة   
 عدنتالجي  

عايبر     

الاعير  عايربي  اي عاسر  عي اعمعم ب 
  ع عاع

                      
80،000  

                
100  

         
0.80  

      
6،400،000  

 عي اعمعم بالاعير  عايربي  اي عاسر  
 ععااالني  

                      
80،000  

                  
70  

         
0.95  

      
5،320،000  

م بالاعير  عايربي  اي عاسر  عي اعمع 
3-01  

                      
80،000  

                  
70    

      
5،600،000  

 

 عاسر  عااالني  سر  ع عاع عايلاااالم ارهالقا

عم ععاي  لستاقمملا   200،000 260،000 

 130،000 100،000 لاعم نم  لمرع  لستاقمم

 16،000 16،000 عجاق  باعء

اي عايلااع ارهالقاعجال  316،000 406،000 

 4،914،000 6،084،000 االلغ/ايت ليتعا عااذص

 
عايعرراعع ارراللغ لررو عااذررص  نبحررظ عا ارراللغ عاييررتعا عاتيررالق  عنهفررغ عاكررو لررال معل لاكررت  عايررالاي لا فررص ليررال يعذرري

 ع جربي
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عاذالة   عاسعا عاكيي  عي اعمعم
 عينتالجي 

 عايبر 

1عي اعمعم عاي ري  سر   120،000 2،000 0.80 192،000،000 

2ي اعمعم عاي ري  سر ع  120،000 2،000 0.95 228،000،000 

10-3عي اعمعم عاي ري  سر   120،000 2،000 100 240،000،000 

كري عاسر  ع عاععي اعم عا  198،400،000 

 233،320،000 عي اعم عاكري عاسر  عااالني 

راعمس 10-3عي اعم عاكري عاسرا  لو   245،600،000 

رالي عسذي عاتلااالم عا  239،652،000 

 

ستامعم اتام عي  ىجيالاي عينفالق عيستايالق / صالاي عاتلاع       1،027،000،000     239،652،000  

  
                                             

4.3     

 

100لتاس  عال ل عاسرا /ىجيالاي عيستايالق* لعلل عاعاللل  239،652،000 1،027،000،000 

اللللعلل عاع  23   

 لو عارالحي  عايالاي  اييج تمعء عاعاكالم 
  ي  نايج تمعء شاك  لالايال؟

ل ارو كيفير  عسرتهلع   ر   ع قةرال . ي  علال  عريه اهنررال نيرل تنفسررال نتسرالءبعل تا  ف يرال ع قةال  ع سالسي  اي عاااعلج عايالا
 5 الذع يعررري تا شرراك  ت رراى تق الح ررال رر ع عاعررال  علرر عحررلم ناليرر لريرراا  10تا صررالاي عاررا   اعرراك  لررال  ررا لررالذع يعررري 

عررراكتالا ااررر ؟  رررل عاعررراك  ع عارررع تامرررل لرررو عااالنيررر ؟  رررل عاعررراكتالا شررراكتالا نالج ترررالا؟  رررل عا عحرررلم ناليررر لريررراا 
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تق الحررال  رر ع عاعررال  عي  ال  لررو  رر  و عارراةييو تا كررب لررو عاعرراكتيو حااررإلسررتابر يال لتم ررا؟ ارري عا ايايرر  كررل لررال اااررر
ال ي نعراف ةيير  عسرتايالقعم كرب لرو عاعراكتيو حترع نارالقا ع سرئر  عايذاعحر . ايرالذع؟  نرريي ررال عدجالب  اررع ت  لرو 

كر اك ي نعراف تق رال   با  حتع نعاف ىا كالنرإ تق الح يرال اري عمميرالم ت  ي،ىير يال، عي نعاف تق الح يال اي ع ااع  عاسال
عايهترفر   عايايرر .  ر ع ياامنرال ىارع عاذراق  يرال حترع نسرتذيص تا ناريج تمعء يرال لاالقنر  بالاعراكالم عاعاكالم عاياير  اكرل لر

سرب عايالاير  ايرال ا رال لرو ةيير  يستهلع  عاااعلج عايالاي  اتاييج تمعء عاعراكالم عاكرو ن ترالا ةبرل ذارك ىارع عاتعراف اررع عار
 علج عايالاي اظيي  اي   ريل عااا 

 
 عارسب عايالاي 

يعررالم نرج اري عاعررال  عاترالاي تصرب إ عايب لريراا عصررالاي ق ر  لريراا ععحررل، 10لرال حااررإ لبيعرالم ا عاترا  تا شراك  
إ ارري متررالمم لريرراا. كيرر   رراى تمعء عاعرراك ؟ ىا عاعرراك  ني ررإ ارري متررالمم عايبيعررالم عني رر 1.2لريرراا عع ق ررال   20

 اض  متالمم اي عاتكرف . عكر اك عا رالل ع ق ال  ي  كالائ عاتتالمم اي عايبيعالم ليال  ع ق ال  عاكو عايع ر  تا عاتتالمم اي
،  عك اك اا معمم ع ق ال  ىارع عامرع  %10ع صال عايتلععا  بيالعق اتتعلالم عايتلععا  ارمع  عمعمم ىذع معمم عي

سرررالالنال اررررع ق ررر   ررر   الف. اررر اك اارررل عسرررت لث عاي ررررراا بعرررغ عارسرررب عاتررري  عمعمم ع صرررال عااالىتررر  تق عررر  تضرررع
 سب عاع يام ععا الل عايؤشاعم ىبعم ال. لو عار

 نسب ةيالس عاا  ي 
Profitability Ratios 

 يل عاا   اللش لي -ت
Gross Profit Margin 

اسريو ارها ذارك يعرري كفرالءم ايريرالم ع ا نسب  لييل عاا   ىاع صالاي عايبيعالم. كريال معمم  ر   عارسرب  لاالقنر  بالايرال
 لو عايرالاسيو نسب   كرف  عايبيعالم ىاع صالاي عايبيعالم تةل عاتع يل  ا 

عحرررلم حايبررر  بسرررعا  يسررر   100تنرررك ةرررل بعرررإ    ععجرررلم اررري ن اليررر  عاعرررال لاررراللا عاترررا  تنرررك  مررررص حااللرررب للقسررري
 رع ذاك تاعم لععحلم نالي عم ىيريال  كرف  ىنتالا عا ايب  عااعحلم  ي تق ع  نالي 

 عحلم نالي  500صالاي عايبيعالم          
 عحلم نالي  400الم            كرف  عايبيع

 عحلم نالي  100    لييل عاا            
 %20عاا   عايييل      اللش

، لعرع   ع تنه ةالمق ارع متالمم عافرالقق ىريو  كرفر  عا ايبر  %25الذع اا كالا لرالاسك ي اع  اللش ق   لييل يسالع  ل
 عا عا ايب  ع  ع يعري ةلقم ت با ارع  اريل  كرف  عايرتجعس
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   اللش صالاي عاا  -ا
Net Profit Margin 

عراك  اررع   ايرع ق ر  نتيير  اريبيعرالم. يحرظ    عارسرب   بريو ةرلقم عاع صالاي عايبيعالم.  رع ا نسب  صالاي عاا   ىا
ارك  ا  كرفر  عايبيعرالم ي  عريل عاتكرالاي   اللش عاا   عاي يل ةل ي اا االايال ىيريال  راللش صرالاي عارا   لرهفمرال عذ

ع سالسري   ع اررع نيرال  عاعيرير عااعلل ةاع . عاي     عا الا  ي اا   ع لؤشا  عدضالاي  لو  ساتع علمالقت  ىمعقت 
عاك  اي عاراعحي ع  اى بيعرع عجام  كرف  ىضالاي  ل ير  اررع لمرالقت  عاعراك  ي ابةر  ا رال ىتكرفر  ىيريال اعل عا
 سي عايرتج ع سال

ىيريرال لرالاسرك  %10عرال  عايالضري  را لااللا عاترا  اري عايارالل عاسرالىع تا  راللش صرالاي عارا   عار   حااتره  ربل عا
ع  عظيج  راللش عارا   عايييرل ارها لمرالقتفه عدضرالاي  ااغج لو ةلقم لرالاسك ار  ع يعري تنه ارع ع اا . %8حاع 

مرالقتفه عاتسراتاي  عاتعلرلم تع عاعيريرالم عدشراعاي  عاي رفر   النإ ت اا لو لايرت ال بالارسب  اك.   ع ةل ي اا لاجعه ىاع ل
 ايام ع   ع تع ااعلل م اا ك

 
 ي   ييو لتع حااق عايركلعلل عاعاللل ارع حااق عايسال -م

Return On Equity ROE 
ع ا نسب  صالاي عارا   ىارع لتاسر  حاراق عايسرال ييو. نظراع  ا حاراق عايسرال ييو اري ىلعير  عاعرال   هترر  ار رال اري 

  الي  عاعال ، اهنرال نستهل  لتاس  حااق عايسال ييون
 ييو اي ن الي  + لتاس  حااق عايسال *  للتاس  حااق عايسال ييو اي ىلعي  عاعال  0.5لتاس  حااق عايسال ييو = 

 عاعال  
ابعغ يستهل  لتاس  حااق عايسال ييو كيال  ا لاض  تاب  ععاربعغ يسرتهل  حاراق عايسرال ييو اري ن الير  عاعرال ، ع

 كاق اي نسب ت اى ع  ع  ت
 

 ر   عارسرب  عايتيال اري حاراق عايسرال ييو. اكريرال ةررإ ةيير    ع لؤشا  ال  جلع  نه  بيو نسب  عاعاللل ارع عيستايالق 
 ء عاعاك ذاك لؤشاع سيئال او تمع  ريال كالا

 
، ي عحلم ناللااللا عشتاكإ تنإ عصلياك اي ل ل تمععم ل تبي  عماص كل لركج نم  قتس عايالل ع ا اعاعا تا  

. عحرلم نالير ااالني ىر إ تق ع   يف ع ج عحتيالم ال نج اي عاعال  ع عحلم نالي نج حااتج تق ال  اي عاعال  ع عل ىر إ تا  
 عاعال  عااالني؟  ييو ايعاللل ارع حااق عايساللال  ا لعلل عا

 عحلم نالي  20،500 =  21،000+  20،000*  ل0.5لتاس  حااق عايسال ييو =
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 لي عحلم نا 4،000عاعاللل = 
 % 19.5= 20،500/  4،000لعلل عاعاللل ارع حااق عايسال ييو = 
رسرب . يحرظ عا ي االلرل يارالقا  ر  ابرك  عتبا نسب  جيرلم  ا عابررك ارالمم ي يعذر ل     عارسب  جيلم؟ بالارسب  اعاللل ع

 رال  تعل ارال  تا عاعاللل اي تعل اال  كالا لرهفمال جلع عاكو   ع ي يعتبا لؤشرا سريء  نره لرو عاذبيعري تا  كراا تق 
  يل لمالقت  ماالي  االاير  تةل لو تق ال  ع ااع  عاتالاي  نظاع اعل  عجام ارج الى عاعيبء بالاعاك  ع الاتالاي ضاعقم 

 ا ع قةال  عايالاي  ي  تج   رير ال بيعتل او بالةي لعرالال رال او عاعاك و تع  اى.   ع  بي عك اك بعغ عايمالقت 
 
 لعلل عاعاللل ارع ع صال -ث

Return On Assets 
هلع  ىجيالاي ع صال ع ا نسب  صالاي عاا   ىاع ىجيالاي ع صال لت  ليياع ع صال عايتلععا  ععااالىت  . يي و عست

