الفصل الثالث

طبيعة واهمية عملية تقييم المشروعات
الجزء االول
اوال/المفهوم
هو عملية وضع المعايير الالزمة التي يمكن من خاللها التوصل الى اختيار البديل او المشروع المناسب من
بين عدة بدائل مقترحة الذي يضمن تحقيق االهداف المحددة واستنادا الى اسس علمية لذا فان عملية تقييم
المشروعات ماهي اال وسيلة يمكن من خاللها المفاضلة بين عدة مشروعات مقترحة وصوال الى االختيار
البديل واالفض ل ان جوهر عملية التقييم تتم من خالل المفاضلة بين المشروعات الختياراالفضل وهذ
المفاضلة تتمثل
-1المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة او اقامة مشاريع جديدة
-2المفاضلة بين انتاج نوع معين من السلع
-3المفاضلة بين اساليب االنتاج للوصول الى االسلوب المناسب
-4المفاضلة بين المشروعات استنادا الى االهداف المحددة لكل مشروع
-5المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح
-6المفاضلة بين االحجام المختلفة للمشروع المقترح
-7المفاضلة بين البدائل التكنلوجية

ان عملية التقييم هي جزء من عملية التخطيط سواء على مستوى المشروع ام االقتصاد القومي حيث تعتبر
مرحلة الحقة لدراسات الجدوى االقتصادية والفنية للمشروع وسابقة لمرحلة تنفيذ المشروع

ثانيا  /اهمية تقييم المشروعات
ان اهمية تقييم المشروعات يمكن ان تعود الى عامليين اساسيين
 -1ندرة الموارد االقتصادية المتاحة راس المال نتيجة لتعدد المجاالت والنشاطات التي يمكن ان يستخدم فيها
هذا يعني ان هناك عدة فرص يمكن ان تستثمر فيها االموال المتاحة من هنا تاتي اهمية المفاضلة بين تلك

الفرص من اجل اختيار الفرصة االستثمارية المناسبة كما ان استخدام راس مال معين في مجال معين يعني
التضحية في استخدامه في مجال اخر وهذا يطلق عليه بتكلفة الفرصة البديلة
 -2التقدم العلمي والتكنلوجي الذي اصبح سمة العصر الحاضر والذي وفر العديد من البدائل سواء في مجال
وسائل االنتاج او بدائل االنتاج او طرق االنتاج اضافة الى ساعة تناقل المعلومات من خالل ثورة
االتصاالت والمعلومات بمعنى اخر ان التقدم العلمي وفر العديد من البدائل امام المنتج او المستثمر

ثالثا/اهداف عملية تقييم المشروعات
 -1تعتبر بمثابة وسيلة يمكن ان تساعد في تحقيق االستخدام االمثل للموارد المتاحة حيث ان جوهر هذه
ال عملية يتمثل بمحاولة تبني قرار استثماري يتعلق باختيار مشروع معين من بين عدة مشاريع مقترحة ولكي
يصبح هذا المشروع ناجحا البد ان يستند الى دراسة علمية وشاملة اما القرارات العفوية والفردية تؤدي الى
ظهور المشاريع الفاشلة
-2تعتبر وسيلة تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة لالموال المستثمرة حيث من عملية تقييم المشاريع
يمكن اختيار البديل المناسب من بين عدة بدائل مقترحة البديل الذي يضمن تحقيق االهداف المحددة كما
يضمن مستوى معين من االمان لتلك االموال
-3تساعد عملية تقييم المشاريع الى توجيه المال المراد استثماره الى ذلك المجال الذي يضمن تحقيق
االهداف المحددة من خالل المفاضلة بين المشاريع المقترحة فاذا لم يتم االعتماد على عملية تقييم المشاريع
سوف تتوجه االموال نحو المشاريع الفاشلة
-4وسيلة قد تساعد على ترشيد القرارات االستثمارية

