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 الفصل الرابع

 تقدير الكلفة

 يهدف تشييد المصانع الى تحقيق االهداف الرئيسية االتية:

 توفير فرص العمل ، .1
 تحقيق الربح المالي. .2

 مجموع المصاريف –الربح االجمالي = مجموع المدخوالت 

بقصد الوصول الى الكلفة االدنى او الهدف من دراسة االقتصاد هو التعرف على طرق حساب الكلفة المختلفة 
 تحقيق الربح االقصى.

 العوامل التي تؤثر على كلفة االنتاج وحجم االستثمارات:

 :مصادر الحصول على المعدات .1
 االجهزة والمعدات التي تستخدم في بناء المصنع ) جديدة ام مستعملة ( - أ

 اكبر،الجديدة كلفتها عالية ولكن عمرها اطول وكفاءتها االنتاجية  (1
 اما المستعملة تكون ارخص وعمرها التشغيلي اقصر وكفاءتها االنتاجية محدودة. (2
 االتية: لألسباباالجهزة والمعدات محلية الصنع تكون رخيصة  - ب
 ال يوجد حاجة لكلفة النقل من بلد المنتج الى بلد المستخدم والتي عادة تكون مرتفعة، (1
 البضائع المستوردة،الواجبة على  الجمركيةال يستوجب دفع الرسوم  (2
 ضمان استمرار االمداد بالمعدات بوقت قصير اذا ما ظهرت الحاجة االضافية لها، (3
ضمان االمداد بالمواد االحتياطية لها والتي تظهر الحاجة لها عندما تتعطل المعدات اثناء التشغيل،  (4

 .آلخرمن وقت 
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 التذبذب في االسعار: .2

وفقا للظروف االقتصادية والسياسية، والتطورات التكنولوجية،  آلخرسعر السلعة ثابتا بل يتغير من وقت  ال يبقى
والمعدات للتعرف على التغير  باألجهزةمما يحتم على المهندس ان يديم االطالع على النشرات العلمية الخاصة 

 واالجور الخاصة بالعمال. باألسعار

 -سياساتها االقتصادية واالنتاجية مستندة الى:: تبني الشركات سياسة الشركة .3
 -:اآلتيينواحد من االتجاهين  تأخذسياستها تجاه االمان والسالمة الصناعية والتي عادة  - أ

االمان والسالمة الصناعية تجاه مخاطر العمل عال، االمر الذي يؤدي الى ان تكون التكاليف الكلية  (1
 تثمارات المطلوبة.للشركة مرتفعة مما يؤدي الى كبر حجم االس

االمان والسالمة الصناعية تجاه مخاطر العمل متواضعا، االمر الذي يؤدي الى ان تكون التكاليف  (2
 الكلية للشركة منخفضة مما يؤدي خفض وتقليل حجم االستثمارات المطلوبة.

الذي  سياستها تجاه نقابات العمال التي عادة تطالب برفع اجور العمال وتحسين ظروف العمل االمر - ب
يضيف كلف اضافية على عاتق المصنع او الشركة، حيث تتوقف كمية هذه الكلف االضافية على 

 سياسة الشركة ومدى استجابتها لمطالب النقابات او عدم االستجابة .
 :زمن التشغيل ومعدل االنتاج .4

 يبين الشكل كيف تتغير االستثمارات مع معدل االنتاج،

 ختلفة من المعلومات حيث يتضمن الشكل انواع م 

 -االقتصادية:

 فهي مقدار ثابت ال يتغير بتغير معدلالكلفة الثابتة:  - أ

 تشمل ، فهي ثابتة سواءا انتج المصنع ام ال، واالنتاج 

 ، ثمن االرض المبنى عليها المصنع (1
 .والمكائن والمعداتتكاليف انشاء المباني  (2
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االنتاج، وتشمل ) كلف المواد الخام، اجور العمال، الكلفة المتغيرة ) المتحركة(: تتوقف على معدل  - ب
 .( كلفة الطاقة الالزمة لتشغيل المكائن والمعدات وهي تتناسب مع معدل االنتاج

كلفة االنتاج الكلية: وهي تساوي مجموع الكلفة الثابتة والكلفة المتغيرة لذلك نجد ان الكلفة الكلية تتغير  - ت
 المنحني في الشكل.مع معدل االنتاج وكما مبين بالخط 

العائدات ) المدخوالت( : فهي مدخوالت عائدة من بيع كل المنتج الذي يتم انتاجه، فهي تتناسب طرديا  - ث
مع معدل االنتاج )على فرض ان كل ما ينتج يتم بيعه (. لذلك نجدها ممثلة في الشكل بالخط المستقيم 

 المائل البادئ من نقطة االصل.
من نقطة التعادل )ت( نجد ان المصنع يمنى بخسارة كنتيجة لزيادة كلفة عند معدل االنتاج االدنى  - ج

 االنتاج عن العائدات الواردة من بيع االنتاج كله.
عند معدل االنتاج المساوي لنقطة التعادل )ت( نجد ان المصنع ال يحقق أي ربح وال يمنى باي خسارة،  - ح

ية لذلك سميت تلك النقطة )ت( بنقطة التعادل لكون العائدات الواردة تساوي تماما كلفة االنتاج الكل
Break-Even Point (BEP  .) 

عند معدل االنتاج االعلى من نقطة التعادل )ت( نجد ان المصنع يحقق ربحا كنتيجة لزيادة العائدات  - خ
الواردة من بيع االنتاج كله عن كلفة االنتاج الكلية، وهذا الربح يصل اقصاه عند النقطة ) أ ( وهي 

 طة التي تصميم سعة المصنع على اساسها ) الطاقة التصميمية (.النق
اذا زاد معدل االنتاج عن النقطة ) أ ( يظل المصنع محققا الربح ولكن هذا الربح يتناقص كلما زاد  - د

معدل االنتاج عن النقطة ) أ ( والسبب يعود الى ان المصنع بدأ يعمل بسعة اكثر من سعته التصميمية 
 نشوء مشكلتين جديدتين كل منها يؤدي الى زيادة كلفة االنتاج الكلية وهما:الى  االمر الذي يؤدي

عند زيادة الطاقة االنتاجية عن الطاقة التصميمية للمكائن يؤدي الى زيادة معدل :  المشكلة االولى (1
استهالكها مما يؤدي طفح محتوياتها االمر الذي يؤدي الى ظهور مشكلة التلوث البيئي التي تحتاج 

 الى مصاريف اضافية لمعالجتها مما يؤدي الى رفع كلية االنتاج الكلية.
: تشغيل المصنع فوق طاقته التصميمية بجانب اخر يتطلب تشغيل العمال  المشكلة الثانية (2

بساعات اضافية والتي عادة تحسب اجورها بمعدل اعلى من اجور الساعات االعتيادية ، االمر 
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االنتاج الكلية مع زيادة معدل االنتاج عن النقطة ) أ ( مما يؤدي الى الذي يؤدي الى زيادة كلفة 
 تناقص الربح.

 -: تؤثر سياسة الدولة في كلفة االنتاج وحجم االستثمارات في اتجاهات متعددة منها: سياسة الدولة .5
انت التي تفرضها الدولة على المعدات والمكائن والمواد الخام، فاذا ك الجمركيةالقيود والضرائب  - أ

 هذه الضرائب مرتفعة ستؤدي الى ارتفاع كلفة االنتاج والعكس ايضا صحيح.
رسوم االنتاج النهائي والتي قد تفرضها الدولة ستحدد سعر البيع وهذا بدوره سيؤثر على مدى اقبال  - ب

الناس على شراء هذا المنتج بهذا السعر، االمر الذي يترتب عنه تأثر معدل االنتاج الذي يتناسب 
وتوكيد فاعلية المنتج في السوق االمر الذي يبرز تأثير معدل ستهالك االبال الناس على مع اق

 االنتاج في كلفة  االنتاج كما الحظنا بالشكل اعاله.

 تنقسم الى قسمين رئيسيين هما :في المشاريع الصناعية رؤوس االموال المستثمرة

 وتشمل هذه التكاليف  :رؤوس االموال الثابتة .1
 شراء االرض الالزمة لبناء المصنع،  - أ
والمعدات والمكائن والوحدات الصناعية المختلفة وكافة االجهزة الضرورية االخرى،  اآلالتشراء واقامة  - ب

والتي تجعل من العملية التصنيعية عملية متكاملة الى مرحلة االنتاج. وتشمل هذه االستثمارات ) 
 .س والسيطرة، كلفة العوازل واالساسات واعداد الموقع( ، كلفة اجهزة القيا باألنابيبالتوصيالت 

 لإلدارةالثابتة غير الصناعية كتكاليف ) المباني  باألصولوهناك نوع آخر من االصول الثابتة تسمى  - ت
 والمكاتب والمختبرات والمطاعم ووسائل النقل واماكن راحة العمال(.

وتشمل رؤوس االموال الالزمة لتحريك ) لتشغيل ( العمليات  :االصول العاملة او المتحركة ) المتغيرة ( .2
 -:وهي تزداد بزيادة معدل االنتاج ومنهاالصناعية 

كلفة المواد الخام ومخزونها لمدة شهر، أي ما يغطي احتياجات االنتاج لمدة شهر مع احتساب تكاليف  - أ
 النقل ايضا،

 كلفة االنتاج لمدة شهر، - ب
 ديون للمصنع بذمة الغير في السوق، حسابات قابلة للتحصيل كذمم او - ت
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 رصيد في متناول اليد يمكن منه دفع الرواتب واالجور وشراء المواد الخام، - ث
 حسابات واجبة الدفع مثل حصص التأمين وحصص التقادم واالندثار، - ج
 ضرائب واجبة الدفع، - ح

الواجب استثمارها في العمليات % من رؤوس االموال 21-11تتراوح قيمة رؤوس االموال العاملة او المتحركة بين 
 % من الكلفة الكلية للمشاريع الصناعية.51الصناعية ولكنها قد تصل في بعض االحيان الى 

 بذلك تصبح رؤوس االموال الكلية لالستثمار = رؤوس االموال الثابتة + رؤوس االموال العاملة

 انواع وطرق تقدير حجم االستثمارات في المشاريع الصناعية

انشاءه بالقياس الى  : فيها يتم تقدير كلفة المشروع الصناعي المقترحالتقدير بالقياس أو في حدود المعقول .1
مشروع مشابه ومقام بالفعل، مع االخذ باالعتبار عامل تغير االسعار مع الزمن وعامل تغير الكلفة مع 

لمقاس عليه، االمر الذي يؤدي الى السعة، وتكون هذه الطريقة تقريبية الختالف موقع المصنع عن الموقع ا
 -االتية: لألسباباختالف كبير في حجم االستثمارات الالزمة لتشييد المصنع 

نتيجة الختالف مواقع المصنعين ) المقترح واالساس ( قد تختلف طبيعة التربة االمر الذي يؤدي الى  - أ
يؤدي ذلك الى اختالف في حجم االستثمارات  اختالف في حجم االساسات الالزمة ونوعيتها وبالتالي

 المطلوبة.
نتيجة لهذا االختالف قد يؤدي الى اختالف معدالت اجور العمال الالزمين لعمليات البناء والتشييد  - ب

 االمر الذي يؤدي الى اختالف كبير في حجم االستثمارات المطلوبة.
مناخية او اجتماعية او لالثنين  ألسبابقد تختلف ايضا معدالت انتاجية العمال من منطقة الى اخرى  - ت

معا االمر الذي يؤدي اختالف فترة انجاز مرحلة البناء والتشييد للمصنع ونصب المكائن والمعدات مما 
يؤدي الى اختالف كبير في حجم االستثمارات المطلوبة النجاز المصنع المقترح عن تلك المصروفة 

 للمصنع االساس.
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أخذ هذه الطريقة باالعتبار المعدات االساسية بالسعة والعدد المطلوبين وتجميع ت :طريقة التقدير المدروس .2
كلفتها، بذلك يتم معرفة تكاليف المعدات االساسية لتشييد المصنع وال تهتم هذه الطريقة بكافة العناصر 

 %.31 ±الالزمة لبناء المصنع لذلك فهي تعد طريقة تقريبية وتصل دقتها الى 
 إلقامةتتطلب هذه الطريقة التعرف على غالبية العناصر الالزمة  مبدئي او االجمالي:طريقة التقدير ال .3

االمر الذي يبين ان هذه الطريقة اكثر دقة من  %21 ±المصنع وتقدير كلفتها التي تصل دقة تقديرها الى 
 السابقة.