 تع لتاس  ىجيالاي ع صال
 

ايعرلل عاعاللرل اررع حاراق عايسرال ييو حيرأ تا كرب لر يرال ياري  عاعاللرل اررع عيسرتايالق بمراقم تع        عارسب  لعالى
لل ارع ع صال ياي  ةلقم عاعاك  ارع عستايالق ع صال عاتي  يترك ال لو لعلعم علبالني عتقعضي بأ اى. لعلل عاعال

  ع صر ي  عار اك ارها لاالقنر   ر   ال، اي ت با لو غيا  يال  بالمق ىاع ذ رك تا بعغ ع نعذ    تالا تصعلهتعا. ق 
ع نيرال   ررك. عاكرو يي رررال لاالقنرر  عارسرب  ىريو شراكتيو يعيربا اري ليررالايو لهترفريو ي يعذيررال لؤشرا ارو اعرل  رر   ت

 اييالنر  لو حيأ طبيع  عارعالطةيي    ع عايؤشا ارف  عاعاك  االلال بعل اال  تع تا ناالقنه بالاعاكالم ع
 

 الس ىمعقم ع صالةي م عارعالط  تع نسبنسب ةيالس كفالء
Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios 

 عا لعلل معقعا عايهت  -ت 
Inventory Turnover 

 ع ا حالصل ةسي   كرف  عايبيعالم ارع لتاس  عايهتعا لتع عايهتعا 
ب   ي ررال لو حسالا لتاسر  اترام بارالء سال  لاب . ع    عار بيو الم لاعم معقعا عايهتعا  بل عافتام لا  ع عايؤشا 

 عايرتج اي عايهتعا ع ي
 اي حالا  اال  كاللل  / لعلل معقعا عايهتعا  365  عافتام للتاس  باالء عايرتج اي عايهتعا بال يال  = الم تيال

     عارسب   اض  ساا  ىيص عايرتيالم
 لل معقعا عايبالا    إ عات ميللع -ا
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Receivables Turnover 
ي  صالاي عايبيعرالم اررع لتاسر  عا سرالبالم عايل رر  لتع عا سرالبالم عايل رر  اري ن الير  عافترام . ع الاترالاي ع ا حالصل ةس
إ اي حالا  اال  كاللل  / لعلل معقعا عايبالا    ر 365لتاس  اتام عات ميل بال يال  = الم تيال  عافتام ل يي ررال حسالا

ل اتررام عات مرريل ي  رررج بالامرراعقم اررو اعررل ا عات مرريل. يحررظ تا طرر  رر   عارسررب   برريو ةمررا تع طررال اتررام عات مرريل
نررريو تع اررع تةسررالط عذارك يعتبررا  عررييص ىمعق   ا بعرغ عاعرراكالم  سري  ارعيرربء بسرلعم ةييرر  عايررتج بعررل شر ا تع ع

 .ارعيبء ارع عاعاعء
 لعلل معقعا ىجيالاي ع صال -ا

Total Assets Turnover 
صال عايتلععا  ععااالىت  لتع ىجيالاي ع صرال حسرب ن الير   ارع لتاس  ىجيالاي ع ع ا حالصل ةسي  صالاي عايبيعالم

تا  اعاررع تا  رر   عارسررب   هتررر  لررو ةذررالع آل ررا  ا  عافتررام . كريررال معمم  رر   عارسررب  كريررال كررالا تامررل عاكررو ييررب
 عذ  ت اى ةل ي   تالا تصال نالىت  كبيامبعغ ع نعذ    تالا تصال نالىت  كبيام ىيريال تن

 
 
 ةيالس عااام عايالاي  سبب ةيالس عاسياا  تع ننس

Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios 
 لعلل عاتلععل -ت

Current Ratio 
لرو عياتتعلرالم  عياتتعلرالم عايتلععار . ىذع كالنرإ ع صرال عايتلععار  تةرل ب ايرا   ع صال عايتلععار  ىارع لييراعع ا نسب

 سلعم عاتتعلال  ال. ال ل اي   عاعاك  ستاعجه لععايتلععا  اها   ع  بيو تا  
 

عت رالعل  لااللا تنإ قجل نرا  عجرالء شرهت صرالحب لعراعع عسرتايالق  اياترا  لررك  نره يعرالني لرو نارت اري عارارل
   ع عاعهت ىةرالاك بالق ه ارع عاسلعم ع هيل   ع عا اعق

 اسلعمضك عاكرري تقى تا ايرك لتعاا عاو  الق ارع ععااا ا ي تلالنص اي تا تةا 
 ا تايالاي  سيا ارع لال  اع  عةل حاارال تق الحال   ع عاعال  اج ن اا ال لو ةبلااعةص ىعاياتا ا اي ع

 ق ك ارع عاسلعمعااا ا عاكو   ع اي  مايب ارع لال
يالء عاترري ستسررالالني ارررع عاسررلعم عاياتررا ا صرر ي  تنررري ب الجرر  ىاررع عيةترراع  عآلا عاكرررري تلترررك عاكايررا لررو ع شرر

ا نيرو عابمرالا  عاعر اتو عاارالمليو، عكر اك ارل  لهرتعا يارلق ب يرج سيسرلمع  ا، اكايا لرو عاعيربء بل بمع  تش 
 اعل ل لو ع س ج عاتي ساف تىيع ال   ع عاع البيعالم ش اتو عساف  تج ىيعه ةاتبال، عك اك ال  ع
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 ارع ذاك؟و اكي  يي رك سلعم كل   ع؟ ي ترو عنك  الق عااا ا كب  جيل. عاكرري تارج تنك لل و آل ات
بعررغ عايتررأ اعم اريرراقم و عاكررو جييررص  رر   عايسررت االم  علاتررا  لررو  ررالاي عصررل ع ارري عارررعررج تنررال عاياتررا ا ن

لرو لسرت االم ارلى عاعيربء علرو ةيير  ع سر ج عاتري تلرك رال ع الاترالاي ارري  ارل  ع   سالع  نم  لرال تلركره لرو لهرتعا 
 ملع ر  اي عاسلع

ت برا لرو ععحرل مل ذارك اررع عجرام تصرال    عارسرب ترلععل. كريرال كالنرإ  ر تي  اى تن يرال  ت رالعقعا حرال ةيير  لعرلل عا
 ارع عاعاك لتلععا  الى عاعاك   ي ر ال لو سلعم عياتتعلالم لو م اا علست االم لتأ ام 

 لعلل عاتلععل عاساتص -ا
Quick ratio 

اتتعلرالم تعا  ىاع لييراع عي ي ليياع ع صال عايتلععا  لذاعحال لر ال عايهع ا نسب  ع صال عايتلععا  عاساتع  لع 
 يتلععا .     عارسب  لعالى   ايعلل عاتلععل غيا تن ال  ستاري عايهتعا ارع تسالس تنه ي تالا عةتال ات اتره ىاع نالعا

 لباي عاياالل عاسالىع كالا يي و اراا  تا  ام ارع عاياتا  حيو   لث او عجام لهتعا اليه ةال
 تاته تع عنه او  تر  اي عايهالما ستيل لو يعنه لال تمقعنال تنك عااا ا تنال ي يعريري عجام لهتعا اليك  

الاتالاي يعذي ضيالنال ت برا اررع ةرلقم لو  رال ر ام ت يي  لعلل عاتلععل عاساتص  نه ي يأ   اي عياتبالق عايهتعا ع 
 عاعاك  ارع عاااالء بالاتتعلال  ال

 لتع ةيالس عااعاع  عايالاي  نسب ةيالس عيةتاع  
Financial Leverage ratios or debt ratios 

 ب  عيةتاع نس -ت
Debt Ratio 

ء بالاتتعلال  ال ةميام عطاتر  ع ي نسب  ليياع عياتتعلالم ىاع ليياع ع صال.     عارسب   بيو ةلقم عاعاك  ارع عاااال
 ع جل. 

 اعاع  عايالاي  نسب  عيةتاع  ىاع حااق عايسال ييو لتع عا -ا
Debt to equity Ratio 

سررال ييو.  رر   عارسررب   برريو لررلى عاتيررالم عاعرراك  ارررع عيةترراع  اتياتررل ع حارراق عايب  ىجيررالاي عياتتعلررالم ىاررع رري نسرر
 عيستايالقعم

 نسب  الص  ىتامتص ع ق ال 
 اا   عايامع ارس جلعلل ع

Dividend Yield 
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بالارسرب  اريسرتايا عار     رتج ىاع ةيي  عاس ج عاساةي .      عارسب   الل   ع ي نسب  ع ق ال  عاسرات  عاياما  اكل س ج
راررل  عاررلعق . عاتررا  تا شهمررال  اتررل تا يعررتا  تسرر يال اكرري ي مررل ارررع االلررل سرررا  ي ياررل اررو ةييرر  بالاعاللررل عا

   اها لعاا      عارسب   ؤنا ارع ةاعق  بعاعء عاس ج تع ال  شاعلهلعير ، اي     عا الا
 متصنسب  عاتا 

Payout Ratio 
 عاعاك  اي  امتص ع ق ال   اض  سيالس ىاع صالاي عاا  .      عارسب  ع ي نسب  ع ق ال  عاياما  

 
 نسب ةيالس عاايي  عاساةي 

Market Value Ratios 
 مالا  عاسعا ارعاللل لعاللل سعا عاس ج ىاع االلل  لتع ل -ت

Price to Earnings Ratio P/E 
كريرررال كرررالا  .ع ععاي تيرررت  اررررع عاسررر جنسرررب  سرررعا عاسررر ج اررري عاسررراق ىارررع عاعاللرررل لعايرررام  ع ررري كيرررال  برررلع لرررو عيسرررج

 اي عاباقص   تاةعاا متالمم تق ال  عاعاك  االلال بعل اال  كريال عممعمم     عارسب   عايستاياتو
 

 ااع  سراتال لع ي نالىت  لر  الم تااع  عتتاةص نبا  ال  عحلم نالي  100ته عاسرات   ي لااللا  ل  ابل شاعء س ج ق  ي
 ؟عحلم نالي  2000ةالمل   بيبر  
سرراتال ع را االلرل ضرئيل.  لرالذع ارا كررإ  تاةرص عق فرالع  %5ا  يمل ىارع ي     عا الاو  اعاع  ا عاعاللل ااي ع غرب 

سراتال عا اك اال  %10عق فعإ ع ق ال  ىاع عامع  اها عاعاللل سييال ع ق ال  ت اا لو عامع  اي عاعال  عايابل؟ ىذع 
 اي   ع عاس ج عآلا عحلم نالي  2000ا  لاص  كاا ارع عستعلعم  

 
 عالاتات اع عاايي  سب  سعا عاساق ىن -ا

Market to Book Value 
 ع ي ةيي  عاس ج اي عاساق ىاع ةييته عالاتات 

 ال ييو / الم ع س جةيي  عاس ج عالاتات  = حااق عايس
ةييترره عا سررالىي  ىرررالء ارررع لررال ييركرره  رر ع   رر   عارسررب   برريو لررال ىذع كالنررإ ةييرر  عاسرر ج ارري عاسرراق لتلنيرر  تع لا فعرر  اررو

الاتررالاي ا ررا  اضرر  لررال ىذع كررالا عايسررتاياعا ارري سرراق عايررالل  تاةعرراا متررالمم ق  يرر  عاعرراك . ع  ج لررو حارراق اررلى عاسرر
 عاعاك  لستابب ت  ي