رابعا/اسس ومبادى عملية تقييم المشروعات
 -1البد ان تقوم عملية تقييم المشروعات على ايجاد نوع من التوافق بين المعايير التي تتضمنها وبين اهداف
المشروعات المقترحة حيث ان المعيار الذي يستخدم في مجال المشروعات العامة يختلف عن المعيار
المستخدم في مجال المشروعات الخاصة
-2البد ان تضمن عملية تقيي م المشروعات تحقيق مستوى معين من التوافق بين هدف اي مشروع واهداف
خطة التنمية القومية من جهة وبين هدف المحدد للمشروع المقترح وبين االمكانيات المادية والبشرية والفنية
المتاحة والالزمة لتنفيذه
-3البد ان تتضمن عملية تقييم المشروعات مستوى من التوافق واالنسجام بين اهداف المشروعات المتكاملة
والمترابطة والتي تعتمد بعضها على بعض االخر وازالة التعارض بين اهدافها المختلفة

-4من اجل ضمان نجاح عملية تقييم المشروعات في تحقيق اهدافها البد من توفر المستلزمات الالزمة
لنجاحها خاصة فيما يتعلق بتوفر البيانات والمعلومات الالزمة والدقيقة
 -5ان عملية تقييم المشروعات هي جزء من عملية التخطيط كما تمثل مرحلة الحقة لمرحلة دراسات
الجدوى ومرحلة سابقة لمرحلة التنفيذ
 -6ان عملية تقييم المشروعات يجب ان تفضي الى قرار استثماري اما تنفيذ المشروع المقترح او التخلي
عنه
-7ان عملية تققيم المش روعات تقوم اساسا على المفاضلة بين عدة مشروعات او بدائل وصوال الى البديل
المناسب
حامسا/مراحل تقييم المشروعات
-1مرحلة اعداد وصياغة الفكرة االولية عن المشروع او المشروعات المقترحة
-2مرحلة تقييم المشروعات وتتضمن
وضع االسس والمبادى االساسية لعملية التقييمدر اسات الجدوى االقتصادية والفنية واالوليةدراسات الجدوى االقتصادية والفنية التفصيليةتقييم دراسة الجدوىاختيار المعايير المناسبة لعملية التقييم-3مرحلة تنفيذ المشروع
-4مرحلة متابعة تنفيذ المشروع

سادسا/معايير تقييم المشروعات
ان المعايير التي تستخدم لتقييم المشاريع العامة قد التكون مناسبة لتقييم المشاريع الخاصة نظرا الختالف
االهداف بينهما لذلك يالحظ ان هناك معيير تستخدم لقياس الربحية التجارية تتعلق بالمشاريع الخاصة
ومعا يير تستخدم لقياس الربحية القومية تتعلق بالمشاريع العامة ولكي نزيل الغموض فيما بينهما سوف
نستعرض تلك النقاط التي تمثل االختالف بين معايير الربحية التجارية ومعايير الربحية القومية