: وهذا النوع من التقدير يكون مبنيا على بيانات متكاملة عن العناصر الالزمة لتشييد التقدير المحدد .4
 %.11 ±المصنع بالرسومات والمواصفات وتصل دقة التقدير بهذه الطريقة الى 

: وهو تقدير مفصل حيث تكون الصورة فيه كاملة ومتكاملة عن طاقة التقدير المفصل او تقدير التعاقد .5
 %.5 ±المواصفات المطلوبة وتبلغ دقة هذا التقدير لحجم االستثمار ات الوحدات وسعتها و 

 معامالت الكلفة

تتخذ كمقياس لتحديد التغيير في االسعار مع الزمن وذلك الن اسعار السلع تتغير مع هي عبارة عن ارقام 
كلفة االجهزة  الزمن نتيجة للتغيرات االقتصادية التي تحدث. بواسطة هذه المعامالت يمكننا التعرف على

والمعدات والوحدات في أي زمن اذا ما علمنا كلفتها بزمن اخر، وتكون هذه الطريقة صالحة للتطبيق فقط 
 اذا لم تحدث حروب او كوارث تؤدي الى حدوث تغيير طبيعي في قيم معامالت الكلفة.

 ان المعادلة التي تستخدم لهذا الغرض يمكن كتابتها بالصورة االتية:

معامل الكلفة في الوقت الحالي Xحالية للجهاز = القيمة السابقة ) أي االصلية للجهاز ( القيمة ال
معامل الكلفة في زمن الكلفة االصلية
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 توجد انواع مختلفة من معامالت الكلفة كل نوع له استخداماته الخاصة، واهم هذه المعامالت االتي:

 : وتنقسم الى نوعين من المعامالت :(  Marshal - Swift)  للكلفة سويفت –معامالت مارشال  .1
والمعدات والوحدات  لألجهزةكلفة المعدات الصناعية كافة: يأخذ هذا المعامل باالعتبار التغيير معامل  - أ

من هذه الصناعات في االنتاج الكلي.  للصناعات المختلفة، كما يأخذ باالعتبار مقدار مساهمة كل صناعة
هذا النوع من المعامالت يكون غير دقيق الن بعض الصناعات تتغير فيها معادالت االسعار بسرعة بينما 

معدالت التغيير في هناك صناعات اخرى يكون تغيير معدالت االسعار فيها بطيئا. يمثل هذا المعامل 
 لفة.( لسبع واربعين صناعة مخت47االسعار ل ) 

والمعدات التي تحتل  لألجهزةيحدد هذا المعامل التغيير في االسعار  معامالت الكلفة للصناعات الكيمياوية: - ب
%، انتاج 2الرقعة االكبر في االنتاج للصناعات الكيمياوية وبنسبة مساهمتها فيه، فمثال تمثل الفلزات 

، النيونات واالصباغ تمثل %5%، الزجاج يمثل 3%، منتجات الطين والخزفيات تمثل 48الكيمياويات يمثل 
% وبذلك يكون 2والصناعات المطاطية تمثل % 8%، الصناعات البترولية تمثل 22%، الورق يمثل 11

 م. 1926% حسب االحصاءات المعدة لسنة 111مجموع هذه المعامالت 
: هذه المعامالت تشمل معدل التغيير في اجور العمال معامالت التغيير في االسعار لمواد االنشاء والتشييد .2

 ومواد االنشاء والتشييد.
% كأجور 31الصناعات البترولية حيث تتوزع تكاليفها الى  بأسعارير : يهتم هذا المعامل بالتغ معامل نيلسون .3

% كتكاليف لمواد 8% كتكاليف للحديد والفوالذ، 24للعمال االعتياديين،  كأجور% 31عمال التجهيز ، 
 1946لسنة  111االخرى، وقد اعتبرت قيمة هذا المعامل تساوي  لألغراض% من الكلفة 8االنشاء والتشييد، 

 م.
: هذا المعامل يتكون من اربع مكونات وهي: كلفة المعدات ونصبها الكلفة لتشييد المصانع الكيمياوية معامل .4

%، وكلفة 11%، االشراف الهندسي يمثل 7% من الكلفة الكلية، مواد وعمال البناء تمثل 61وتمثل 
 % من الكلفة الكلية.22التأسيسات وعمال النصب تمثل 

يعتمد على ان أي جهاز يحتاج في تنفيذه الى عنصرين اساسيين هما )  والعمال:معامل الكلفة لكل من المواد  .5
والتشييد ، والعمال الالزمين لعملية التنفيذ ( وكالهما تتغير كلفته مع الزمن، لذلك كان  باإلنشاءالمواد الخاصة 

ة االجمالية من الضروري ان يكون لكل منهما معامل كلفة خاص به، ويمكن الحصول على معامالت الكلف
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فاذا كانت مواد بناء  للجهاز ككل شريطة ان يؤخذ باالعتبار نسبة مساهمة كلفة كل من المواد واجور العمال.
% 65% للعمال، اما اذا كانت سبائك خاصة فتكون حصة المواد 51% لها و 51الجهاز عادية تحسب 

 % للعمال.35و
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 :1مثال 
 م.  1965م، احسب كلفته سنة  1961دينار سنة  11111اذا كانت كلفة مفاعل مصنوع من مادة اعتيادية هي 

 من جدول معامالت الكلفة للمواد والعمال نجدها بالجدول: الحل:
 1.5*268+  1.5* 279= 1965معامل الكلفة االجمالي سنة 

                                    =273.5 
 255.5=   1.5* 264+  1.5* 243= 1961معامل الكلفة االجمالي سنة 

 1961معامل الكلفة االجمالي /1965* معامل الكلفة االجمالي سنة  1961= كلفته عام  1965ثمن المفاعل عام 
 دينار 11711=  273.5/255.5*  11111=                          

 : 2مثال 
 المثال السابق عندما تكون المادة خاصة ومن الفوالذ الذي ال يصدأ.اعادة 
 الحل:

 271.85=   1.65*268+  1.35* 279= 1965معامل الكلفة االجمالي سنة 
 251.35=  1.65* 264+  1.35* 243= 1961معامل الكلفة االجمالي سنة 

 دينار 11858.79=  271.85/251.35*  11111=  1965ثمن المفاعل عام 
 : 3مثال 
 .سوفت  –المثال السابق باستخدام معامالت الكلفة الخاصة مارشال اعادة 
 الحل:
  244= 1965سنة  مارشال وسوفتمعامل 

  237= 1961معامل الكلفة االجمالي سنة 
 دينار 11295.35=  244/237*  11111=  1965ثمن المفاعل عام 

 
 
 
 

 م الكلفة للمواد م الكلفة للعمال السنة
1961 243 264 
1965 279 268 
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 مزمة لالستثمار في تشييد المصانعالطرق الحسابية لتقدير او حساب رؤوس االموال الال 
تعتمد دقة الطريقة على دقة المعلومات التفصيلية المتاحة والمتوفرة اثناء عملية التصميم ومدى تطورها، وادناه بعض 

 -:زليامرتبة حسب الدقة تناتلك الطرق 
 -:طريقة البنود المفصلة .1

تحتاج الطريقة الى الوصول بمراحل التصميم الى مراحله النهائية حيث تتضح لنا الصورة تفصيليا وتتحدد كافة البنود 
لبناء  الالزمة لبناء المصنع كمًا وكيفية. تجمع كلفة كافة البنود كل واحد على االخر وصوال الى الكلفة االجمالية

% ، وعليها انها تحتاج الى وقت طويل للوصول الى النتائج 5 ±المصنع. تتميز هذه الطريقة بالدقة التي تصل 
 الخاصة بها. 

 تكون اقل دقة من السابقة :طريقة كلفة الوحدة الواحدة .2

   {∑(    )  ∑(          )  ∑(    )  ∑(   )} (    ) 
 حيث ان:

Cn ،كلفة او راس المال الالزم لالستثمار في بناء المصنع الجديد = 
E ،ثمن شراء االجهزة والمكائن = 

EL هذه االجهزة والمكائن، إلقامة= كلفة العمال الالزمين 
Fx (، لألنابيبالمثال ) وحدة الطول = كلفة الوحدة الواحدة من مادة معينة وعلى سبيل 
Mx بالوحدات المتوافقة ) كذا وحدة طول (،= الكمية المطلوبة من المادة 
Fy محسوبة بكلفة وحدة التشغيل ) رجل . ساعة (مادة الالوحدة الواحدة من اقامة = كلفة، 
ML =عدد ساعات التشغيل بالوحدة ) رجل . ساعة ( لمادة معينة ، 
FEساعات التشغيل للمهندسينالوحدة الواحدة من  = كلفة ، 
HE الالزمة للمهندسين= عدد ساعات التشغيل،  
Fd الرسومات ولوحات المواصفات= كلفة الوحدة الواحدة من، 
d الخرائط والرسومات= عدد، 
Ff= . معامل الصرف على اعداد الحقل مثل اعداد االرض ومسحها وخالفه 
 



 

 12 

 طريقة النسبة المئوية من كلفة االجهمزة المشتراة: .3
الصناعية الالزمة لبناء المصنع كأساس للحسابات ، وتعتبر باقي على ثمن االجهزة والوحدات تستند هذه الطريقة 

 اوجه االنفاق كنسب مئوية من رؤوس االموال الخاصة بشراء هذه االجهزة ، وتتمثل الطريقة بالمعادلة االتية:

   {∑  ∑    ∑    ∑    ∑        } (    ) 
 حيث ان:

Cn ،كلفة او راس المال الالزم لالستثمار في بناء المصنع الجديد = 
E ،ثمن شراء االجهزة والمكائن = 

F1,…., F4, …, Fn  = عوامل عددية تشمل النسب المئوية من ثمن االجهزة والمعدات القامتها، ونسب كلف اجهزة
 السيطرة والقياس، ونسب كلف االرض والتوصيالت الكهربائية.