 لاالل 
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 سالا جييص عارسب عايالاي  اعاك  لال اريال بأا ع قةال  عايالاي  اعالليو لتتالاييو كالآل يناتل ح
 سالا عارسب عايالاي بلت تعي ب سالا بعغ عاايج عاتي سر تالج ال ا ن 
 سب عايالاي ج ن سب عارن
 لبحظ ا  ج حسالا عارسب بالستهلع  لي اعسااإ ى سل كيال  ريا 

 تسالايب عات ريل عايهترف 
ج يارالقا ىريو نتراللج ذبيب ىتاييج حالا  لراتغ اهنره  برلت ىتارل ا ىا كرالا  ر ع عاعرهت لاتمرال اعرب ت  ي نرارللال ياا  عا

ي عع قةال  عايعتالمم ايو  ج اي لال سره، عك اك ةرل م ارعهت عاذبيعاالاه ت  ع قةال  عايعتالم  الايل عاياتغ عنتاللج تل
حالاته  ت سو ت  ي.   ع  ا لال يي و تا نفعره اتايريج يذرب لره ىجاعء   الايل ارع اتاعم لتبالالم اكي  اى ىا كالنإ 

 ااعلج عايالاي  ععارسب عايسترتي  لر التمعء عاعاكالم بالستهلع  عا
 عات ريل عايذرعا -ت

تمعء عاعراك  اري عااةرإ عا رالاي. ىا كالنرإ عاعراك    ارع  سراللا ا ر ع لؤشرا سريء، ىا كالنرإ يرل يعرري  ايريج   ع عات ر
االلل عابرك  فاق ع صال عايتلععا  ا  ع لؤشا سيء، ىا كالا عاعاللل ارع عيستايالق تةل لو ةيي  عياتتعلالم عايتلععا  

 ا  ع لؤشا سيء جلع ع   ع
 عل عا  سترتج لعرالالم او عمعء عاعاك سب عايالاي  عحالعنظا ىاع     ع قةال  ععار لااللا

 عحلم نالي لييل عاا   لرياا 
 عحلم نالي صالاي ع ق ال   لرياا 

 %2لل ارع حااق عايسال ييو لعلل عاعال
 5لعاللل سعا عاس ج ىاع ق  يته  

 0.4لعلل عاتلععل عاساتص  
 الذع نسترتج لو     ع قةال ؟ ل

ايرا لرو ع قةرال  ععارسرب ي  بعرا بهيرا.  ايعرلل عاعاللرل اررع حاراق ع عاعرال  عاكرو ك  حاارإ تق الحرال  ر ععض  تا عاعاك
اررو ناررت ارري عاسررياا ، علعاللررل سررعا عاسرر ج ىاررع ق  يترره يظ ررا  عايسررال ييو لتررلني جررلع، علعررلل عاتررلععل عاسرراتص  رررج

 لو لستابل     عاعاك   هاف عايستاياتو اي ساق عايالل
تمعء ررال ع  ه ي يأ رر  ارري عياتبررالق  ذرراق تمعء عاعرراك  لررص عاررتلوعء عاعرراك  عاكرررال اكررام لبسررذ  اررو تم رر ع عات ريررل يعذيررر

 رسب عايالاي لاالقن  بالايرالاسيو ع أنيا طبيع  عارعالط ارع بعغ عا
 عات ريل عاتالقتهي -ا

 تمعم لص عاتلو ا ر ع لؤشراعاعاك  لص عاتلو. اياب ىا كالنإ ع ق ال      ع ع سراا يعري   ريل  ذاق تع  ل اق تمعء
ي . اال   اع عاعاك  تق الحرال االاير  عاكر رال  ارل كايراع ارو عاعرال  عايالضري تع  كراا نسرب  عاعاللرل اررع جيل ععاع   ص 
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ارررف  عاعراك  اعررلم االاير  عاكر ررال تةرل لررو عاعرال  عايالضرري عع عاع ر  ات ريررل ع قةرال  ععارسررب عايالارير  حاراق عايسررال ييو 
 ت  اي عن لعقاعاك  اي   سو لعاا  لال ىذع كالنإ     ععااع  لتتالاي  يي ررال لو 

 الذع  بحظ؟ . ل2005ىاع اال   2002لااللا عنظا ىاع عااسج عابيالني عاتالاي عا    بيو   يا تق ال  شاك  لال لو اال  
  
 

 اال  آل ا عتبعا بيستابل تامل ا    عاعاك ىا تق ال  عاعاك  اي  تع ل لستيا ليال  لل ارع   سو ع معء لو 
 الم شاك  ت اى لو اال  آل ا. لالذع  بحظةيي  صالاي لبيعلاالل   اا عنظا ىاع   يا 

عاعاك  لو اال  آل ا ايلم تق ع  تيال  ىا صالاي عايبيعالم يال لو اال  آل ا بع ل لر اظ ليال  لل ارع عن لعق تمعء 
رسررب  اعرراكالم ت رراى ع ررا قةررج كبيررا بالا عحررلم ناليرر لريرراا  60 ررا اررال  ىاررع لتتالايرر . يحررظ تا عايبيعررالم  مررل ارري  

 ا او تا تمعء عاعاك  قعلعال ايال يحظرال  لو عنهفال  صالاي عايبيعالم االلال بعل   ام عاكره ي يعبص يا 
 عات ريل عارسبي -ا 
كر اك عارتراللج عايعترالمم عاذبيرب ىريو نتراللج   الايرل عايراتغ ععارتراللج عايعترالمم ارعرهت عاذبيعري اري عاعرالاج ع كيال يارالقا  

نررره لرررو عاذبيعررري تا نارررالقا ىررريو نتررراللج عاعررراك    يعررريش ايررره، اهيررراتغ عاررري نفررر  عابررررل عارر ايررو  رررا اررري نفررر  سرررو عا
عنف  عابرل. ايالذع؟  نره ةرل ي راا نيرال  عاعراك  ععاعاكالم عاياير  اي عاعالاج، عك اك عاعاكالم عاياير  اي نف  عايرذا  

اكيررال  نيرر  نظرراع اذبيعرر  عارعررالطيالضرري تع عاع رر  عكرر اك ةررل  كرراا بعررغ عارسررب لتلقعجررص ىاررع عمم ررالق عاسرراق عاعررال  عا
غ عامرررالاالم   تررالا عضررال نالىترر   اللررر  ىيريررال صرررالاالم ت رراى تع بعررغ عاهررللالم ي   تررالا  رر ع عاكررج لررو ذكانررال بعرر

 صاقم تمق  اك اها لاالقن  تمعء عاعاك  بالاعاكالم عايرالاس  تع عاعاللر  اي نف  عاييالل يعذيع صال عااالىت . ا
ايرالاسر . كير   عررع اررع تمعء عاعراك  ىررالء   رال ارعراكالم ععايالاي  اعاك  لال علايبلااللا عايلعل عاتالاي  اض  عارسب 

 ارع عايعرالالم عايتالح  
ايرالاسرريو. لعررلل عاعاللررل ارررع ع صررال علعررلل عاعاللررل ارررع حارراق لررو عااعضرر  تا تمعء عاعرراك  بمررف  االلرر  تةررل لررو ع

رالاس  ليرال و ع اعاكالم عايمعقعا عايهتعا تةل ب ايا ل   و عايعلايو ارعاكتيو عايرالاستيو. لعلل  عايسال ييو تةل لو
و يعررري باررالء عايهررتعا لررلم طاتررر  مع ررل عاعرراك  لاالقنرر  بالايرالاسرريو.  رراللش صررالاي عاررا   تارررع لررو ىحررلى عاعرراكتي

عرراكالم عايرالاسرر .  بررلع تا  رر   عاعرراك  عايرالاسررتيو عاكررره تةررل لررو ع  رراى. لعررلل عاتررلععل عنسررب عاتامتررص لاررالق تيو ار
عاعاللرل اررع ع صرال عاررع حاراق عايسرال ييو ع ر ع ةرل ي ترالا  حترع  ت سرو نسرب القعسر  سربل مترالمم عايبيعرالمب الج  

 اياعجع  تسالايب عاتساتع تع لاعجع  عايرتج نفسه
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اعةص ععا يئرالم لرو لاالقنر  تمعلررال عغ عاياعةص ععا يئالم ب سالا لتاس  عارسب عايالاي  اكل ةذالع، اتي ررال     عاي اا  ب
 ال يي ررال لو لاالقن  تمعلررال برال معء عايتاسر  اري عااذرالع عار   الم اها عستهلعلذالع. ىا  ااام     عايعرالبيتاس  عاا
 نعيل ايه
 لاالل 

كالنإ بعغ عارسب عايالاي  ا ر   عاعراك  عايتاسر  عاعراكالم عاعاللرر  اري ليرالل شاك   عيل اي ليالل صرالا  ع نالث ع 
   ع نالث كالاتالايصرالا

عرراك  بالارسررب  ايتاسرر  عامرررالا  يعتبررا جيررلع، اضرر  تا تمعء عاا رر   عاعرراك  بيتاسرر  عامرررالا   لاالقنرر  عارسررب عايالايرر  
صرالاي عارا  . تلرال لعرلل عاعاللرل اررع ايعلل عاعاللل اررع حاراق عايسرال ييو تاررع لرو لتاسر  عامررالا  عكر اك  راللش 

هررتعا ععارر   ياررل اررو حررظ تا عاعرراك    تررالا ات سرريو لعررلل معقعا عايع صررال اهنرره لاررالقا ايتاسرر  عامرررالا .  ب
ععل ارعاك  تةل لو عامرالا  عاكر ال ايسإ سيئ   ن ال ت برا لرو ععحرل. نسرب  عاتامترص  بريو الا . نسب  عاتللتاس  عامر

  تةررل ليررال ص نسررب  ت بررا لررو ع ق ررال  لاالقنرر  بيتاسرر  عامرررالا  ليررال يعررري تن ررال   تيررت نسرربتا  رر   عاعرراك   اررا  ىتامترر
   تيت  عاعاكالم عايرالاس 

كررر اك عارسرررب ع  ع  كرررب لرررو ع قةرررال  عاياجرررامم برررالاااعلج عايالايررر ي يي رررررال عسرررتهلنررره اررري عات ريرررل عايذررررع ععاترررالقتهيحرررظ ع
تهلع  ساى عارسب عايالاي  ىذ ي لعرع اياالقن  تاتتعلالم شاك  بعاك  عايالاي . تلال اي حالا  عات ريل عارسبي اب يي ررال عس

ارسب يي رررال لرو تع غيا يال لو علش صالاي عاا   تع لعلل عاعاللل ى تع تق ال  شاك  بعاك  ت اى عاكو لاالقن   الت ا 
 لاالقن  تمعء شاك  بالارسب  ارعاكالم ع  اى 

 عاياالقن  بال  لعف عاي لمم سالباال - م
بعررغ ع قةرال  عايالايرر . بعررل عاعرراك  اري عاعررال  عاتررالاي علرو ضررير ال    اررا  ىمعقم عاعرراك  ىاضرص ت ررلعف ةبرل ىلعيرر  كررل ارال
هذذرال ات ل رل لررالطع عامرع  ع  ل رل تسربالا ارل  ارع لرص لرال كرالا لىمعقم عاعاك   ارا  بياالقنر  لرال   ن الي  عاعال  اها 