 -1عند تقييم المشروعات وفقا لمعيار الربحية التجارية فانه ياخذ بنظر االعتبار االهداف التي تساعد على
تعظيم االرباح اما معيار الرحية القومية ياخذ بنظر االعتبار المنافع العامة
 -2عند استخدام معيار الربحية التجارية فانه يتم التركيز على عناصر التكاليف وااليرادات المباشرة
المتحققة على مستوى المشروع المقترح بينما في معيار الربحية القومية كان يدرس اثر المشروع على
نمو الدخل القومي وتوزيعهعلى االستخدامعلى ميزان المدفوعاتا ثر المشروع على تحقيق االستخدام االمثل للموارد االقتصادية المتاحةاثر المشروع على البيئةاثر المشروع في تطويع ونقل التكنلوجيااثر المشروع في تهيئة القوى العاملةاثر المشروع في تحقيق التشابك الصناعي
-3عند استخدام معيار الربحية التجارية فانه يتم التركيز على قياس االثار المباشرة للمشروع المقترح التي
تتمثل بمنافع المشروع وتكاليفه
بينما استخدام معيار الربحية القومية فانه يتم التركيز على قياس االثار المباشرة والغير مباشرة والمقصود
باالثار الغير مباشرة المنافع التي يمكن ان تحصل عليها المشروعات القائمة من اقامة مشاريع جديدة
 -4عند استخدام معيار الربحية التجارية فانه يتم االعتماد على االسعار الجارية في السوق في تقدير التكاليف
والعوائد المباشرة والتي التمثل انعكاسا للكلف والعوائد الحقيقية وال الندرة النسبية لعوامل االنتاج نظرا
لتضمنها التضخم او قد تكون اسع ار احتكارية بينما عند استخدام معيار الربحية القومية فانعه يتم االعتماد
على مايسمى باالسعار التخطيطية او اسعار الظل التي تمثل انعكاس للكلف الحقيقية والندرة النسبية لعناصر
االنتاج
-5عند استخدام معيار الربحية التجارية فانه اليتم االعتماد على االوزان الترجيحية بينما عند استخدام معيار
الربحية القومية فانها تعطي اهمية لالوزان الترجيحية
 -6عند استخدام معيار الربحية التجارية فانه يتم تجاهل موضوع التشابك الصناعي بين المشروع المقترح
والمشروع القائم بينما عند استخدام معيار الربحية القومية فانه ياخذ بالحسبان االعتماد على مسألة التشابك
الصناعي والعالقات التبادلية بين المشروعات نفسها والقائمة

 -7ان االساليب المستخدمة لقياس الربحية التجارية تختلف عادة عن االساليب المستخدمة لقياس الربحية
القومية نظرا الختالف االهداف المحددة لكل منهما

ان هناك العديد من المعايير التي تستخدم لقياس الربحية التجارية والتي منها التالي
 -1المعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود اي المعايير التي تتعامل مع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة
وباالسعار الجارية دون القيام بخصم التدفقات والتي منها معيار فترة االسترداد والمعدل المتوسط للعائد
المعيار المحاسبي ونقطة التعادل
-2المعايير التي تؤخذ بنظر االعتبار القيمة الزمنية للن قود اي المعايير التي تقوم بخصم التدفقات النقدية
الداخلة والخارجة وصوال الى مايسمى بالقيم الحالية والتي منها معيار صافي القيمة الحالية معيار التكلفة
العائد معيار معدل العائد الداخلي
 -3هناك معايير اخرى تستخدم لقياس الربحية والتي تعتمد على بحوث العمليات او شبكة المسار الحرج او
طريقة نظرية القرارات وانظمة المعلومات واسلوب تحليل الحساسية
اما االساليب التي تستخدم لقياس الربحية القومية فهي كثيرة ومتعددة وتخضع لحسابات اكثر شموال ودقة
نظرا النها تتعلق باالقتصاد القومي
ان بعض هذه المعايير جزئية يمكن ان تعكس جانبا او هدفا معينا والتي منها
معامل راس المال ,االنتاجمعامل راس المال /العملمعامل النقد االجنبيمعامل القيمة المضافة /التكاليف االستثماريةمعامل قيمة مستلزمات االنتاج المستوردة /قيمة االنتاجمعامل قيمة مستلزمات االنتاج المستوردة /قيمة الصادراتمعامل انتاجية العملوهناك نوع من المعايير تسمى بالمعايير الكلية والتي تعتبر انعكاس لحركة االقتصاد القومي
معيار المنافع /التكاليف-معيار االنتاجية الحدية االجتماعية

معيار معدل العائد االجتماعياسلوب تحليل المنفعة والتكاليف االجتماعيةوقد يتم تصنيف المعايير وفقا المكانية القياس حيث ان هناك بعض المشاريع قابلة للقياس واخرى غير قابلة
للقياس