Fi= معامل الكلفة غير المباشرة ككلفة المهندس واالشراف . 
يالحظ ان النسبة المئوية المستخدمة لتغطية بند معين من بنود االنفاق تعتمد على نوعية الصناعة ودرجة   مالحظة:

 تعقيد التصميم والمواد الالزمة لعملية البناء والتشييد ويبين الجدول التالي ذلك:

 مصنع يصنع االنفاقبنود الكلفة او 
مواد صلبة  مواد صلبة

 وموائع
 موائع

 111 111 111 ثمن شراء االجهزة والوحدات الصناعية -: أالكلفة المباشرة
 47 39 45 كلفة النصب -ب
 18 13 9 كلفة اجهزة القياس والسيطرة منصوبة  - ت
 66 31 16 كلفة االنابيب منصوبة - ث
 11 11 11 كلفة الكهرباء وتوصيالته منصوبة - ج
 18 29 25 كلفة المباني - ح
 11 11 13 كلفة تطوير وتحسين الساحة - خ
 6 6 6 ثمن االرض - د
 71 55 41 كلفة الخدمات والتسهيالت - ذ

 326 293 262 اجمالي التكاليف المباشرة



 

 13 

 33 32 33 كلفة المهندس واالشراف -: أ الكلفة غير المباشرة
 41 34 39 كلفة التشييد-ب
 224 359 336 المباشرة وغير المباشرةاجمالي التكاليف 
 21 18 17 % من اجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة5فئة التعاقد حوالي 
 42 36 34 % من اجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة11الطوارئ حوالي 

 283 213 383 االستثمارات الثابتة الكلية 
 86 74 68 االستثمارات الثابتة الكلية% من 15االستثمارات العامة حوالي 

 569 283 255 اجمالي رؤوس االموال المستثمرة
 

 -طريقة النك التقريبية: .4
عن طريق تعتمد هذه الطريقة على التقريب للحصول على حجم رؤوس االموال الالزمة لالستثمار في بناء المصانع 

( معامل النك الذي يستخدم في xضرب ثمن شراء االجهزة والوحدات الصناعية الالزمة لبناء المصنع في ) 
 الصناعات المختلفة :

 كلفة المعدات المستلمة xرئيسية الى المعمل= المعامل  إلضافاترؤوس االموال الثابتة او االستثمارات 
 للصناعات المختلفة.الجدول التالي يبين قيم معامل النك 

 معامل النك نوع الصناعة
 لرؤوس االموال الكلية لرؤوس االموال الثابتة

 4.6 3.9 صناعة مواد صلبة
 4.9 4.1 صناعة مواد صلبة و موائع

 5.7 4.8 صناعة موائع

 
 طريقة األس لحساب التغيير في كلفة مصنع مع سعته .5

مشابه باالداء للمصنع المعني باالنشاء ولكنه مغاير له في السعة، تستخدم هذه الطريقة عند معرفة كلفة مصنع 
 -حيث يتم الحساب وفق العالقة االتية:

    ( )
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 حيث ان:
Cn ،كلفة بناء المصنع الجديد = 
C  بناء المصنع القديم= كلفة، 
R  = ة الجديد الى القديم،سعنسبة 
X  =،األس الذي يحدد كيفية تغير الكلفة مع السعة 
 والجدول يبين قيمه في الصناعات الكيمياوية المختلفة. 

 تحديد التغير في الكلفة مع السعة فيه قصور من عدة زوايا يمكن اجمالها باالتي: :عن الطريقة مالحظات
تغيير لم تأخذ المعادلة في االعتبار التغيير بالسعر مع الزمن، مما يستوجب تصحيحها بالضرب بمعامل  - أ

 الكلفة بين زمن اقامة المصنع القديم وزمن اقامة المصنع الجديد،
االعتبار التغيير بمنطقة اقامة المصنع الجديد والتي تكون مغايرة لمنطقة اقامة لم تأخذ المعادلة في  - ب

 القديم، بذلك تكون المعادلة قد اغفلت العاملين االتيين:المصنع 
 معدل تغيير اجور العمال من منطقة الى اخرى،  (1
 .العمال من منطقة الى اخرى انتاجية معدل تغيير  (2

) كلفة االجهزة افترضت المعادلة ان الكلفة الكلية تتغير مع السعة ، في حين ان التكاليف المباشرة  - ت
من االرض والتوصيل باالنابيب واالسالك الكهربائية واجهزة السيطرة والتحكم ...الخ ( والوحدات واقامتها وث

بينما غير المباشرة ال تتأثر تأثيرا محسوسا بالتغير في السعة، لذلك يفضل  هي التي تتغير مع السعةفقط 
 ادخال تأثير تلك العوامل على المعادلة لتصبح بالشكل االتي:

    ( ( )
   ) 

 حيث:
F  = لتغيير كما مبين بالجدول معامل تجميعي 
 االسعار مع الزمن ، االنتاجية ومعدل اجور) 
 العمال مع الموقع الجغرافي (، 

D  =المباشرة لبناء المصنع القديم،كلفة هي ال 
I  المباشرة لبناء المصنع القديم،غير = هي الكلفة 

 Xقيم األس  الصناعة
 58.0 والتكسير المحفز -تكرير البترول 

 ..58 فقط التكسير المحفز

 58.5 البلمرة المحفزة

 58.0 مصانع انتاج غاز الماء

 58.0 معالجة الماءوحدات 

 58.0 -58.0 وحدات التبريد

 5800 -5805 طريقة التالمس النتاج حامض الكبريتيك

 5805 طريقة الغرف الرصاصية النتاج حامض الكبريتيك

 5800 االستخالص بالمذيبات

 5800 التكسير الحراري

 

الموقع الجغرافي  نسبة الى الواليات 
 المتحدة

معدل االجور 
 النسبي

معدل االنتاجية 
 النسبية

 58.0 .080 واليات انكلترا

 58.0 ..08 وسط المحيط االطلسيواليات 

 0851 0850 المحيط االطلسي جنوبواليات 

 ..58 0800 الغرب االوسطواليات 

 0850 0855 خليج المكسيكواليات 

 0850 .085 الجنوب الغربيواليات 

 0851 0800 الواليات الجبلية

 58.0 08.0 الهادي المحيط ساحلواليات 
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يتغير معدل الكلفة لوحدة االنتاج من منطقة الى اخرى ومن  -:تقدير الكلف لكل وحدة من وحدات االنتاج .6
وقت الى اخر، مع ذلك فهذه الطريقة تعتمد المعدل الفاعل لتقدير الكلف من خالل ضرب حجم االنتاج 

الواحدة من رؤوس االموال الثابتة ، ثم اجراء التصحيح بعد ذلك وفقا الستراتيجية السنوي في حصة الوحدة 
 االختالف الزمني والمكاني باستخدام المعامالت المناسبة.

 تستخدم فيها العالقات االتية -طريقة نسب التدوير واالستعادة: .7

المبيعات االجمالية السنويةنسبة التدوير= 
ؤوسر  االموال الثابتة المستثمرة
 

 ويمكن الحصول على حجم المبيعات االجمالية السنوية من ضرب االنتاج السنوي في سعر بيع القطعة الواحدة. 

 نسبة رأس المال = 

نسبة التدوير
رؤوس االموال الثابتة المستثمرة=   

المبيعات االجمالية السنوية
 

 
 
 
 

 تقدير الكلف الكلية لالنتاج
 أي من االسس الثالث التالية:حساب كلفة االنتاج على يمكن 
 على اساس كلفة الوحدة الواحدة من االنتاج، - أ
 على اساس كلفة االنتاج اليومي، - ب
 على اساس كلفة االنتاج السنوي. - ت

 في الصناعات الكيمياوية تقدر عادة 
  من الكلفة الكلية لالنتاج،15كلفة عمال التشغيل بحوالي % 
  1.25بقيمة يؤخذ األس لعالقة عدد العمال مع السعة، 

 الجانبي يبن عدد العمال لتشغيل الوحدة الواحدة من االجهزة.والجدول  
 
 

عدد العمال  نوع الجهاز او الوحدة الصناعية
 الالزمين

 580 مجفف دوار

 580 مجفف الرذاذ

 580 مجفف الصواني

 580 -58.0 فاصل طارد مركزي

 5800 مبلور ميكانيكي

 58.0 -.580 مرشح مخلخل الضغط

 58.0 مبخر 

 085 مفاعل دفعي

 580 مفاعل مستمر

 185 كغم/ س 00055مولد بخار بطاقة 
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  كلفة المواد الخام

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

كلف 
االنتاج 
 المباشرة

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلفة 
 التصنيع

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلفة 
االنتاج 

 الكلية

 كلفة التشغيل ) اجور العمال(
 كلفة االشراف

 البخاركلفة 

{
  
 

  
 

 

كلفة 
توليد 

الطاقة 
 والمنافع

 كلفة توليد الكهرباء
 كلفة الوقود
 كلفة التبريد

 كلفة تصفية الماء
  كلفة الصيانة واالدامة
 كلفة تشغيل التجهيمزات

 كلفة المختبرات
 كلفة تثبيت الملكية

 المحفمزات والمذيباتكلفة 
  والمعدات التقادم او االندثار

{
 
 

 
 

 

 
الكلف 
 الثابتة

 الضرائب
 التأمين
 واالبنية االيجار

  كلفة التأمين الصحي

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

الكلفة 
المحملة 

على 
عاتق 
 االنتاج

 كلفة االمن والسالمة الصناعية
 كلفة عامة محملة على عاتق المصنع

 كلفة الرواتب واالجور االضافية
 كلفة التغليف
 كلفة المطعم
 كلفة الترفيه

 كلفة االنقاض
 كلفة مختبرات السيطرة النوعية

 كلفة االشراف على المصنع
 كلفة المخامزن

  مرتبات الهيئة االدارية

{
 
 
 

 
 
 

 

 
النفقات 
 االدارية

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

نفقات 
 عامة

 اجور شعبة الحسابات
 اجور المهندسين والمحامين

 كلفة صيانة المباني
 كلفة االتصاالت والمراسالت

  كلف قسم المبيعات

{
 
 

 
 

 
نفقات 

التومزيع 
 والتسويق

 نفقات وكالء البيع
 كلفة الشحن

 واالعالميةكلفة الخدمات الفنية 
  كلفة البحوث والتطوير

 كلف فوائد التمويل ) تعتبر كدفع ثابتة (
 كلفة الربح االجمالي

 من الجدول يمكن مالحظة االتي:
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 االستثمارات او االصول الثابتة = االستثمارات المباشرة + االستثمارات غير المباشرة
  ةالثابتة + االصول العاماالصول االستثمارات الكلية = 

 كلفة التصنيع = الكلفة المباشرة لالنتاج + الكلف الثابتة + الكلفة المحملة على عاتق االنتاج
 المصاريف ) النفقات( العامة = كلف االدارة + كلف التوزيع والتسويق + كلف البحث والتطوير

  الكلفة الكلية لالنتاج = كلفة التصنيع + المصاريف العامة
 الكلفة الكلية لالنتاج –لربح االجمالي = جملة المدخوالت ا