   ايع بعغ ع  لعف.   ع عات ريل   تج به عاعاللراا اي عاعاك  اا 
 
 :ي ظل ظروف التأكدوف المخصومةغير  التجارية الربحيةير قياس ايمع -5

 ر فترة االستردادمعيااوالا: 
عاترري  تسررالعى ارررل ال عاتررلااالم  عافتررامع ت عيسررتايالقت   عاترري  سررتام اي ررال عايعررالقتص عاتكررالاي عافتررام رري  رررك  ااتررام عيسررتامعم

 .تاملعاعع يي اا عا تةما. كريال كالنإ اتام عيستامعم ععاهالقج  عالع ر 
 عماطاق حسالا لعيالق اتام عيستام

 اع عاع عاذاتا 
  عاسرات  رالي عاعيعايه / عااس  عا سالىي ارتلااالم  عيستايالقت  عاكرف اتام عيستامعم =                      
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لييرراع  ،اعمسررر 5 عدنتررالجيايررا   ،ايررام 48000عيعايرره ايعرراعع لعرريو  عيسررتايالقت كالنررإ عاتكررالاي   ىذع ا 1لاررالل ل

 ااعم عاهي  بل عاسر عارالي عاتلااالم 
 عاتلااالم عاكرف  عاسر 
0 48000 - 
1  6000 
2  9000 
3  10000 
4  15000 
5  20000 

 60000 48000 عاييياع
 = ليياع عاتلااالم / ايا عايعاعع عاسرات  عارالي عااس  عا سالىي ارتلااالم        

             =60000/5  =12000 
 راعم س 4=  48000/12000اتام عيستامعم =  
 
 
 

 .ع عاع عاذاتا لو  ععستعيالي شيااال ت اا تا عاذا      اعااالني  عاذاتا 
 صالاي عاعاللل عاسرا  ه / صالاي عاتلاع عارال  عاسرا  لعيعاي عيستايالقت  عاكرف اتام عيستامعم = 
 ت اراعيسرتامعم يعتبرا يي رو عاارال عا لعيرالق اترام  .تةرلسرتامعم م ععايعراعع عار   ي ارع اترا ا   ع امرلعتعتبا عايعاعع 
اري حالار    الصر   لبلير ت اا، كيال يعتبا يستهلعله عابمل اس اا  ع ااا عايعرالالم  نظاع ععستهلعلال العايعال يا شياا

كيررال يي ررو  .تع سررا عاترري  تعررا  ات يرراعم  كراااجيرره ع ت، عاررل  عاتأ ررل عاسرراتع عايعرراعاالم عاترري  همررص اعاعلررل عاتارررب 
 .تعا  ا ال كل لالل لستايا عاتي يي و عا   عايهالطاماايالس مقج   عاتبالق   ع عايعيالق لعيالقع
 ا اييج لعيالق اتام عيستامعم
 اعنه  اعجه بعغ عينتاالمعم ىي ، تييت ى ال لعيالق اتام عيستامعمارع عااغج لو عايتعيال عاتي 

 رر ع عايعيررالق ارررع  حيررأ  اكررت عدنتررالجيعايعرراعع  رربل ايررا  اا ررال اري السررب عيضررالايه عاترري يي ررو عا ي  ى يالارره .1
بعررل عاي السررب عاترري يي ررو عا ي اا ررال عايعرراعع  عت يررلاي ررال عايعرراعع عسررتامعم قتسرريالاه ع صررري  عاسررراعم عاترري يسررتذيص

  .عستامعم قتسيالاه
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لو ع تباالم  عد ياللذاك  ب ارععلال  تا  عارالي ارتاةيإ عاتلري ارتلااالم  ى يالاه ت ارراام  عاتلري  ارايي  ى يالاه .2
  بيام.

 )يعيالق عاي السبيلعا لعيالق عايعلل عايتاس  ارعالللالنياًلا ن
ع الاتررالاي  .عاهسرراللا ارري عاايررام عاي السرربي ق ررال  ع  نرره يعتيررل ارررع نترراللج ع  يسرريع  رر ع عايعيررالق بيعررلل عاعاللررل عاي السرربي

 عرل ع سرتايالقت    عاسرا   ىاع لتاس  عاتكرالاي  عيتاس  عاا ابالقم او عارسب  عايئات  ىيو لتاس  عاعاللل عاسرا  للا ا 
ا عاتكررالاي  عيسررتايالقت  ع عايرر  لمعا ع  رر  ىرظرر رسررب  ىرريو لتاسرر  عاعاللررل عاسرررا  ىاررععاع ت“ .عامرراتب ع  مررج عينررلنالق 

 .عاماتب  ع عياتبالق عينلنالق 
يعتبررا   .اللررلم عاسررالللم ارري عاسرراق ص سررعا عافاييررال  تعرررع بمرراعقم لاالقنرر  عارتييرر  عايت مررر  لررا عاي ررج ارري  رر ع عايعيررالق  

عايعررلل  .عاع رر  صرر ي سررعا عافاللررلم عاسررالللم ارري عاسرراق ع  ع بررا لرروايعرراعع لابررال عةتمررالميال ارررللال  كرراا عارتييرر  ع
لارلعق لرال   ااره عااحرلم عاراليرر   اعايرالل اراتسعاكفاليرر  عا لير   .عايرالل اراتسا ارو عاكفالير  عا لير   عبيا عايتاسر  ارعاللرل  ر

ع عار   ي ارع حيرأ  رتج ع تيرالق عايعراع  ،الضر  ىيو عايعراعاالمسالس  تج عايفارع   ع ع ع صالاي،  م لو االللعايستايا 
 االلل ارع عااحلم عارالي  عايستايام.  ت با
 
 
 

 عايتاس  ارعاللل يحتسالا عايعلل الاطاتات
 عاذاتا  ع عاعا

ال  ري تج عارظرا ىارع عاترلااالم عارالير  كير ل، ت   ر تج عحتسالبه معا عارظا ىاع عاماتب  ععينرلنالق ععاايير  عاتياتلير  اربرل
 اذاتا  اجل تسرا يو يحتسالبه ارع     عاعا اك 

 ع سراا ع علا عاتعاللل لص عاكرف  عيستايالقت  ع عاي  كيال  ي 
 100عايتاس  ارعاللل = للتاس  عاعاللل عاسرا / لتاس  عاكرف  عيستايالقت  ع عاي  * عايعلل 

 ع عاي  لص لتاس  عاتكالاي  عيستايالقت تج عاتعاللل   اع سراا عااالني
 2عيستايالقت  ع عاي  /  لتاس  عاتكالاي  عيستايالقت  = عاتكرف 

 100اس  عاتكرف  عيستايالقت   *عايعلل عايتاس  ارعاللل = للتاس  عاعاللل عاسرا  / لت  
 نبث  ذاعم ار مال ارع لعلل عايتاس  ارعالللا ى بالععاريه ييب 

 عاسرا     عاعاللل عاسرا  للتاس  عاا  عحتسالا لتاس ضاعقم -
  ع عاي  ضاعقم عحتسالا لتاس  عاكرف  عيستايالقت  -
 .حتسالا عايعلل ارعالللع -
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 عاذاتا  عااالني ا
حيررأ  ررتج ع  رر  بعرريو عياتبررالق عينررلنالق ععامرراتب  ععااييرر  عاتياتليرر  اربررل ل ارري حالارر   شرريااال  اررا رر   عاذاتارر   رري ع 

 عجام ال.
 ا  عاتالاي  تج عحتسالا عايعلل عايتاس  ارعاللل حسب عامي  .عاععامل اي حالا  عجام ىلعلل اريعاذاتا   ي ع     

 100*    عيستايالقت  ع عاي لتاس  عاعاللل عامالاي عاسرا  / لتاس  عاكرفل عايعلل عايتاس  ارعاللل =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عايعال يا عيةتمالمي  لعال يا عاا  ي  عاتيالقت  عايهمال  ل. 6
 اعاايي  عا الاي يالق صالاي لع -تعيً 

عافاق ىيو عاايي  عا الاي   اريعاعع عيستايالق  ىاع (Net Present Value – NPV) عاايي  عا الاي  يعيا صالاي
 ت   تترل -عا الاير  ارترلااالم عاهالقجر  ارهذع كرالا صرالاي عاايير  عا الاير  لاجرب ريعراعع ععاايير ارتلااالم عارالي  عالع ر  ا
عيسرتايالق  لا  راًل.  عارالير  عاهالقجر  كرالا عايعراعع عالع رر  ارو عاايير  عا الاير  ارترلااالمعارالير   عاايي  عا الاير  ارترلااالم
ت   ارل عاايير   -سرالابالً  صرالاي عاايير  عا الاير  يعتبرا عايعراعع عيسرتايالق  غيرا لرا   ىذع كرالا عاررع عاع ر  لرو ذارك

 قجرر . عارري حالارر  عجررام ت اررا لررو لعرراععاليرر  عاهالعا الايرر  ارتررلااالم عار اررو عااييرر  عا الايرر  ارتررلااالم عاراليرر  عالع ررر 
  .ذي ت با صالاي ةيي  حالاي عستايالق  يفمل عايعاعع عا   يع

عالع رر  ععاهالقجر   بيعرلل ) ارالير  عايا بذر  باليسرتايالقعاايير  عا الاير  ارو طاترع  مرج عاترلااالم ع عترتج ىييرالم صرالاي
 .اعاللل عيستايالق  ل ع منع  ع عايعلل عا ف  ع لاعل. عتيالييال  ال ا عدمعقم اتكر
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ل ل يعيا ىاع عافاق ىيو عاايي  عا الاي  ارتلااالم عارالي  عالع ر  ععاايير  ىا لعيالق صالاي عاايي  عا الاي     عةتاع  تع  
تررلاع ارري عايسررتابل ارري سررر  ارتررلااالم عاراليرر  عاهالقجيرر . عتامررل بالااييرر  عا الايرر ا كررج يسررالع  لبر ررال لررال حالايررال  عا الايرر  
 يحا . تعسراعم

 .القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة –صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة 
  اييج لعيالق صالاي عاايي  عا الاي ا

ع  مرج عاترلااالم عارالير  لعيالق صالاي عاايي  عا الاي  بالالة  ععاياضااي  ىضالا  ىاع عنه لعيرالق يعتيرل ارر  تم 
اعاالم عحتررع ارررع لسررتاى ا الايرر . كيررال يعتبررا تحررل عايعررال يا عالعايرر  عاترري  سررتهل  ارري  ايرريج عايعررعاارريج ععصرراي ىاررع 

ع عاعاعلل عايت اا ، معا ع    بعريو عياتبرالق لارلعق لؤسسالم عاتياتل عالعاي . ىي تا ناذ  عامع  ايه، عنه  رظا ىا
 عستهل  اي   ايع  رك عاعاعلل. قتس عايالل عايستايا عا  

  ااام اليك عايعرالالم عاتالاي  او عابل ريو لع،ا اىذع  لالاال
 عابل للا  لع عابل ل عايعرالالم

 عاايي  عا الاي  ارتلااالم عارالي  عالع ري 
 الم عارالي  عاهالقجي عاايي  عا الاي  ارتلاا -

1500 
1000 

2700 
2000 

 يالاكل لر ابل ريو،ععنه ي  اجل ةيي   هامي  عتا عاعيا عدنتالجي لتسالع  اكب ع
 700 500 صالاي عاايي  عا الاي 

 
 

عا الايرر  يعتبررا عايعرراعع لا   اع امررل، ينرره حاررع صررالاي ةييرر  حالايرر  ع بررا لررو       عسررترالمع ىاررع لعيررالق صررالاي عااييرر 
ل عايسرتايا. علرو عجرل لعالاير  اعع لع . ت ل اا  ارع عاعاعلل عايت اا  معا ع    بعيو عياتبرالق حيرج قتس عايرالعايع
 الرال يذررع اريره بيؤشرا عاايير  صاي ىاع لفالضر  سريي  عمةيا ، اال تم  ذاك ىاع عاتيالم لعيرالق ت را ايساللل ع     ع

 عا الاي  عايعلا  تعلال يسيع بيؤشا عاا  ي .
 ة الحالية = صافي القيمة الحالية / القيمة الحالية للتدفقات الخارجةمؤشر القيم

 
ا   اع امرل ينره حارع صرالاي ةييره حالاير  ع برا لرو عابرل للع . تلرال عابرل ل لىاع لعيالق عاايي  عا الا ، يعتبرا  عسترالمع

عايسرتايا اري  احرلم نالير ا ج عيسترالم ارع لؤشا عاايير  عا الاير ، ارربحظ تا عارتيير  ا ر  ذارك. ع ر ع يعرري تا ع ىذع
   اريعاعع لا .ايعاعع لع  حاع االللع صالايال ع با ليال  ااريه عا الل بالارسب

 
 لمنفعة:يل التكلفة واتحل -ثانياا 
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ارترلااالم عارالير  عالع رر   ير    رالقا ةسري  عاايير  عا الاير ععايرفعر  لعتسريع تحيالنراًل ىرلايل عاا   يامل ىت ريل عاتكرفر 
عااعحرل  ةرل لروارتلااالم عارالي  عاهالقج  ا  ع عايعاعع. اهذع كالنإ عارتيي  ت   ارع عاايي  عا الاي اي عايعاعع عيستايالق 

ع   لو ذاك ىذع ع الاتالاي االايعاعع غيا لا  . عارع عا ااالم عالع ر  تةل لو عاهالقج يعري تا عاتل عام ي  اها   ع
عاهالقجرر  ع الاتررالاي  الم عاراليرر  عالع ررر  ت بررا لررولررو عااعحررل عامرر ي  ايعررري  رر ع ىبشررك تا عاتررلاا  النررإ عارسررب  ت بررا

  .يمب  عايعاعع عيستايالق  لا  الً 
  . ي تيالق عيةتاع  ع  اا ق  ي ي  ا يب ال ارع تسالس ق  يت ال  ي يلعً م عايترالاس  اعات ريل كل عاياتاحال فيل   ععت

عناذ  عي تبف ىيره  النال ىلايل عاا  ي .عتذرع ارع   ع عايعيالق تحي ايعيالق لص عاايي  عاتلري  ارراام، تعاللل   ع ع
اررالا  رر ع  ،عاراليرر  عايسررتايام عامررالاي اراحررلمعااييرر  عا الايرر  ي ررلم عاعاللررل اررهذع كررالا لؤشررا  ،ع رريو لؤشررا عااييرر  عا الايرر 

  .عارالي  عايستايام عايعيالق ي لم عاعاللل عدجيالاي اراحلم
 

ــة للتــدفقات النق ــار التكلفــة/ العائــد = القيمــة الحالي ــة معي ــة الخارجي ــة للتــدفقات النقدي ــة الداخليــة / القيمــة الحالي دي
 ولية االتكلفة االستثمارية األ 
كالنرإ ال ىذع عتعتبرا عايعراعع لابرال عةتمرالمي ه عااحلم عارالي  لو االلرل تجيرالاي،ااع  االمم لال   عارتيي  عايت مر   سال

 لو ععحل. تةلكالنإ عارتيي   كيال يعتبا عايعاعع لااا  عةتمالميال ىذع عارتيي  ع با لو ععحل ص ي .
 
 
 
 العيالق لعلل عاعاللل عال رينالاااًلا 

عايسرتهلل  اري  لرو ت رج عايعرال يا (Internal Rate of Return – IRR) عاعاللرل عارلع ري لعرلل يعتبرا لعيرالق
ععيةتمالم   عابرك عالعاي حالاياًل اي كل تناعع عات ريل عايالاي ستايالقت  عايهترف  عتستهللهعايفالضر  ىيو عايعاعاالم عي

ال ب را  اريعراعاالم عاياللر  ىاي ر مر العك اك  ستهلله لعظج لؤسسالم عاتياتل عالعاي  ارل ةباا ال تع قا اريعاعاالم
  .عاتياتل

عالع ررر  لررص عااييرر  عا الايرر   ارتررلااالم عاراليرر  عايعيررالق ارري عايعررلل عارر    تسررالعى ارررل  عااييرر  عا الايرر  عتتياررل  رر ع
عا الاير   عيستايالق . ع يعرع   ا  ا لعلل عاهمج عا   ارل   كراا صرالاي عاايير  اععارتلااالم عارالي  عاهالقج  اريع

  .ااعع عيستايالق  لسالعت  ارمفاريع
اهنره  رتج لاالقنر   ر عا  ارلع ريتا لعلل  كرفر  عارارام ي  رل ل اري ىجراعءعم حسرالا لعرلل عاعاللرل ع قغج عتبحظ تنه

ت با لو لعلل  كرف  عارارام ايعتبرا عايعراعع لا  راًل. عاررع عاع ر   يعايعليا ىبعم يال. اهذع كالا لعلل عاعاللل عالع ر
 كرفر  عارارام. عاري حالار  عجررام  تصر ا لرو لعرللاعاللرل عارلع ري عع غيررا لرا   ىذع كرالا لعرلل عيعتبرا عايعرا  لرو ذارك
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 ري ارالممً ت با لعلل ارعاللل عالع ري. عات ل ل ةيير  لعرلل عاعاللرل عارلع  ايعاعع عا   يعذيلعاعاالم لترالاس  يفمل ع
  : ذبع عايعالما  عاتالاي 

 عايعالمارررررررررررررر 
عنظرراع  .ععابررلعلل عيسررتايالقت  عاياتاحرر  ىرريو عايعرراعاالملرر  عاترري  سررتهل  ارري عايفالضررر  عايعررال يا عا ال عتعتبررا لررو

 هعتيلعنرع ايرالق  ععابررك عارلعاي ارتريير  ع  ع هالص  صرلعق عارال عارلعاي ،اتياتل عالعاي لعظج لؤسسالم ع اها ي ييت 
سرالعى يالق بأنره لعرلل عاهمرج عار    تعتي و تا يعاف   ع عايع. عستايالقعم    معا ع ارل ةيالل يال ىتاليج ت  ةاع  ت

ي ابرالقم ارو سرعا عاهمرج عار   يعذري ا  ر لرال   عاترلااالم عارالير  عالع رر  لرص ةيير  عاترلااالم عارالير  عاهالقجر .ارل  ةيير
 ااو لعلل عاعاللل عال ري بالامي   عاتالاي يي و عاتعبيا  ةيي  حالاي  اريعاعع = صفا.

 
 ةلنقدية الخارج= القيمة الحالية للتدفقات االقيمة الحالية للتدفقات النقدية لداخلة 

 عار   ارالا ذارك عاسرعا ،  ىاع ةيج حالاير  تذرب ذاك عستهلع  سعا  مج لعيو ات اتل عاتلااالم عارالي  عايالقت
ي  يارل عاكرفر  ع يرال تا عاترلااالم عارالير  عايالقتر  ععاتر . ريعلعلل عاعاللل عال ييال ،تج لو  باه  سالع  طااي عايعالما  

عتي ررو  ،ارر ع ا رري  ياررل ةييرر  جالقترر  عةييرر  حالايرر  ىرررف  عااةررإ تررام،ارري ىلعيرر  عاف عاكان ررال للااارر  ،يالقت  لعذررالمعيسررتا
 ع عامي   عاتالاي ا ذبي

 نقدية الداخلةالكلفة االستثمارية األولية =  القيمة الحالية للتدفقات ال
 

 ا اييج عايعال يا عيةتمالمي  عايهمال 
               لسرررررررالع  ايعرررررررلل عاهمرررررررج بيعرررررررلل ابرررررررلعلل،عاراليررررررر  عاسررررررررات  عايييرررررررص ع سررررررربعاتررررررراع  ىارررررررالمم عيسرررررررتايالق اري ال -

            اررررررل ىارررررالمم ،ع برررررا لرررررو لعرررررلل عاهمرررررجع ت تةرررررلاعريررررري ةرررررل ي ارررررع عايعررررراعع االلرررررل اكرررررو اررررري عااعةرررررص ع ،عايسرررررتهل  تعي
ارررل    عارترراللج عايت اارر  ىذ لررو شررأنه عاتررأنيا ارررع ،عسررتايالق  رررك عاتررلااالم يعتبررا ذاررك ناذرر  ضررع  ارري  رر   عايعررال يا

عاعاللرل  رذرارالا لرو عاتراع   تض  ىارع ذارك تا لعيرالق صرالاي عاايير  عا الاير  علعيرالق عاتكرفر  / ،ال ياهلع      عايععست
 ىل ل ايييص عاتلااالم عارالي  عالع ر  ععاهالقج .نبالم سعا عاهمج عايستهل  طير  عاعيا عدنتالجي    

             ي  ارررررع لعررررلل عاهمررررج لررررل بمرررراقم تسالسرررر الايرررر  علعيررررالق عاتكرفرررر  / عاعاليعتيررررل كررررل لررررو لعيررررالق  صررررالاي عااييرررر  عا -
              ع يررررال تا  رررر ع عايعررررلل يياررررل  كرفرررر  ع لرررراعل عايسررررتايام ،  عالع ررررر  ععاهالقجرررر عارررر   يسررررتهل  اهمررررج عاتررررلااالم عاراليرررر

                  سرررررررال اررررررررع عاتارررررررل اع تاةررررررر  تسال ،حيرررررررأ  همرررررررص اتاةعرررررررالم لتبال رررررررر  ، ررررررررك عاتكرفررررررر  عاتررررررري يمرررررررعب  ارررررررل ا ال ىلةررررررر 
االنرره سرريؤم  ىاررع اررل   ،اررالا تسررعالق عاهمررج عايسررتهلل  ةررل  كرراا غيررا لاضررااي  عغيررا صرر ي   ع رر اك، عاعهمرري

 ص   عمة  عارتاللج عايت اا  لو عاعيريالم عا سالىي .
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             عااييررر  عا الايررر  تقةرررال   يارررلع لرررو لعيرررالق  صرررالاي عااييررر  عا الايررر  علعيرررالق عاتكرفررر  / عاعاللرررل يعذيرررالا نتررراللج عىا كرررل  -
 ال  ارامعقم عاعريرال ماريب ع  و ىا  عذي تعارتاللج ييع  ل ىا     ع قةال  ت ، ععاسؤعل عايذاع   ااايل ارا  ي مع ابةتاع  ت

 ، عاضر يال اربعغ عينتارالمعم لرو ج ر  ل ىا  ر  و عايعيرالقتو ارالاباغج لرويي و عااا  ،لذرااا صاقم ععض   ايال  ع ت
 .االجتعا او   ايع ت لعا يال بالاكاللل تن يالتي  ،ى عايعال يا عاسريي  لو ج   ت ا ع ااا اي ال شاعط 

حيررأ  ،عايعيرالق  تييررت ىررراع لررو عاياضررااي ارريي و عااررال بررأا  رر ع  اعاللرل عاررل ري،الق لعررلع عتلرال ارري لررال  تعرررع بيعيرر -
 عايالاي اريعاعع عاياتا . صاراضو تا يعتبا لعيالقع جيلع اايالس عاا  ي  عاتيالقت  عتضالا  ىاع كانه ييال عنع السال يي 
 