  الضرائب المفروضة على الدخل –الربح الصافي = الربح االجمالي 
 123ص  مثال:

لطاقة االنتاجية الكلية له هي % من ا71الكلفة السنوية المباشرة  لالنتاج في مصنع يعمل بطاقة انتاجية تساوي 
دينار بينما مجموع الُدفع الثابتة والُكلف المحملة على عاتق االنتاج وباقي المصاريف الثابتة االخرى هي  281111
دينار. احسب نقطة التعادل للمصنع مقدرة بمعدل االنتاج السنوي، اذا كانت جملة المبيعات السنوية  211111
دينار. احسب ايضا الربح االجمالي والربح الصافي عندما  41يع القطعة المنتجة هو دينار وكان سعر ب 561111

 المصنع بكامل طاقته االنتاجية، وبفرض ان ضرائب الدخل تحسب على النحو التالي:يعمل 
 دينار، 25111% ضرائب عادية لالرباح التي تقل عن 22  -
 دينار. 25111% ضرائب اضافية لالرباح التي تزيد عن 26 -

 الحل:
 % منها144 % من الطاقة االنتاجية34 الفقرة

 24444(=144/34)12444 12444= 564444/24 ينارد 24مباعة بسعر العدد الوحدات المنتجة و 
  قطعة /د  24=284444/12444 القطعة من المنتج النهائي  إلنتاجالكلفة المباشرة 

 الواردات = الكلفة الثابتة + الكلفة المباشرة ) المتغيرة(  >--معروف ان المصنع ال يربح وال يخسر عند نقطة التعادل 
 قطعة /سنة  x  =244444 +24 *x  -<-  x  =244444/24 =14444*  24الواردات = 

 % من الطاقة االنتاجية الكلية   ) المطلب االول (54=  14444/24444نقطة التعادل تمثل = 
 عند استغالل الطاقة االنتاجية الكلية: 

 دينار  844444=  24*  24444الواردات = 
 دينار 644444( = 24444( * )24+ ) 244444كلفة االنتاج الكلية = 

  د 244444= 644444 -844444كلفة االنتاج الكلية =  –الربح االجمالي = جملة المدخوالت ) الواردات( 
  دينار 89544( = 4.22+  4.26*)135444( + 4.22*)25444الضرائب الواجبة الدفع = 

 دينار ) المطلب الثاني ( 114544=  89544 -244444الضرائب =  –الربح الصافي = الربح االجمالي 
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 125مسائل تطبيقية ص 
دينار في سنة  3411كان  3م 21مصنوع من فوالذ ال يصدأ سعته م  5.5اسطواني الشكل بقطر ثمن شراء خزان  .1

في سنة لخزان المعزول إلقامة اسم. احسب الكلفة الكلية  5، توجد رغبة بتغطيته بطابوق المغنيسيا بسمك 1961
دينار وكلفة العمال  8 كانت 1957سنة في الالزم لتغطية المتر المربع الطابوق اذا علمت ان ثمن  1967

 . 2دينار / م 17هي الالزمين إلقامة وتثبيت الطابوق 
 دينار  3411=  1961كلفة الخزان سنة     الحل:

 ثمن الشراء % من 31بفرض ان كلفة اقامة وتثبيت الخزان تعادل 
 دينار 4421=  1.3* 3411=  1961عليه تكون كلفة الخزان مقاما سنة 

 نستخدم معامالت الكلفة  1963لحسابات سنة 
 238=  1961معامل مارشال سوفت سنة  -
  256=  1967معامل مارشال سوفت سنة  -

 دينار 4754(  256/238* )  4421=  1967كلفة الخزان سنة 
 لحساب تكاليف العمزل

V= H D2=  21حجم الخزان =
 π/4  ==<    =H  *5.52* π/4 =21  ==< H  =1.84 متر 

 متر مربع H D π  +  2D2 π/4 =2*5.52* π/4 + π*5.5*0.84   =62.13المساحة السطحية = 
 دينار 496.24=  8*  62.13=  1957سنة كلفة طابوق المغنيسيا 

 دينار 1154.5=  17*  62.13=  1957طابوق المغنيسيا سنة العمال لتثبيت كلفة  
 يجب تعديل االسعار باستخدام معامالت الكلفة الخاصة بالمواد والعمال 

 من الجدول نحسب 
 ينارد 561.27( = 281/248*)496.24=  1967كلفة الطابوق سنة 
 دينار 1384.44( = 288/221* )1154.5=  1967كلفة العمال سنة 

 دينار 6698.71=  1384.44+ 561.27+ 4754=  1967الكلفة الكلية للخزان المعزول والمقام سنة 
 
 

 معامل كلفة المواد معامل كلفة العمال 
 228 224 1953سنة 
 284 288 1963سنة 
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دينار، فاذا كان هدف هذا الخط االنتاجي  511111ثمن شراء االجهزة والمعدات لمصنع يصنع مواد صلبة هو   .2
سيضاف كعملية توسيع لمصنع موجود فعال احسب رؤوس االموال الكلية الالزمة لالستثمار وكذلك رؤوس 

التعاقد من رؤوس االموال  وفئة االموال الثابتة ايضا، احسب النسبة المئوية التي تمثلها كل من كلفة االرض
 الثابتة المستثمرة.

 12-11الجدول ص %( من 455بنود االنفاق لمصنع يصنع المواد الصلبة ) بمعرفة النسب المئوية من    -الحل:
 ، يمكن اجراء الحسابات المطلوبة:
 دينار 2275111=  511111*  4.55رؤوس االموال الكلية المستثمرة = 

 دينار 1935111=  511111*  3.87رؤوس االموال الثابتة المستثمرة منها= 
 االستثمارات الثابتة من % 23ليساويان= % 17وفئة التعاقد ، % 6من الجدول كلفة االرض = 
 دينار 115111= 511111* 1.23كلفة االرض وفئة التعاقد = 

 % 5.9= 111(*  3.87/  1.23النسبة المئوية لهما من االموال الثابتة المستثمرة =) 
 % 5.9= 111( *1935111/  115111او                                             = )

 
ليضاف الى مصنع موجود فعال دينار  311111ثمن شراء االجهزة والمعدات لمصنع يصنع صلب مع مائع هو  .3

% من الكلفة 7الذي معظم االبنية المخصصة الحتواء الوحدات الصناعية بداخلها كما ان فئة التعاقد تساوي 
المباشرة للمصنع، اما باقي النسب الخاصة بوجوه االنفاق االخرى فهي تماثل المتوسط المعطى بهذا الخصوص 

 -ي:، احسب كل مما يلللصناعات الكيمياوية 
  ،رؤوس االموال الثابتة الالزمة لالستثمار 
 .رؤوس االموال الكلية الالزمة لالستثمار 
 %66= 293-359%، وغير المباشرة = 293من الجدول وزن الكلفة المباشرة لمصنع الصلب مائع هي   -الحل:

 %.6، وكلفة االرض بحال توفرها = 
 بفرض ان االرض متوفرة والمصنع قائم   (1
 دينار 861111=  ( 1.16 – 2.93 )* 311111المباشرة = الكلفة 

 دينار 198111= 1.66*  311111مباشرة = الالكلفة غير 
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 1115911=  311111* ( 1.16-3.59)دينار  ، او  =  1115911مجموع الكلف المباشرة وغير المباشرة = 
 دينار

 دينار 61311 ≈11276=  111618*  1.17فئة التعاقد ) من السؤال ( = 
 دينار 115911= 1115911* 1.1كلفة الطوارئ = 

  = 1252112=  115911+  11316+  1115911رؤوس االموال الثابتة المستثمرة = االصول الثابتة 
 دينار 

  + من االموال الثابتة (15=االصول العاملة)رؤوس االموال الكلية المستثمرة = االصول الثابتة %   
 %85%= 15 -% 111االصول الثابتة % = نسبة 

 %(1225211/85% *) 111س =  
 دينار 1441411 ≈ 1225211/1.85=     

 او بطريقة نسب التدوير واالستعادة 
  دينار 1441411 ≈( * االصول الثابتة 1/1.85س = ) 
  كون االرض غير متوفرة في حالة (2

= 293-359%، وغير المباشرة = 293وزن الكلفة المباشرة لمصنع الصلب مائع هي لباستخدام القيم الجدولية 
66% 

 دينار 879111( =   2.93*)  311111الكلفة المباشرة = 
 دينار 198111= 1.66*  311111الكلفة غير المباشرة = 

 دينار 1177111=  311111( *3.59دينار  ، او  = ) 1177111رة = مجموع الكلف المباشرة وغير المباش
 دينار 61511 ≈ 61531=  879111*  1.17فئة التعاقد ) من السؤال ( = 

 دينار 117711= 1177111* 1.1كلفة الطوارئ = 
  = 1246211=  117711+  61511+  1177111رؤوس االموال الثابتة المستثمرة = االصول الثابتة 

 دينار 
  = 1466117 =  1246211/1.85س  

 دينار 1466211 ≈                                 

 المبلغ النسبة العنصر
 1225211 %85 االصول الثابتة

 س %111 رؤوس االموال الكلية المستثمرة

 المبلغ النسبة العنصر
 1246211 %85 االصول الثابتة

 س %111 رؤوس االموال الكلية المستثمرة
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االموال الثابتة الالزمة إلنشاء مصنع ينتج مادة الفورمالديهايد بطاقة انتاجية ر رؤوس قد  باستخدام نسبة التدوير    .4
% عن طريق اكسدة الميثانول مع االخذ 37كغم باليوم من محلول الفورمالديهايد الذي قوته  111111مقدارها 

مستثمرة في نار مليون دي 1كانت باالعتبار ان المصنع سوف يعمل طول الوقت، علما ان رؤوس االموال الثابتة 
، وسعر بيع كغم بالسنة  118*1.25قدرها  انتاجية بقوة المحلول وطريقة االنتاج وبطاقة تشييد مصنع مماثل 

 ./كغمدينار 1.135% هو 37محلول الفورمالديهايد الذي قوته 
   -الحل:
 باعتبار نسبة التدوير مقدارا ثابتا ال يتأثر بسعة المصنع (1

المبيعات االجمالية السنويةنسبة التدوير=    
رؤوس االموال الثابتة المستثمرة
  =                 

       
  =4.375  

 كغم بالسنة 36511111=  365*  111111معدل االنتاج السنوي للمصنع المقترح = 
 دينار  1278111 ≈ 1.135*  36511111المبيعات االجمالية السنوية = 

المبيعات االجمالية السنوية= رؤوس االموال الثابتة المستثمرة 
  نسبة التدوير 

  =          

    
 دينار 292451=  

 
 نسبة التدوير ان باعتبار (2

 تتأثر بسعة المصنع 
 125111سعة المصنع االول = 

 طن / سنة 
  36511سعة المصنع الثاني= 

 طن / سنة
 من الجدول نجد ان أس كلفة الحجم 

   1.55لصناعة الفورمالديهايد هو 
 نوجد نسبة التدوير المعدلة مع سعة 

 المصنع 
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 1.55نسبة التدوير المعدلة مع سعة المصنع = نسبة التدوير قبل التعديل * ) نسبة السعة ( 
                                       =4.37 ( *        