 اذاك االا عايعيالق  اعجه عاعل ل لو عينتاالمعم لر ال لال  ريارع عااغج لو 
ىررررف  سرررعا عاهمرررج  عسرررتايالق ال ارررالمم ، ي ررراا  ريعااالم عاراليررر  عايتاةعررر  طبارررال ايعيرررالق لعرررلل عاعاللرررل عارررلتا عاترررل -

 .كبيامع ع  تيستهل  اي ال تسعالق  مج لا ف ع  ع ع لا غيا لرذاي بالارسب  ابستايالقعم عاكبيام عاتي ،عايستهل 
ي  تذرب رال  ،ل رالعيم حسرالىي  عقتالضري نظاع ايال  تذربه لرو ايريرالم ع  ،امعا الم عاتي  اعجه حسالا   ع عايعللع -

 عايعال يا عي اى.
عايعيررالق عارر    ترراعاا ايرره عاهمرراللت ع سالسرري  ا   ،ال بررأا لعيررالق لعررلل عاعاللررل عاررل ريع رررالء ارررع ذاررك يي ررو عاارر -

يرريج االنرره يعتبررا لرو عايعررال يا عايعتيررلم ارري عايفالضررر  ىرريو عابررلعلل عارري  ا ع رر ع ،عاسررريج عجرب  ااا ررال ارري لعيررالق عاتايرريجعاا 
 لعاي .ييي علو ةبل لؤسسالم عاتياتل عاةرع ع عايعاعاالم ساعء ارع عايستاى عالعاي ت

 
 
 

 عيجتيالاي ع يا ةيالس عاا  ي  عااالي  ت لعال. 8
 ي  عايعاعع اي  اايا ااص عاعيلللى لسال  اععيً 

عايعرراعع، ج ىارع ىجيررالاي عاعيالار  اري و عار  و سراف  رتج  عرر ير ج عنسربت يع عايعيرالق بيعاارر  ارلم عاعيرالل عاي ريرر  رتج  ر 
 . بيتاس  تجاق عاعاللل عيجربيس  تجا عاعاللل عاي ري لاالقن ً ا يعاا  لت  تج عيماًل ب  يال

  االم عاتالاي  تذرب  ذبيع   ع عايعيالق  اعاا عابيالن
 عايعاعع.عاعلم عدجيالاي ارعاللريو اي  •
 و اي عايعاعع.يالم عاعيالل عاي ري •
 عايعاعع. الم عاعيالل ع جالنب اي •
 اي عايعاعع. نسب  عاعيالا  عاي ري  ىاع ىجيالاي عاعاللريو •
 ىجيالاي عاعاللريو اي عايعاعع. نسب  عاعيالا  ع جربي  ىاع •
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 اي عايعاعع. ىجيالاي ةيي  ع جاق عايلااا  ارعاللريو •
  .رع جاق عاكري  اي عاسلتاس  نميب عاعاللل عاي ري لو  •
  .ركري  اي عاسلتاس  نميب عاعاللل ع جربي لو ع جاق عا •

 ي  عارال ج عاي ري عدجيالاتو عاايي  عايمالا  ليعاعع اي  كا للى لسال ي  عا انالنيالً 
ىحتسررالا عااييرر   تررتجع ىاررع عاررل ل عااررالي،  لعاارر  لررلى لسررال ي  عايعرراعع ارري   ايررع ىضررالا ا   ،يامررل ى رر ع عايعيررالق

 االا  بذاتاتيوعايم
 ا. طاتا  ااعلل ارالصا عدنتالا1

ع عرل   عااتص ،عاا   ،عافاعلل ،ع جاقنتالجي  لايستهلل  اي عاعيري  عي  جيص ااعلل ارالصا عينتالا ع تج اي     عاذاتا
ةتمالم ي  عايمالا  عيجيالاي  عارع لستاى عياع عااييعاعع  تج عحتسالا نسبت ال ىحسالا عاايي  عايمالا  عاتي  اال ال عا

 اعاتالاي  تذرب عحتسالا نسب  عاايي  عايمالا   ااا عابيالنالم  عااالي.
 .عم عاعيا عياتاعضي اهعاايي  عايمالا  اريعاعع عاكل سر  لو سرا  •
   عااالي  ابةتمالم  بل نف  سراعم عاعيا عياتاعضي اريعاعع. ال ا عاايي  عايمالا •
 مالا  عااالي  عكرسب  لئات .ا نسب  عاايي  عايمالا  اريعاعع ىاع عاايي  عايحسال •
 اعايسترتلالمع طاتا  عينتالا . 2
ا  لره ةيي  او طاتع  ال ا ةيي  عينتالا بسعا عاساق نج  ذ ،تج اي     عاذاتا  عحتسالا عاايي  عايمالا  اريعاعع 

 .طا  عياالنالمع ب غيا عايبالشام عينلنالق عاسرا  نج عضالا  عاماعلع لسترتلالم عينتالا 
 
 

 سال ي  عايعاعع اي   سيو عضص ليتعا عايلاااالمللى ل انالااالً 
عاررع  ر ع عيسرالس  رتج  .عاعيربم عامرعب ق لعاار  لرلى لسرال ي  عايعراعع عاياترا  اري عاتراايا اري يامل ى ر ع عايعيرال

الا عايعرراعع لاتمررلًع ارري عسررتهلع  اررهذع كرر ،ماررج ليررتعا عايررلاااالم عارررع لررلى لسررال ي  عايعرراعع ارري   سرريو تعا  ررج 
 .ا  ع يعري بأنه ساف يسالال ارع   سيو ليتعا عايلاااالم ،عاعيبم عامعب 

 االم اأنه  رت  لعاا  لال  ريتجل لعاا  للى لسال ي  عايعاعع اي ماج ليتعا عايلااالو 
  عايعاعع. عنتالالو ةيي  عامالمقعم 
 هالقا.ةيي  عااعقمعم عاتي ساف يستاقم ال عايعاعع لو عا 
  جي   بف عاسرص عايملقم.عي اعمعم بالاعيبم عيجربي  لو لمالمق  الق 
  عااعقمعم عاسرعي  ارععايلاااالم عايلاااالم بالاعيبم عيجربي   بف. 
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   تري كرالا عابرررل يعتيرل اررع عسررتياعم ال عاتري يي ررو تا   رل ل رل عاسرررص عاع رتي ررال عايعراعع ةيير  عاسررص عاتري
 . اعقمعمعيحبل ل ل عالعاهالقا   لو 

  اتبم قاعس ع لال لو عاهالقا ىاع مع ل عابرل.ع  قاعيق ال  ىاع عاهالع   اتبم قاعس ع لال   
 

 عايستاى عاااليللى لسال ي  عايعاعع اي متالمم ىنتالجي  عاعيل ارع  اقعبعالً 
عاتهذري  ع ء عاتريير   براعع و يو عايعال ا عاتي حالمم اررع ع تيرال  عاكايرا لرو عيةتمرالم عا لعيالق عنتالجي  عاعيل يعتبا ل

 .ل عااالي ع  سيو لستاى عايعيع اي متالمم عال  ت يي ايال اه لو 
 ا  عاعيل لو  بل لال  ري ت اع عاتتالمم اي عنتالجي

o تالا ىرف  عاكيي  عاسالبا  لو عايل بمعا مال ارع عايتتل لو عين. 
o لو عايل بم تةلعاسالىع ب يي   عدنتالانف   عا مال ارع. 
o اي عايل بم تةلمم اي عينتالا ىتتالمم عا مال ارع متال. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عينالق عاسربي  اريعاعع عاياتا  ارع عابيئ   اسالً  الل
هنرره ارري نفرر  عااةررإ ةررل ارييتيررص ا عت عايعرراعع ابةتمررالمنررالق عيييالىيرر  عاترري يي ررو عا ي اا ررال آلععضررالاً  ىاررع 

ىل  اي  عاتي ت  م   ظع بالي تيال  ععاتي يلو عايساللل عالع  تصب حيأ عا  راث عابيئ   ،نالق سربي  ارع عابيئ   تا  
عارسييي  ةل  تا  تنرالق ع لال عاكييالعت  ع ع   ال بعيو عياتبالق حيأ عا  رال  بعغ عايعاعاالم ابعغ عامرالاالملو 

 .ل اي عااةإ عا الضالو عالع  ا اك عاكايا إام ارع عابيئ  عةل  رب سربي  كبي
 اي عااالع   عايعاعع اي متالمم عاا  ي  عيجتيالاي  علعال ا ع اى يي و عا  ستهل  ايعاا  للى لسال ي

  لعيالق كاالا  عاعاعلل لعايستهللالم. 
 .لعيالق حيج عايعاعع 
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  يا يةتمالمي  اريعاعاالم بعل ل لو عايساللل كيو ت يي  مقعس  عاذرب ععاتربؤ به اره اي مقعس  عايلعى ع
 ابة  عاذرب ىتال ا حيج عايعاعع عاياتا  .1
 ةال ه عينتالجيه ابة  عاذرب ىتال ا طال  .2
  عايستهل   ل ل ناع عافو عدنتالجي  .3
   ل ل ع ال ا عاتكالاي  عع سعالق عع ق ال  عايتاةع    .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسب المستخدمة في التحليل المالي
 مة الدخلقائلميزانية العمومية و النسب المالية من ا

 
 نسب الربحية:

 حالا  لييل عاا   =  لييل عاا   / صالاي عايبيعالم .1
 عجيالاي عاتكالاي  –  = عايبيعالم EBIT ( فاعلل ععاماعلببل عاصالاي عاا   ة .2

 ل كالاي  عايبيعالم عايت يام + عاتكالاي  عااالىت   –= عايبيعالم 
   = EBIT ( صالاي عاا   ةبل عافاعلل ععاماعلب .3

 )ي  عااالىت كالاعات +الم عااحلعم عايبالا   × لعاتكالاي  عايت يام اراحلم  ( –الم عااحلعم عايبالا   × لسعا ىيص عااحلم 
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 / صالاي عايبيعالم EATصالاي عاا   بعل عافاعلل ععاماعلب عاا   =  حالا   اللش  .4
 ايبيعالم/ صالاي ع EBITصالاي عاا   ةبل عافاعلل ععاماعلب حالا  عاا   عاتع يري =  .5
يري   / صررالاي اتعرر صررالاي عد رراعمعم ععايمررالقت  غيررا ع +صررالاي ع ق ررال  بعررل عافاعلررل ععامرراعلب لعاررا   =   حالارر   رراللش صررالاي .6

 عايبيعالم
 / لتاس  ليياع عاياجامعم ROA  =EBITاللل ارع عاياجامعم عاع .7
 / لتاس  ليياع عاياجامعم ROI  =EATعاعاللل ارع عيستايالق  .8
 عاماعلب / عات يا اي ليياع ع صالبعل عافاعلل ع  يا اي ع ق ال عات  ل ارع عيستايالق =ةيي  عات يا اي عاعالل .9

Du Pont equation = Δ Profit / Δ Total Assets 
 عاايي  عايالضي  –= عاايي  عا الاي   Δيي  عات يا ة -
- Δ Profit   مم اي ع صال لع ق ال  عايالضي  + عافاعلل ارع عاااع  اتياتل عاتتال –= ع ق ال  عا الاي 
 =  ROEحااق عايسال ييو عاعالم يو  عاعاللل ارع .10

  يو  ليياع حااق عايسال ييو عاعالمم / لتاسعاتامتعالم ا ير  ع س ج عايهتالق  -  EATل
 = صالاي عايبيعالم / لتاس  ليياع ع صال  EPعااام عي اعمي  .11
   = Δ ROAةيي  عات يا اي عاعاللل ارع ع صال ل .12

  Δ Investment  / ةيي  عات يا اي ليياع ع صال لΔ EBITلب  لي ع ق ال  ةبل عافاعلل ععاماعةيي  عات يا اي صالا
 =  Du Pont بالستهلع  لعالما  اعاللل ارع ع صال يا اي عةيي  عات .13

ةيير   /  Δ Sales]ةيير  عات يرا اري عايبيعرالم ل [ × Δ Sales  / ةيير  عات يرا اري عايبيعرالم لΔ Profit]ةيير  عات يرا اري ع ق رال  ل
  [Δ Investmentل عات يا اي ليياع ع صال

 
 
 
 

 نسب السوق:
 

 =  EPSااللل عاس ج عاعالم   .9
 س ج عاعالمي  عايتلععا  ير  ع س ج عايهتالقم / الم ع امتعالم اعات -  EATل
 
 =  DPS امتعالم عاس ج عاعالم   .10

 المي  عايتلععا لو ع ق ال  ععايستري  لو ةبل عايسال ييو عاعالم يو/ الم ع س ج عاع عاتامتعالم
 
 Payout Ratioع ق ال   نسب   امتص .11

Divided Payout Ratio  =DPS  /EPS 
 



األستاذ إبراهيم نافع قوشجي                                    كلية االقتصاد    -صاديةدراسة الجدوى االقت  

 

 112 

 Retained Earnings Ratio ق ال  نسب  عحتيالم ع .12
= 1 – DPS/EPS 
 
 نسب  عاريا اي حااق عايركي  .13

Equity Growth Ratio = ROE ×( 1- DPS/EPS) 
 
   Dividend Yieldق   عاس ج عاعالم  لغر  عاتامتعالم   .14

= DPS / P 
 
  P  /E  للعلل عااسير .15

= EPS/  P 
 
   Market Price Multiplierعاساةي ارس ج  ا  عاسعال لمال Earnings Multiplierلمالا  سعا عاس ج عاعالم   .16

= P / E 
 
 = Institutional Ownershipنسب  لركي  عايؤسسالم  .17

 يتلععا الم ع س ج عاييراك  اريؤسسالم / الم تس ج عاعاك  عايملقم ععا
 
 لععلرس ج عاعالم  = ليياع حااق عايسال ييو عاعالم يو / الم ع س ج عاعالمي  عايتعاايي  عالاتات  ا .18

 
 
 =  Effective Tax Rateعلل عاماتب  عافعري ل .19

 عاماتب  عايست ا  / صالاي عاا   ةبل عاماتب 
  

 نسب تقييم المالءة على األجل القصير انسب السيولة : •
 تلععا صال عايتلععا  / عاهما  عاينسب  عاتلععل = ع  .20
 نسب  عاسياا  عاساتع  = .21

 لي   / عاهما  عايتلععا االىر  ارت اتل + ع صال شبه عارايالاي  عالعارالي  + صالاي عايل ريو + ع عقعق عا
 لعايهتعا + عايلااع لاللال   / عاهما  عايتلععا  –لع صال عايتلععا   نسب  عاسياا  عاساتع  = .22
 عارالي   / عاهما  عايتلععا رالي  = لعارالي  + ع صال شبه نسب  عا .23
 الي سرات  لعاتع يري   / لعلل معقعا عاررالي  عاعا ل ع منع لو عارالي  = عايمالقت  عا .24
 نسب تقييم الكفاءة انسب النشاط : •

 لعلل معقعا عا لج عايل ر  = صالاي عايبيعالم / لتاس  عايل ريو .25
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 / لعلل معقعا عا لج عايل ر  360 لتاس  اتام عات ميل  = .26
 لل معقعا عايهتعا =  كرف  عابمالا  عايبالا  / لتاس  عايهتعا لع .27
 / لعلل معقعا عايهتعا  360فالظ بالايهتعا = ام عيحتات .28
 لعلل معقعا عا لج عالعلر  =  كرف  عابمالا  عايبالا  تع عايعتاتالم / لتاس  عالعلريو .29
 =  Operating Cycle or Conversion Cycleل عالعقم عاتع يري  تع اتام عات اتل .30

 الايهتعا لتاس  اتام   ميل عا لج عايل ر  + لتاس  اتام عيحتفالظ ب
 ا لج عالعلر / لعلل معقعا ع 360لتاس  اتام عيلتيالا  =  .31
 صالاي قتس عايالل عاعاللل = صالاي عايبيعالم / لتاس  صالاي قتس عايالل عاعاللل لعلل معقعا .32
 معم = صالاي عايبيعالم / لتاس  ليياع ع صاللعلل معقعا عاياجا  .33
 م عااالىت عاياجامعلعلل معقعا عاياجامعم عااالىت  = صالاي عايبيعالم / لتاس   .34
   =    Cash Cycleعالعقم عارالي   ل .35

 لتاس  اتام ماص عا لج عالعلر  –لتاس  اتام   ميل عا لج عايل ر  + لتاس  اتام عيحتفالظ بالايهتعا 
 / عالعقم عارالي  360رالي  = لعلل معقعا عا .36
 تغطية :ءة على األجل الطويل انسب هيكل رأس المال ومعدالت النسب تقييم المال •

 ع جل نسب  صالاي ع صال عااالىت  عايرياس  / عال اا طاتر  .37
 / عافاعلل عايل ر  EBITنسب  عات ذي  ارفاعلل =  .38
 نسب  عات ذي  اهلل  عال اا = .39

EBIT  عاماتب    نسب – 1ر  +لنميب عاسر  لو عاااع  طاتر  ع جل / ل/ لعافاعلل عايل   
 ع صالليياع  /نسب  عايل اني  = ليياع عايذرا الم  .40
 يسال ييو عاعالم يو / ليياع ع صال  = ليياع حااق عاGearingنسب  عايركي  ل عاااص  .41
   =   Financial Leverage Multiplierنسب  لمالا  عاااص عايالاي ل .42

 ع صال / ليياع حااق عايسال ييو عاعالم يوليياع 
 

 ية من قائمة التدفقات النقديةالنسب المال
 

 عية أرباح الشركة:دة أو نو نسب تقييم جو  •
 = نسب  كفالي  عاتلااالم عارالي  عاتع يري   .43

 عاتلااالم عارالي  عالع ر  اي ع نعذ  عاتع يري  / عيحتيالجالم عارالي  ع سالسي 
   ع سالسي   عتيل ارعاعيحتيالجالم عارالي

 عايمالقت  عاتع يري  عارالي 
 لل ر  ااعلل

 الجي ة  عدنتلمالقت  قتسيالاي  اري الاظ  ارع عاذال
 نميب عاسر  عايلااع لو عياتتعلالم طاتر  ع جل
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 عالعلريو عارات اي
 ىطفالء عاسرلعم

 
  Operating Cash Indexلؤشا عارالي  عاتع يري  ل .44

 ع يري / صالاي عال ل بعل عافاعلل ععاماعلب= صالاي عاتلاع عارال  عات
   Operating Indexع يري للؤشا عارعالط عات .45

 اتع يري / صالاي عاا   عاتع يري ةبل عافاعلل ععاماعلبعارال  ع= صالاي عاتلاع 
 اا   عاتع يري ةبل عافاعلل ععاماعلب = صالاي عاتلاع عارال  عاتع يري + عافاعلل + عاماعلبصالاي ع -
   Cash Flow Return on Assetsارع ع صال لو عاتلاع عارال  عاتع يري لعاعاللل  .46

 ع ع صالي / لييا = صالاي عاتلاع عارال  عاتع ير
 =    Operating Cash Flow Ratioنسب  عاتلاع عارال  عاتع يريل .47

 ىجيالاي عاتلااالم عارالي  عالع ر  اي ع نعذ  عاتع يري  / صالاي عايبيعالم
 

 ولة:نسب تقييم السي •
 =     Cash Coverageنسب    ذي  عارالي  ل .48

 الم عارالي  عاهالقج  األنعذ  عيستايالقت  ععاتياتري ي عاتلااعارالي  لو ع نعذ  عاتع يري  / ىجيالاصالاي عاتلااالم 
 =  Interest Paid Ratioاتسل ل ااعلل عال اا ل  الم عابملنسب  عايلااا .49

 اي عاتلاع عارال  لو ع نعذ  عاتع يري ااعلل عال اا لعافاعلل عايل ر   / صال
   =عاتع يريعال اا  ىاع صالاي عاتلااالم عارالي  نسب  عافاعلل عايل ر  ل .50

 علل عايل ر  صالاي عاتلاع عارال  لو ع نعذ  عاتع يري  / ااعلل عال اا لعافا 
   = CFOنسب  عاتلاع عارال  لو عينعذ  عاتع يري ل .51

 ذ  عاتع يري  + عارالي  / عايذرا الم عايتلععا صالاي عاتلاع عارال  لو ع نع
 

 :التمويل نسب تقييم سياسات •
 =  Dividends Paid Ratio نسب  عاتامتعالم عارالي ل .52

 لي  لو ع نعذ  عاتع يري عاتامتعالم عارالي  اريسال ييو / صالاي عاتلااالم عارا
 = نسب  عاتامتعالم عارالي  ىاع صالاي عاتلااالم عارالي  عاتع يري  .53

 ريسال ييوالاي عاتلااالم عارالي  لو ع نعذ  عاتع يري  / عاتامتعالم عارالي  اص
   =Interest and Dividends Received Ratioض  لل عايابا نسب  عاتامتعالم ععافاعل .54

 افاعلل عالعلر  ععاتامتعالم عارالي  ارع ع س ج / عاتلااالم عارالي  عاتع يري  عالع ر عاياباضالم عارالي  لو ع
 =   Capital Expenditure Ratio  عدنفالق عااتسيالاي لنسب .55

  / عاتررلااالم عاراليرر  عالع ررر  لررو عاارراع  طاتررر  ع جررل عإصررلعقعم ع سرر ج عااالىترر  الاي عا ايارري لعاتتررالمم ارري ع صررالعدنفررالق عااتسرري
 عاسرلعمع 
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 تحليل التعادل

 ااالىت  / االلل عايسال ي  عا لي  اراحلمىجيالاي عاتكالاي  ع  يي  عايبيعالم ارل ناذ  عاتعالمل لبالااحلم  =  .56
 عاتكالاي  عايت يام اراحلم عااعحلم –م عااعحلم يص عااحل= سعا ى Contribution Margin االلل عايسال ي  عا لي  اراحلم -
 ىجيالاي عاتكالاي  عااالىت  /  اللش االلل عايسال ي  عا لي  اراحلم  = احلم نالي تعالمل لبالاعايبيعالم ارل ناذ  عا ةيي  .57

 احلما ىيص عالل عايسال ي  عا لي  اراحلم / سع  = االGross Contribution Margin اللش االلل عايسال ي  عا لي  اراحلم ل -
   يي  عايبيعالم ارل ناذ  عاتعالمل عارالي  = .58

 عاتلااالم عااالىت  غيا عارالي  لال ةس  عيست ب   / االلل عايسال ي  عا لي  اراحلم –ىت  لىجيالاي عاتكالاي  عااال
 ةيي  عايبيعالم ارل ناذ  عاتعالمل عارالي  = .59