      
)1.55  =2.22 

المبيعات االجمالية السنويةرؤوس االموال الثابتة المستثمرة = 
  نسبة التدوير 

  =          

    
 دينار 575676=  

مليون دينار اما رؤوس االموال المتحركة له  1المستثمرة في تشييد مصنع كيمياوي هي رؤوس االموال الكلية  .5
يوم في  365كغم / يوم من المنتج النهائي وانه يعمل  8111دينار، فاذا كان المصنع ينتج  111111فهي 

 السنة. احسب ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من المنتج النهائي اذا ما اريد لنسبة التدوير ان تساوي الواحد الصحيح.
 االستثمارات الكلية = االصول الثابتة + االصول العاملة    -الحل:

 رؤوس االموال العاملة –رؤوس االموال الثابتة = رؤوس االموال الكلية 
 دينار 911111=  111111 -1111111=                      

المبيعات االجمالية السنويةنسبة التدوير= 
رؤوس االموال الثابتة المستثمرة
  

المبيعات االجمالية السنوية=  1
      

 دينار 911111االجمالية السنوية = <    المبيعات ----    

المبيعات االجمالية السنويةسعر بيع الوحدة = 
االنتاج السنوي

  =       

(    )(   )
 دينار 1.318=  

، احسب ثمن شراء معامل مكافئ 1961دينار سنة  25111ثمن شراء مفاعل من الفوالذ الذي ال يصدأ كان  .6
باستخدام معامالت الكلفة الخاصة بالمواد والعمال معتبرا ان الفوالذ الذي ال يصدأ مادة تشييد  1967سنة 

خاصة ثم قارن النتائج التي تحصل عليها بتلك النتائج التي يمكن الحصول عليها باستخدام معادالت الكلفة 
 الخاصة بمارشال و سويفت.

 باستخدام الجداول الخاصة بمعامالت الكلفة لكل من المواد  -الحل:
 بيانات الجدول: والعمال نجد 

 % منها تعزى للعمال.35% من الكلفة الكلية تعزى للمواد و 65فان لكون مواد االنشاء خاصة 
 256.5=   1.35*243+1.65*264=  1961معامل الكلفة الكلي سنة 
 282.8 =  1.35*288+1.65*281=  1967معامل الكلفة الكلي سنة 

 دينار 27561 ≈( 282.8/256.5* ) 25111=  1967ثمن الشراء سنة 

 م الكلفة للمواد م الكلفة للعمال السنة
1964 223 262 
1963 288 284 
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  256=  1967، سنة  237=  1961اما باستخدام معامالت مارشال و سويفت التي نجدها :  سنة 
 دينار 27111 ≈( 256/237* ) 25111=  1967ثمن الشراء سنة 

دينار عراقي لكل مائة كيلو غرام   111بسعر مقداره  ،من وزنه ماء% 31شركة تنتج صابون يحتوي على  .7
( وهذا يعني ان المغاسل المستهلكة لهذا الصابون يجب ان تدفع F-O-Bوكلفة النقل تقع على عاتق المشتري )

كلفة النقل ولقد وجدت الشركة المنتجة لهذا الصابون انه من االفضل انتاج  صابون مكافئ للصابون السابق 
للمغاسل وسوف تقبل هذه  % من وزنه ماء وبديهي ان الماء ليس ذي اهمية ما5لكنه يحتوي فقط على و 

الكلفة في النهاية تكافئ كلفة الصابون في النوع االخر كانت % ماء اذا 5المغاسل الصابون الذي يحتوي على 
 111ن تبيع الشركة المنتجة كل فبكم يجب ا .كيلو غرام 111دينار عراقي لكل  1.7فاذا كانت كلفة النقل هي 

 .كيلو غرام من الصابون الجديد اذا ما اريد للمغاسل اال تتحمل كلفة اضافية 
الكلفة ، عليه ستكون % ماء 31كيلو غرام من الصابون الذي يحتوي على 111ناخذ االساس للحسابات   الحل:

 راقي .دينار ع 111.7=1.7+111الكلية لمائة كيلو غرام من هذا الصابون =
 كيلو غرام صابون فقط والباقي عبارة عن ماء . 71ولكن مائة كيلو غرام من هذا الصابون تحتوي على 

        الوزن من الصابون =وزن الصابون من النوع االخر والذي يحتوي على نفس 
  

    
 

كيلو غرام من الصابون الذي  111 تكافئ% فقط ماء 5كيلو غرام من الصابون الذي يحتوي على  73.68أي ان 
 %31على يحتوي 

                   %ماء=5كلفة النقل لهذا الوزن من الصابون الذي يحتوي على 

   
 دينار عراقي

%صابون غير تكاليف النقل                       95اقصى سعر يمكن ان يتحمله المشتري للصابون من النوع    
 دينار عراقي   111.184= 1.516 -111.7= 

          غرام من الصابون كيلو الكلفة لكل مائة 
       

     
 دينار عراقي     

 ،دينار عراقي 1.8منه بمبلغ قدره  في السنة يباع الكيلو غرام الواحد طن  من منتج ما 2111مصنع ينتج  .8
يعمل المصنع بكامل طاقته  مليون دينار عراقي عندما  2وكانت كلفة االنتاج السنوية المباشرة له تساوي 

غرام لكل كيلو ة الثابتة فاحسب قيمة الكل .دينار عراقي 711111يف الثابتة االخرى فهي االنتاجية اما المصار 
% احسب مقدار الزيادة في الربح 11ثمن البيع للمنتج بمقدار زيادة واذا اريد  ،من المنتج عند نقطة التعادل
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% من جملة الربح 48طاقته االنتاجية على فرض الضرائب تحسب بواقع  الصافي عندما يعمل المصنع بكامل
 االجمالي.

ق المصنع عندها اية ارباح أو خسائر أو بمعنى اخر هي قيح قطة التعادل بأنها النقطة التي التعرف ن   :الحل
 كلفة االنتاج واالن . إلجمالالنقطة التي يكون عندها مجمل المدخوالت مساويًا 

  = االنتاج عند نقطة التعادل لنفرض ان معدل 
  لإلنتاجالكلفة المباشرة  + لإلنتاجالكلفة الثابتة  كلفة االنتاج الكلية = :.

 الكلفة الثابتة تبقى ثابتة مهما كان معدل االنتاج . ويالحظ ان:
الكلفة المباشرة تتغير مع حجم االنتاج ولذلك يجب حساب الكلفة المباشرة  لكل وحدة واحدة من االنتاج وذلك 

 بالمعلومات الواردة بالمسألة . باالستعانة
     =  نتاجالكلفة المباشرة لكل وحدة من وحدات اال

         
 دينار / كغم 1.1=   

 =الدخل االجمالي  لإلنتاجالكلفة الكلية  عند نقطة التعادل:
 ثمن بيع االنتاج  الكلفة المباشرة +الكلفة غير المباشرة =

711111   +1.1  *x             =1.8  *x   --- >   
      

   
        

  كيلو غرام /السنة 875111نتاج عند نقطة التعادل يكون بمعدل اال
       =  نقطة التعادل =لكل كيلو غرام من االنتاج عند  الكلفة الثابتة 

      
 دينار عراقي  1.8

  لإلنتاجالكلفة الكلية  -ثمن بيع المنتج الربح االجمالي= اما عندما يعمل المصنع بكامل طاقته االنتاجية يكون :
 دينار عراقي   3611111 = (1.8()1111()2111) ثمن البيع =

   27111111 =2111111+711111 الكلفة الكلية =
 911111 =2711111 -3611111 االجمالي =الربح 

 468111 = (1.48 -1()911111) الربح الصافي =
ذا  فأن الربح االجمالي يصبح االن: %11سعر البيع بمقدار  يزدادان يد ار  ما وا 

 دينار عراقي  1.26x116 (=1.7 x116 )-(2 x116 )-(x116 3.6 ()1.1)الربح االجمالي =
 دينار عراقي  655211 = (1.26x116()1-1.48الربح الصافي =)

 دينار عراقي  187211 = 468111 – 655211 مقدار الزيادة في الربح الصافي =
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من االساسيات االقتصادية التقريبية ان كل دينار من المبيعات يتطلب دينار واحد كاستثمارات ثابتة، وفي احد  .9
مليون دينار اما رؤوس االموال   2.5االستثمارات الكلية هي المصانع الكيمياوية حيث تنطبق هذه القاعدة كانت 

% من الربح االجمالي، واذا 51% من االستثمارات الكلية وان الضرائب تحسب بواقع 21العامة فتقدر بحوالي 
 مليون دينار، احسب ما يلي: 1.5كانت الكلفة الكلية السنوية لالنتاج هي 

 المستعادة سنويا كربح اجمالي،نسبة رؤوس االموال الكلية المستثمرة  - أ
 صافي.نسبة رؤوس االموال الكلية المستثمرة المستعادة كربح  - ب

المبيعات االجمالية السنويةنسبة التدوير=   -الحل:
رؤوس االموال الثابتة المستثمرة

   = 
 
  =1  

 االستثمارات الكلية = االصول الثابتة + االصول العامة
 من الكلية 1.8% = 21 -% 111االصول العامة =  –االصول ) رؤوس االموال ( الثابتة = االستثمارات الكلية 

 دينار 2111111=  2511111*  1.8=                                  
 دينار 2111111باستخدام نسبة التدوير،  تكون المبيعات االجمالية السنوية = 

 الكلفة الكلية لالنتاج –= جملة المدخوالت  السنوي الربح االجمالي
 دينار 511111= 1511111 – 2111111=                        

 الضرائب المفروضة على الدخل  – السنوي  = الربح االجماليالسنوي الربح الصافي 

 دينار  251111=  511111*  1.5 – 511111=                      
      ) = كربح اجمالي المستعادة سنويانسبة رؤوس االموال الكلية المستثمرة 

       
 المطلب االول%  21= 111(* 

      )=  صافيكربح  سنوياالمستعادة نسبة رؤوس االموال الكلية المستثمرة 

       
 المطلب الثاني% 11=  111(* 

 
له مبادل حراري نوع ذو االنابيب والغالف والرأس الطافي مصنوع من الفوالذ الكاربوني ، 133ص  11المثال رقم   .11

، ما هو ثمن شراء مبادل حراري  1961دينار في سنة  1111كان ثمن شراءه  2م 9.3مساحة تبادل حراري مقدارها 
لخاص بتغير السعر مع . اذا علمت ان االس ا2م 18.6آخر من نفس النوع لكن مساحة التبادل الحراري فيه هي 

، احسب ثمن  2م 186 – 37.2في المدى  1.81وانه يساوي  2م 37.2 – 9.3في المدى بين  1.59السعة يساوي 
 . 1961سنة  2م 93شراء مبادل حراري مساحة التبادل الحراري الخاصة به هي 
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 ) * ثمن الجهاز ب = ثمن الجهاز أ -الحل:
 سعة الجهاز ب
سعة الجهاز أ

 ن(

    * ) 1111=  1961سنة  18.6المبادل الحراري ذو مساحة ثمن 

   
 دينار 1655.8=  1.59( 

    * ) 1655.8=  1961سنة  37.2ثمن المبادل الحراري ذو مساحة 

    
 دينار 2492 = 1.59( 

   * ) 2492=  1961سنة  93ثمن المبادل الحراري ذو مساحة 

    
 دينار  5235 = 1.81( 

مليون كغم من  21مليون دينار معدل انتاجه السنوي  5، مصنع كيمياوي كلفته  124 ص 15المثال رقم   .11
دينار / كغم وكلفة المنافع  1.1دينار/ كغم . فاذا كانت كلفة المواد الخام هي  1.2مادة ما والتي تباع بسعر 

 المتحقق من بيع كل كغمدينار / كغم ، فاذا افترضنا ان الربح  1.12دينار / كغم. اما كلفة العمال فهي  1.11
 دينار، احسب كل مما يلي: 1.14قبل استقطاع الضرائب تحت هذه الظروف هو 

 نقطة التعادل ككسر او كنسبة مئوية من االنتاج الكلي، - أ
 دينار / كغم ، 1.18ما هو موقع نقطة التعادل لو تم خفض ثمن البيع الى  - ب
 % من الربح االجمالي.51التي تحسب بمعدل  احسب الربح الصافي في الحالتين بعد استقطاع الضرائب - ت

   -الحل:
 عند نقطة التعادل يكون  - أ

 = الكلفة الثابتة + الكلفة المتغيرة لالنتاج حجم المبيعات = الكلفة الكلية لالنتاج               
 دينار 4111111=  1.2*  21111111المبيعات =  المدخوالت من

 دينار 811111=  1.14 * 21111111الربح االجمالي السنوي = 
 دينار / كغم  1.13=  1.12+  1.11+  1.1الكلفة المتغيرة النتاج كغم واحد = 

 المدخوالت من المبيعات = كلفة االنتاج المباشرة + كلفة االنتاج الثابتة + الربح او الخسارة 
 116* 1.8+   ك ث    + 116*21*1.13=         116*4        
 دينار 116*  1.6=  الثابتة كلفة االنتاجك ث = 

 االن نفرض ان معدل االنتاج عند نقطة التعادل هي ص كغم / سنة
 كغم / سنة  116*  8.6<  ص = --  * ص  1.13+  116*  1.6* ص =  1.2

       موقع نقطة التعادل كنسبة مئوية من االنتاج الكلي = )  

       
 % من سعة المصنع الكلية 43=  111( *   
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 معدل االنتاج ع كغم / سنةبعد تخفيض السعر نفرض ان نقطة التعادل عند  - ب
 كغم / سنة  116*  12<  ع = --* ع    1.13+  116*  1.6* ع =  1.18

      كنسبة مئوية من االنتاج الكلي = )  ع موقع نقطة التعادل 

       
% من سعة المصنع  61=  111( *   

 الكلية
   دينار 116* 1.8=  1.14*  21111111= الربح االجمالي السنوي  - ت

  دينار 116*  1.4= 116* 1.8 ( *  1.5 – 1الربح الصافي = )
 دينار  1.21القديم عند البيع بالسعر  (1

 الكلفة المتغيرة  –الكلفة الثابتة  –الربح االجمالي السنوي = حجم المدخوالت 
 دينار  116*  1.8 = 1.13*116*21 –116*  1.6 - 1.2*116*21=               

 دينار  116*  1.4= 116* 1.8( *   1.5 – 1الربح الصافي = )
 دينار 1.18 لجديداعند البيع بالسعر  (2

 الكلفة المتغيرة  –الكلفة الثابتة  –الربح االجمالي السنوي = حجم المدخوالت 
 دينار  116*  1.4=  1.13*116*21 –116*  1.6 - 1.18*116*21=               

 دينار  116*  1.2= 116* 1.4( *   1.5 – 1الربح الصافي = )
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 الفصل الخامس
 Time Value of Money   للنقود المزمنية القيمة

 :التالي البسيط المثال هذه األهمية ويوضح واالستثمار، التمويل علم في كبيره أهمية ذو موضوع للنقود الزمنية القيمة
 على مستقبلية عوائد معين، لتحقيق مجال في الستخدامها ؛ ثابتة موجودات بشراء القيام تود صناعية شركه أو منشأه
 الشركة هذه إن مختصر، وبشكل .عمرها اإلنتاجي انقضاء وحتى استخدامها تاريخ من تبدأ قادمة، سنوات مدى

 األصول، هذه شراء عند ذاتية( أموال أم مصدرها )اقتراض، عن النظر بغض صادرة نقدية تدفقات استخدمت
 وبالتالي .اإلنتاجي عمرها سنوات مدى على األصول لهذه عند استخدامها واردة نقدية تدفقات على حصلت وبالمقابل

 و الواردة، النقدية التدفقات مع الصادرة النقدية التدفقات مقارنة من بد ال اتخاذه، هذه الشركة تريد حالي قرار أي فإن
 التدفقات يختلف من كل توقيت ألن االعتبار؛ بعين الزمن عامل أخذ من بد ال منطقية المقارنة هذه حتى تكون لكن
 منها تنطلق التي والقاعدة الرئيسية األساس هو ألنه للنقود الزمنية القيمة موضوع أهمية تتجلى هنا ومن اآلخر، عن

 بالمقارنة لنا تسمح واحدة، زمنية إلى نقطة المختلفة الزمنية األوقات ذات النقدية التدفقات قيمة إلرجاع المنشآت،
 .المناسبة القرارات اتخاذ بالتالي و المنطقية

 أن بالرغم في المستقبل، قيمتها عن تختلف اليوم النقدية التدفقات قيمة يجعل الذي السبب في القارئ يتساءل وقد
 تملكه النقود من مبلغ أي قيمة المبدأ فإن حيث من أنه والجواب الفترتين؟ كلتا في المستخدمة نفسها هي النقد وحدة
 الدينار ذلك قيمة من أعلى للدينار الحالية أن القيمة بمعنى المستقبل، في تملكه له مساو مبلغ قيمة من أكبر اليوم

 بأربع ر ِ   يشت ومن اليوم، دنانير بأربع يشترى أن يمكن قبل سنتين بدينار يشترى كان فمن المستقبل، في الممتلك
 أسباب أما .للنقود الزمنية القيمة مصطلح يعنيه ما هذا المستقبل، في بعشر دنانير يشتري   أن يمكن اليوم دنانير
للنقود  الزمنية القيمة على يؤثر كما األسعار، في المستمر و العام االرتفاع يعني الذي أهمها التضخم كثيرة، فهي ذلك

 .لألموال الكسب وفقدان التأكد، وعدم المخاطرة،
 أما األسعار، ارتفاع المستقبل بسبب في الوحدة لتلك الشرائية القوة من أكبر اليوم الواحدة النقد لوحدة الشرائية فالقوة
 دوران سرعة بسبب كذلك و عملية التبادل، لزيادة نتيجة الحقيقية المضافة القيمة زيادة فهو األسعار ارتفاع سبب

 .النقد لوحدة الشرائية القيمة بالتالي انخفاض و األسعار، ارتفاع إلى أدى ذلك كل اإلنتاجية، العملية
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 المفاضلة إلنشاء ننطلق منه الذي األساس ألن األهمية؛ غاية في أمر للنقود الزمنية القيمة موضوع أن نجد هنا ومن 
 تشكل التي األمور من ذلك وغير أوقات مختلفة، في منها كل يحدث أكثر أو مشروعين أو استثمارين أو مبلغين بين

 . المالئم القرار التخاذ األساس الزمنية القيمة موضوع
 أسلوبان وهناك بمعيار اليوم، المستقبلي النقدي التدفق تقييم أدوات يلزم فانه للنقود، الزمنية القيمة احتساب كيفية أما

 -:لذلك مستخدمان
 .الفوائد .١
 .الخصم معدل .٢

 في واستخدامها الزمنية للنقود، القيمة اعتبارات من االستفادة كيفية معرفة المستثمرين على يجب فانه ذلك على وبناء
 فاشله، مشاريع في االستثمار وعدم واختيار االفضل، ، المشاريع مختلف بين والمفاضلة ،االستثمارية القرارات اتخاذ

 القيمة صافي مثل حسابها، عند للنقود الزمنية القيمة تعتمد على التي المؤشرات بعض -عادة -لذلك ويستخدم
 . الداخلي العائد ومعدل الحالية،
 قيمتها، في ذلك وأثر المخصوم للمنشأة، النقدي التدفق حساب كيفية معرفة في خاص بشكل تهتم الشركات فإن وعليه

  :أهمها الفصل، هذا في مواضيع عدة تناول من البد ذلك ولمعرفة
يجاد البسيطة والمركبة، الفائدة أساس على المبلغ جملة ايجاد المركبة، الفائدة حسابها، وكيفية البسيطة الفائدة  جملة وا 

 .الشركات قبل من واستخداماتها للدفعات والمبالغ الحالية القيمة والمركبة، البسيطة الفائدة باستخدام المنتظمة الدفعات
 :البسيطة الفائدة :أوالا 

 المبلغ أصل عادة  على البسيطة الفائدة وتحسب األموال، استخدام مقابل يدفع الذي العائد أنها على الفائدة تعرف
 باستخدام البسيطة الفائدة ايجاد مبلغ ويمكن المركبة، الفائدة في الحال هو كما الفوائد على فائدة تحسب وال فقط،

 :التالية المعادلة
  المزمنية الفترة× الفائدة معدل × المبلغ  أصل  =  الفائدة
 :هي الفائدة مبلغ تؤثر على أساسية عوامل ثالث هناك لذلك يوًما، أو شهًرا أو سنة تكون أن يمكن الزمنية والفترة

 .المبلغ أصل .١
 .الفائدة معدل .٢
 .الزمنية الفترة .٣
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 تكون عندما المبلغجملة  ايجاد معادلة وتكون ، المبلغ أصل إلى الفوائد إضافة يتم المستثمر، المبلغ جملة وإليجاد
 :يلي كما بسيطة الفائدة

 .الفوائد + المبلغ أصل = المبلغ جملة          
 ]   الزمنية    الفترة ×الفائدة  معدل ×المبلغ أصل [   +المبلغ   أصل =                       

 + ع * ن   (    1المبلغ = أ  )  جملة          
 (:١مثال)  

 فائدة معدل يحسب .البنك  وكان سنوات، 3 لمدة التجارية البنوك أحد من دينار 10000 مبلغ التجار أحد اقترض
 %  .13بسيطة   
 .للبنك المستحقة الفائدة احتساب :المطلوب

 ن × ع ×أ  = ف           
                 =3 × %13 ×10000    
  . دينار 3900=                

 (:2مثال)
 أصل سداد على مع البنك االتفاق وتم سنوًيا، % 12 بسيطة فائدة بمعدل دينار 5000 مبلغ األشخاص أحد اقترض
 .سنوات 5 بعد المستحقة والفوائد القرض

 .للبنك يستحق ما جملة إيجاد   :المطلوب 
 . المستحق المبلغ جملة نجد
 الفوائد         + المبلغ أصل = المبلغ جملة
 + ع * ن   (   1المبلغ = أ  )  جملة