   عيست ب   /  اللش االلل عايسال ي  عا لي  اراحلم  لال ةسعاتلااالم عااالىت  غيا عارالي –لىجيالاي عاتكالاي  عااالىت  
   عا لي  اراحلملىجيالاي عاتكالاي  عااالىت  + عافاعلل عايل ر   / االلل عايسال ياعلل ارل ناذ  عاتعالمل =  يي  عايبيعالم بعل عاف .60
 ر   /  اللش االلل عايسال ي  عا لي  اراحلملل عايل عاتكالاي  عااالىت  + عافاع لىجيالايعايبيعالم بعل عافاعلل ارل ناذ  عاتعالمل =  ةيي  .61
اللرل عايسرال ي    / ا+ عامراعلب لىجيرالاي عاتكرالاي  عااالىتر  + عافاعلرل عايل رر ارل ناذر  عاتعرالمل =  عاماعلبع  يي  عايبيعالم بعل عافاعلل  .62

 عا لي  اراحلم
  /  رراللش االلررل + عامرراعلب االىترر  + عافاعلررل عايل ررر كررالاي  عالىجيررالاي عاتتعررالمل = ارررل ناذرر  عا عامرراعلبع  عايبيعررالم بعررل عافاعلررل ةييرر  .63

 عايسال ي  عا لي  اراحلم
 عايسال ي  عا لي  اراحلم  / االلل عايست لفا   عالىجيالاي عاتكالاي  عااالىت  + = لست لف ق    ارليعالم  يي  عايب .64
 لش االلل عايسال ي  عا لي  اراحلم  /  اللفعايست ا   عا+  لىجيالاي عاتكالاي  عااالىت = لست لف ق    ارلعايبيعالم  ةيي  .65
  / ارع عارا   عايسرت لف عاماتب عايست لف + ا   عااتكالاي  عااالىت  + لىجيالاي عبعل عاماعلب = لست لف ق    ارل يي  عايبيعالم  .66

 ل عايسال ي  عا لي  اراحلماالل
  / اررع عارا   عايسرت لف عاماتب عايست لف + ا   عا+ ي  عااالىت  لىجيالاي عاتكالابعل عاماعلب = لست لف ق    ارلعايبيعالم  ةيي  .67

  اللش االلل عايسال ي  عا لي  اراحلم
كيير  عايبيعرالم اررل  –  عايبيعرالم عايسرت لا  كيير=    راللش ع لرالال عاتي  تتل او كيير  عايبيعرالم اررل ناذر  عاتعرالمل  يي  عايبيعالم .68

 عاتعالمل
عايبيعررالم ارررل ناذرر  عاتعررالمل  / كييرر  عايبيعررالم  –م عايسررت لا  عايبيعررال ل ييرر =  Ratio  Safety Margin رراللش ع لررالانسررب   .69

 عايست لا 
70. of Safety Percentage (MSP) Margin   =MSP = 1 / DOL 

- DOLعاماعلبع  ييل عاا   / صالاي عاا   بعل عافاعللا مقج  عاااص عاتع يري ع  سبا ل 
   عااالىت  + عاتكالاي  عايت يام + ع ق ال عاتكالاي =    ناذ  عاتعالمل ةيي  عايبيعالم ارل تي  ناذ  ااق  .71

  اللش عاا   عايست لف لو سعا عابيص نسب × الم عااحلعم عايبالا  × ع ق ال  = سعا ىيص عااحلم  -
 الم عااحلعم عايبالا ×  كالاي  ىنتالا عااحلم عاكري    –يص عااحلم ع ق ال  = لسعا ى - تع 

 = اعاك  لص ت اا لو صر   عاللل ع لار يي  عايبيعالم لو تحل ع صرالف  .72
 عما عامر  اي عايتتج×  يي  عايبيعالم لو جييص ع صرالف 



األستاذ إبراهيم نافع قوشجي                                    كلية االقتصاد    -صاديةدراسة الجدوى االقت  

 

 116 

 ع صرالفكييالم / ليياع  عاكيي  عايتعاللل ى ال لو عامر عما عامر  اي عايتتج =  -
 نسب  كل صر   ×ليياع لااللل عايسال ي  عا لي  ارمر  لل عايسال ي  عا لي  عاياج  = اال .73
 نسب  كل صر  × اع لسعا ىيص كل صر  ليي    =سعا عااحلم عاياج .74
  ي  عا لي  عاياج  يي  عايبيعالم ايتتج ارل ناذ  عاتعالمل = عاتكالاي  عااالىت  / االلل عايسال .75
 تعالمل = عاتكالاي  عااالىت  /  اللش االلل عايسال ي  عا لي  عاياج ةيي  عايبيعالم ايتتج ارل ناذ  عا .76

 / سعا عااحلم عاياج  سال ي  عا لي  عاياج عايااللل =   اللش االلل عايسال ي  عا لي  عاياج  -
 = لست لف ق    ايتتج ارل يي  عايبيعالم  .77

 االلل عايسال ي  عا لي  عاياج   / عايست لفا   عا لىجيالاي عاتكالاي  عااالىت  +
 = لست لف ق    ايتتج ارلعايبيعالم  ةيي  .78

 ا لي  عاياج عيسال ي   اللش االلل عا  / عايست لفا   عالىجيالاي عاتكالاي  عااالىت  + 
 

 التشغيليالرفع المالي و 
 عافاعلل ععاماعلب  كالاي  عايبيعالم  / لصالاي عاا   ةبل  –مقج  عاااص عاتع يري = لعايبيعالم  .79

DOL = (Sales – Cost of Goods Sold) / EBIT 
 مقج  عاااص عاتع يري = .80

 – كالاي  عااحلم عايت يام   –لسعا ىيص عااحلم × عايبيعالم  يي  م   / ل كالاي  عااحلم عايت يا  –لسعا ىيص عااحلم × عايبيعالم  يي  ل
 عاتكالاي  عااالىت  

DOL = Q (P – V.C) / (Q (P – V.C) – F.C) 
  كالاي  عااحلم عايت يام  / صالاي عاا   ةبل عافاعلل ععاماعلب –لم مقج  عاااص عاتع يري = لسعا ىيص عااح .81

DOL = (P – V.C) / EBIT 
  يري =اص عاتع مقج  عاا  .82

 نسب  عات يا اي كيي  عايبيعالم لتع ةيي  عايبيعالم ةبل عافاعلل ععاماعلب / نسب  عات يا اي ع ق ال  
DOL = Δ EBIT  / Δ Q or S 

- Sةيي  عايبيعالم  ا 
- Qي  عايبيعالمكي ا 
 عاايي  عايالضي   / عاايي  عايالضي  –%  =  لعاايي  عا الاي  ∆نسب  عات يال  -
 DOL = 1 / MSPري =  ااص عاتع يمقج  عا .83
 + لعاتكالاي  عااالىت  ارعيريالم عاتع يري  / صالاي عاا   عاتع يري  1مقج  عاااص عاتع يري = .84
 =  صالاي عاا   ةبل عافاعلل ععاماعلب يعات يا ا .85

Δ EBIT  = DOL * Δ Q or S 
 =   Operation Covarianceلهالطا عارعالط ل .86

  * عين اعف عايعيالق  اعاللل عاساق * عين اعف عايعيالق  ارعاللرل ROIستايالقلعاللل ارع عي  ععاRmاقللعاللل عيق بالط ىيو االلل عاس
 ارع عيستايالق
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  =  Operation Covariance Coefficientلعاللل لهالطا عارعالط ل .87
ف عين رراع  / قع عيسررتايال  * عين رراعف عايعيررالق  ارعاللررل ارررROI  ععاعاللررل ارررع عيسررتايالقلRmللعاللررل عيق بررالط ىرريو االلررل عاسرراقل

 عايعيالق  اعاللل عاساق 
 =   Operation Coefficient of Variationلهالطا عارعالط ل .88

 ي / عااس  عا سالىي ارا   عاتع يريعين اعف عايعيالق  ارا   عاتع ير
 = لهالطا عارعالط بالستهلع  عاتارب اي عايبيعالم  .89

 عالمعين اعف عايعيالق  اريبيعالم / عااس  عا سالىي اريبي
 =   عاتارب اي  كرف  عايبيعالم عارعالط بالستهلع لهالطا .90

 عين اعف عايعيالق  اتكرف  عايبيعالم / عااس  عا سالىي اتكرف  عايبيعالم
 عايالاي =  مقج  عاااص  .91

برل عاييترالمم ةع ق ال  عايامار  ا يرر  ع سر ج  –عافاعلل  –فاعلل ععاماعلب / لصالاي ع ق ال  ةبل عافاعلل ععاماعلب صالاي ع ق ال  ةبل عا
 عاماعلب 

DFL =  EBIT  / (EBIT – I – (Preferred Dividends / (1 – T))) 
 مقج  عاااص عايالاي =  .92

  ال  ةبل عافاعلل ععاماعلبنسب  عات يا اي صالاي ع ق /  م نسب  عات يا اي االلل عاس ج عاعال
DFL =  Δ EPS  / Δ EBIT 

 نسب  عات يا اي عاعاللل ارع عاس ج عاعالم  =  .93
 ا اي صالاي ع ق ال  ةبل عافاعلل ععاماعلبنسب  عات ييالاي *   عاااص عامقج

Δ EPS  =  DFL * Δ EBIT 
 حااق عايركي /  عال اا عاااص عايالاي =  .94

FL =  D/E 
 
  Financial Leverage Multiplierعاااص عايالاي لمالا   .95

 ال اا عاعاللل ارع حااق عايركي  لص عال اا / عاعاللل ارع حااق عايركي  ىلعا ع= 
FLM =  ROE With Debt / ROE Without Debt 

-  ROE  ل + عاسرلعم طاتر  ع جل + لص عال اا = صالاي ع ق ال  بعل عافاعلل ععاماعلب / لحااق عايركي  + عال اا طاتر  ع ج
  س ج عاييتالمم ع
 مقج  عاااص عاتع يري× عاااص عايالاي مقج  عاااص عاكري = مقج   .96

DTL = DOL X DFL 
 مقج  عاااص عاتع يري× ايالاي عاااص ععاكري = مقج  قج  عاااص م .97

DTL = Δ EPS  / Δ Q or S 
 المنسب  عات يا اي عايبيع× ري عاااص عاك= مقج  نسب  عات يا اي عاعاللل ارع عاس ج عاعالم   .98

Δ EPS  = DTL * Δ Q or S 
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 إدارة الذمم المدينة نسب
 عيستايالقعم عدضالاي  اي عا لج عايل ر × لل عاعاللل ارع عيستايالق يل ر  = لع كرف  عيستايالقعم عدضالاي  اي عا لج عا .99
تايالقعم اي عا لج عايل ر  اراضص عيس -  اراضص عايل ل عيستايالقعم عدضالاي  اي عا لج عايل ر  = عيستايالقعم اي عا لج عايل ر .100

 عااليج
 عا لج عايل ر  لعلل معقعاعيستايالقعم اي عا لج عايل ر  = كرف  عايبيعالم عآلجر  /  .101
 ق   عااحلم عااعحلم× ضالاي  لو عايبيعالم عدضالاي  = عايبيعالم عدضالاي  ع ق ال  عد .102
   إ عااضص عااليجعال اا عايعلعل   -عايل ل  عايعلعل    إ عااضص رف  عال اا عايعلعل  عدضالاي  = عال اا  .103
 عايبيعالم عآلجر ×  رف  عاهمج عارال  = نسب  عاهمج  .104