             (5×%12+1 ) 5000 =      
 دينار.  8000=                

 (:3مثال)
 .شهور6 ولمدة سنوًيا، % 12 بسيطة فائدة بمعدل بالبنك، دينار 6000 مبلغ األشخاص أحد أودع

   .المستحق المبلغ وجملة الفائدة مبلغ ايجاد :المطلوب
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 ن  × ع ×أ  = ف           
              ×%12×6000 = 6/12  
  . دينار 360=                 

 الفوائد    + المبلغ أصل = الجملة      
             360 + 6000 =   
 دينار.  = 6360             
 . سنة من أقل كانت الزمنية الفترة أن المثال هذا في نالحظ          

 (:2مثال)
 يستحقه ما أن  مجموع تبين شهور 7 مرور وبعد التجارية، البنوك أحد في دينار 5000 مبلغ األشخاص أحد أودع 

 . دينار 5408.3 يساوي الشخص هذا
 . البنك احتسبها الذي البسيطة الفائدة معدل ايجاد :المطلوب

 + ع * ن   (    1المبلغ = أ  )  جملة
 ينتج  (    ومنها 7/12+ ع *  1)  5111=   5418.3 

 % .14ع  =            
 

 :باأليام المزمنية الفترة كانت إذا الفائدة مبلغ ايجاد
 المحسوبة، السنة عدد أيام على الفائدة نوع ويتوقف الصحيحة، والفائدة التجارية الفائدة هما الفائدة، من نوعين يوجد
 على تمت القسمة إذا إما (،     اعتياديةتجارية او )    الفائدة كانت يوًما 360 على األيام عدد قسمة تمت فإذا

  الصحيحة  الفائدة اكبر من التجارية  الفائدة تكون وعاده صحيحة  او )  دقيقة     ( ، الفائدة كانت  366 أو 365
 .ذلك تثبت التالية والمعادلة
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=   72/  73=  361/  365الدقيقة ( =  الصحيحة او )  الفائدة / التجارية او ) االعتيادية ( الفائدة ومنها
1.113889 

 
 (:5مثال)

 سنوًيا  12% بسيطة فائدة بمعدل البنوك احد من  1998/  2/  9 بتاريخ دينار 5000 مبلغ التجار أحد اقترض  
. 
 1998/  7/  ٢٢ بتاريخ عليه المستحقة الصحيحة والفائدة التجارية الفائدة حساب :المطلوب 

 : يلي كما الزمنية الفترة حساب يتم البداية في
 
  

 مجموع االيام تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2 الشهر
 161 21 31 31 31 31 19 عدد ايام االستحقاق

 
  361(  =  أ * ع * ن /  االعتياديةالفائدة التجارية او )  

 دينار 268.3=    161/361% * 12*  5111ف ت    =                            
  365الفائدة الصحيحة او ) الدقيقة(    =  أ * ع * ن / 

 دينار 264.5=    161/365% * 12*  5111ف ص    =                            
 (:6مثال)

 ٤ يساوي الصحيحة والفائدة التجارية الفائدة بين الفرق كان إذا 
 .الصحيحة والفائدة التجارية الفائدة من كل ايجاد :المطلوب

 -بذلك يكونان: 73/72نعود الى عالقة النسب بينهما والذي يتمثل بكون  الفائدة التجارية / الفائدة الصحيحة = 
 292=  4*  73ف ت = 
 288=  4*  72ف ص = 
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 وتمارين أسئلة
 (:1سؤال )
بمعدل فائدة بسيطة تجارية غير  1998/ 2/4 بتاريخ  التجارية البنوك أحد في دينار 50000 مبلغ تاجر أودع

  25/11/1998معروف، وفي 
 .دينار  4232.87بلغت  له المستحقة الصحيحة الفائدة أن وجد

 .الفائدة ومعدل التجارية الفائدة حساب :المطلوب
 (:2سؤال )
 :التجارية البنوك أحد في التالية المبالغ األشخاص أحد أودع
 ، 2/5/1998  بتاريخ دينار 15000 مبلغ
 ، 3/6/1998  بتاريخ دينار 10000 مبلغ
 ، 7/7/1998  بتاريخ دينار 7000 مبلغ
 .تجارية يحسب فائدة البنك وكان دينار، 33720 هو 1998 عام نهاية في له يستحق ما مجموع أن تبين فإذا

 .البنك احتسبه الذي الفائدة معدل إيجاد :المطلوب
 :المركبة الفائدة :ثانياا 

 المبلغ أصل هو في احتسابها األساس أن وعرفنا البسيطة، الفائدة احتساب كيفية على الفصل هذا بداية في تعرفنا
 هذه قصرت ومهما االقتراض، أو أو االستثمار اإليداع فترة طالت مهما يتغير ال ثابت فهو المقرض، أو المودع
 .الفترة
 تحتسب ثابًتا المبلغ األصلي اعتبار عدم بمعنى المستحقة، الفوائد على أخرى فائدة احتساب فيتم المركبة، الفائدة أما
 على الفائدة واحتساب المبلغ، على أصل الزمنية الوحدة فائدة زيادة طريق عن متغيًرا جعله بل الفوائد، أساسه على
 .مًعا والفوائد األصل من كل
 :المركبة والفائدة البسيطة الفائدة بين الفرق .١

 : أهمها المركبة، والفائدة البسيطة الفائدة بين فروق عدة يوجد
 .مًعا األصل والفوائد على المركبة الفائدة تحسب بينما فقط، المبلغ أصل على البسيطة الفائدة تحسب - أ
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 أساس على الفوائد المحسوبة مجموع من أقل البسيطة الفائدة مفهوم أساس على المحسوبة الفوائد مجموع - ب
 .باألسلوبين تتساوى الفائدة حيث األولى الزمن وحدة باستثناء المركبة الفائدة مفهوم

 :الفعلي( والحقيقي ) االسمي الفائدة معدل .٢
 كان فإذا الفائدة السنوي الحقيقي، ومعدل االسمي، السنوي الفائدة سعر بين نفرق أن يجب المركبة الفوائد دراسة عند
 %.8هو  الحالة سنة، فان معدل الفائدة السنوي االسمي في هذه¼ كل  عن %2 الفائدة معدل
 كاملة، سنة نقدية خالل وحدة 100 جملة أساسه على حسبت لو والذي الحالة، هذه في الحقيقي الفائدة معدل أما

وحدات زمنية، وهو في هذه  4ولمدة  سنوي الربع الفائدة معدل أساس على حسبت ما إذا الجملة، نفس لنا ألعطى
 االسمي السنوي المعدل %  ويكون الفرق  بين8.243،  1.18243=  1 – 4% (2+  1الحالة يساوي  ) 

 . (% 1.243   % =8 -% 8.243)  هو والحقيقي
 :المركبة للفائدة األساسي القانون .٣
 الفائدة يزيد بمقدار أن يجب بل ثابًتا، يظل ال األصل فإن المركبة الفائدة أساس على المبلغ جملة حسبت إذا

 :فإن ذلك على وبناء األولى الفترة عن المستحقة
 + ع (   1= أ  )  عنه المستحقة الفوائد + األولى الفترة في المبلغ أصل = الثانية الفترة مال رأس

 :هي فترتين مقدارها استثمار لمدة مركبة بفائدة الجملة وتكون
 . 2+ ع  (1(  = أ  )   + ع1+ ع  (  ) 1= أ  ) 

 : المركبة الفائدة حساب في األسلوب هذا اتباع وعند
 . 3+ ع  (1أ  )   = الثالثة الفترة في المبلغ جملة فإن

 . 4+ ع  (1أ  )  = الرابعة السنة في المبلغ وجملة
 :كالتالي المركبة للفائدة األساسي القانون يكون لذلك
 ن+ ع  (1أ  )  = المبلغ جملة
 .الفوائد + المبلغ أصل = المبلغ جملة أن وبما
 المبلغ أصل – المبلغ جملة = الفوائد فإن لذلك
 القانون، بهذا مواضيع متعلقة ة عد عن الفصل هذا في الحديث سيتم المركبة للفائدة األساسي القانون خالل ومن
 :هي
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 للمبلغ اإلجمالية القيمة.   
 المنتظمة للدفعات اإلجمالية القيمة.   
 المستقبل في عليه الحصول سيتم معين لمبلغ الحالية القيمة.   
 المنتظمة للدفعات الحالية القيمة.   
 المؤجلة للدفعات الحالية القيمة.   

 :واحد دينار لمبلغ (المستقبلية القيمة) اإلجمالية القيمة ايجاد .أ
 تضاف المركبة أكانت الفوائد سواء واحد، دينار مبلغ جملة إليجاد المركبة للفائدة األساسي القانون استخدام سيتم
 .يومًيا أم سنوي ربع أم شهرًيا أم سنوًيا
 (:1) مثال
 كانت فإذا %  سنوًيا12مركب،  فائدة بمعدل التجارية البنوك احد في دينار 20000 مبلغ األشخاص أحد أودع
 الفوائد قيمة هي وما ايداع المبلغ، من سنوات 5 بعد الشخص لهذا يستحق ما جملة هي فما سنوًيا، تضاف الفوائد

 :له المستحقة
 :الحل
 . نالفائدة ( + معدل1)  المبلغ أصل = المبلغ جملة

 20000 =  (1 +12) %5 
1.76234 ×20000 = 

  . دينار 35246.8=  
 ن ولمدة ع فائدة استثماره بمعدل يتم ، واحد دينار جملة بأنه ويعرف التراكم، بمعدل عادة يسمى 1.76234 الرقم إن
 :أن حيث زمنية فترة
   التراكم المبلغ * معدل أصل = المبلغ جملة
 دينار لمبلغ القيمة اإلجمالية جدول في واضح وهذا المركبة، الفائدة جداول خالل من التراكم معدل ايجاد ويمكن
 .السابقة المعادلة الحاسبة لحل اآللة استخدام األفضل ومن ،5زمنية  وفترات 12 % فائدة بمعدل واحد،
 المبلغ أصل – المبلغ جملة = الفوائد أما
 دينار 15246.8 = 20000-35246.8 = 
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 :يلي كما المبلغ أصل الناتج في وضرب التراكم معدل من صحيح واحد طرح وهي أخرى، بطريقة الفوائد إيجاد ويمكن
 1 - 5% (12+  1)   = التراكم معدل

0.76234 = 1 – 1.76234 =  
 دينار .  15246.8=  21111*  0.76234 الفوائد =  مجموع
 التالي المثال معينة، ولكن زمنية فترة عن الفوائد ومجموع المبلغ، جملة إيجاد كيفية على السابق المثال في تعرفنا
 .واحده زمنية فترة عن الفائدة مصروف إيجاد يمكن كيف يوضح
 (:2) مثال

 الفائدة مصروف فما هو سنوات ٤ ولمدة سنوًيا % 10 مركب فائدة بمعدل دينار 1000 مبلغ األشخاص أحد اقترض
 .سنة كل عن
 دينار، 111% = 11* 1000 األولى =   السنة فائدة
 دينار ، 111% = 11* 1100 الثانية  =   السنة فائدة
 دينار ، 121% = 11* 1210  الثالثة  =  السنة فائدة
 دينار . 133.1% = 11* 1331  الرابعة =  السنة فائدة
 :يلي كما إيجادها فيمكن فقط الثالثة السنة عن الفائدة مصروف إيجاد منا طلب لو لكن
 1000 (1+10%)2 = 1210تساوي  حيث الثانية السنة في المبلغ جملة نجد
    1000 (1+10%)3 = 1331تساوي  حيث الثالثة السنة في المبلغ جملة نجد ثم

 تساوي حيث الثالثة السنة عن الفائدة تساوي الثانية السنة وجملة الثالثة السنة جملة بين الفرق
 ديناًرا .  121  1331 – 1210 =

 (:3) مثال
 ولمدة % 12 سنوي يساوي مركب فائدة بمعدل التجارية البنوك أحد في دينار 50000 مبلغ األشخاص أحد أودع
 . سنوات 10

 : تضاف الفوائد كانت إذا المدة نهاية في الشخص لهذا يستحق ما جملة ايجاد :المطلوب
 . شهرًيا .ج            . سنوًيا ربع .ب سنوًيا      .أ
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 :الحل
 :سنوياا تضاف الفوائد كانت إذا .أ

    (1+12%)10  50000   المبلغ  =   جملة
 ديناًرا 155292   = 

     – 50000 155292  الفوائد =   مجموع
 ديناًرا 105292  = 

 :سنوياا ربع تضاف الفوائد كانت إذا .ب
  3%=  4/  1.12   = سنوية الربع الفائدة
 . فترة  40=  4*  10 هي   الفائدة أساسها على تضاف التي الزمنية الفترات عدد

  التراكم المبلغ  *  معدل أصل = الجملة  
40(%3+1)50000 = 

3.26203 × 50000 =    
 دينار  163101.8= 
 دينار   113101.8  – 50000 = 163101.8 الفوائد =   
  [ (1+3%)40 - 1 ] 50000  الفوائد  =  أو
 :شهرياا تضاف الفوائد كانت إذا .ج

  التراكم المبلغ  *  معدل أصل = الجملة
 % 1=  1.11=   12/   1.12  = الشهرية الفائدة
 زمنية ( )فترة شهر 120  × 10 =  12  = الزمنية الفترات عدد

     (1+1%) 120 50000  الجملة  = 
 دينارا  165019=

 ديناًرا   115019 165019  – 50000 = الفوائد = 
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 من الرغم على أساسها الفوائد، على تضاف التي الفترات عدد زاد كلما تزداد الفوائد أن السابق المثال حل من نالحظ 
 المركبة الفائدة جداول إلى اللجوء البسيطة، ويمكن الفائدة على تنطبق ال الحالة وهذه األساسية، الزمنية الفترة ثبات
 .السابق المثال وحل التراكم معدل إليجاد
 :سؤال
 الفائدة كان معدل إذا له المستحق الفائدة مبلغ هو فما يوم، 100 لمده دينار 8000 مبلغ األشخاص أحد أودع

 %.١٢ يساوي السنوي المركب
 
 )الحولية( :  المنتظمة للدفعات االجمالية القيمة  .ب
 وبصفة منتظمة فترات زمنية على تستحق أو تودع متساوية، دفعات شكل على الديون سداد أو المبالغ إيداع يكون قد

 هذه في وتسمى زمنية فترة كل في نهاية أو الفورية، بالدفعات الحالة هذه في وتسمى ( زمنية فترة كل أول)  دورية
  :من الدفعات أنواع ثالث يوجد عامة وبصورة العادية، بالدفعات الحالة
  ومؤكد، معروف السداد للدفعات أو اإليداع وانتهاء بداية تاريخ حيث المؤكدة بالدفعات يسمى ما وهو األول النوع
 ويدخل تماًما مجهول والسداد انتهاء اإليداع أو بداية حيث مؤكدة، الغير الدفعات فهو الدفعات من الثاني النوع أما
 التأمين . دراسة نطاق تحت الدفعات من النوع هذا مثل
 .دائمة دفعات فهي محددة نهاية لها ليس ولكن محددة، بداية لها التي بالدفعات يتعلق ما فهو النوع الثالث أما

 المؤكدة )الحولية( : الدفعات ةجمل
 : التالي النحو على( ةمقدم) فورية أو عادية تكون قد المؤكدة الدفعات

 :العادية الدفعات جملة  .أ
 .التعاقد نوع سنوية حسب نصف أو شهرًيا أو سنوية تكون قد التي زمنية وحدة كل آخر الدفعة مبلغ تحصيل ويتم

 لدفعة اإلجمالية القيمة جدول  من المركبة الفائدة جداول طريق عن الدفعات من النوع هذا مثل جملة ايجاد ويمكن
 القيمة ايجاد فيمكن باستخدام المعادلة أما التراكم، معدل  ×الدفعة   قيمة تساوي الدفعات جملة وتكون عادية،

 :التالي النحو على للدفعات اإلجمالية
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 (:1 مثال)
 فإذا سنوات، ولمدة عشر سنة كل نهاية في دينار 500 مبلغ إيداع التأمين شركات إحدى مع األشخاص أحد اتفق
 .% سنوًيا8   يساوي السوق في السائد المركبة الفائدة معدل أن علم

 .الفوائد مجموع وحساب المدة نهاية في الشخص هذا يستحقه ما جملة حساب :المطلوب
 : الحل
 

 
       

[(    )    ]

  
         

دينار .  وتتم االجابات في هذا النوع من االسئلة باستخدام االلة  2243.2=  5111 -7243.2  =   الفوائد
 الجدول طريق عن ، ويمكن Excelنظام   باستخدام األسئلة هذه مثل لحل الكمبيوتر استخدام ويمكن الحاسبة ،

 غير وهذا  14.4865 يساوي معدل التراكم يكون و زمنية، فترات 10 و %8 فائدة معدل عند التراكم معدل إيجاد
 .كسور شكل على الفائدة أو معدل جدا كبيره الزمنية الفترات تكون أن الحتمال وذلك مفضل،

 (:٢ مثال)
 .سنوًيا % 12 مركب فائدة وبمعدل شهور، 10 ولمدة شهر، كل نهاية في دينار 200 يودع كان األشخاص أحد

 المدة نهاية في الشخص لهذا يستحق ما جملة إيجاد :المطلوب
 1  % الشهرية  =   الفائدة

]    العادية =    الدفعات جملة  
(    )    

  
 دينار 2192.4=    [
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 (:3 مثال) 
 حتى ونصف خمس سنوات ولمدة شهور 6 كل نهاية في دينار 100 مبلغ يودع أن البنوك أحد مع شخص اتفق
 .االيداع فترة نهاية في دينار 1216.87 على حصوله من يتمكن

 البنك حسبه الذي االسمي الفائدة معدل حساب :المطلوب
 

 

1216.87    =111  [
(ع  )   

  
  

ع
] 

 
         = الحالة   هذه في التراكم معدل

   
    =12.1687   

 العادية الدفعات في جدول التراكم معدل نتتبع لذلك سنوي، نصف هو الفائدة معدل أن المثال هذا في نالحظ كما
 السنوي االسمي الفائدة معدل بينما يكون ،%2 يساوي سنوي النصف الفائدة معدل فيكون زمنية، فترة 11 ومقابل
   والخطأ التجربة طريق عن أيًضا ويمكن ،  4%   × 2% = 2     يساوي 
 %  وهو2 هو   متساويين المعادلة شقي تجعل التي  قيمة )ع( تكون عندما السابقة المعادلة )ع(  في قيمة ايجاد
 % . 4يساوي   االسمي الفائدة معدل يكون لذلك سنوي، النصف الفائدة معدل

 :الفورية المنتظمة الدفعات ب.  جملة
 من النوع هذا يفضل المستثمرون ما وكثيًرا زمنية، وحدة كل أول في تستحق أو تدفع أنها الدفعات هذه يميز ما إن

 الدفعات جملة إليجاد المستخدمة العادية، والمعادلة الدفعات جملة من أكبر الفورية الدفعة جملة أن إذ الدفعات،
 :هي الفورية

]الدفعة   قيمة = الفورية الدفعات جملة  
  (  ع)ن   

ع
 +ع(1* ) [
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 :(2مثال )
 المركب الفائدة كان معدل و سنوات، 10 ولمدة دينار 300 مبلغ سنة كل بداية في يودع األشخاص أحد كان إذا

 الفورية؟ الدفعات جملة أوجد .%4 = السنوي

]*   311 = الفورية الدفعات جملة  
     (    )  

  
] ( *1+4)% 

 دينار   = 3745.9  
 :يلي الفورية  )المقدمة( كما الدفعات جملة إليجاد العادية الدفعات جدول استخدام ويمكن
 الزمنية الفترات إلى واحًدا نضيف البداية في.   
 الجديدة الزمنية الفترة عند التراكم معدل نجد.   
 استخدامه يجب  الذي التراكم معدل هو الجديد التراكم معدل فيكون صحيًحا، واحًدا التراكم معدل من نطرح 

 .للحل أو الكمبيوتر الحاسبة االله استخدام دائما يفضل ولكن الفورية، الدفعات جملة إليجاد
 13.48635 .هو  العادية الدفعات جدول من زمنية فترة 11 مقابل التراكم معدل يكون السابق المثال ففي
     = 12.48635  – 1   13.48675 هو     استخدامه الواجب التراكم معدل
 دينار . 12.48635 × 300 = 3745.9الفورية  =    الدفعات جملة

 :وتمارين أسئلة
 (:1سؤال ) 

 فيتمكن سنه، 26سن   ابنه يبلغ حتى شهرين كل أول نقود من حاجته عن يفيض ما يدخر أن األشخاص أحد قرر
 السنوية   المركبة الفوائد و سنة، 16 هو اليوم االبن عمر أن علم فإذا ديناًرا 72654 النقدي ثمنه بيًتا له يشتري أن
6 % . 

 .البيت شراء يتمكن من حتى البنك أحد لدى شهرين كل اول في األب قبل من ايداعه يجب ما تحديد :المطلوب
 (:2سؤال )
 عقار شراء من حتى يتمكن سنوات 10 ولمدة سنة كل أخر سنوية دفعة يودع أن البنوك أحد مع األشخاص أحد اتفق
 5%.يساوي  المركب السنوي الفائدة ومعدل .المدة نهاية في دينار 14000 ثمنه يبلغ

 .الدفعة قيمة ايجاد :المطلوب
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 (:3سؤال )
 وكانت دينار 102.5المبلغ   هذا عن المركبه الفائدة فبلغت البنوك أحد في دينار 5000 مبلغ األشخاص أحد أودع
 سنوات 5 االستثمار مده

 . الفائدة معدل ايجاد :المطلوب
  
 

 Present Value  ( PV)           :وتطبيقاتها الحالية القيمة
 :واحد نقدي لمبلغ الحالية القيمة .أ

 االسمية القيمة الحالية تساوي القيمة جملة فإن المبلغ، لهذا الحالية القيمة هي ما لمبلغ النقدية القيمة أن اعتبرنا إذا
 :أن حيث واحد نقدي لمبلغ القيمة الحالية إيجاد كيفية لمعرفة المركبة للفائدة األساسي القانون استخدام ويمكن له،

نالمبلغ     أصل = المبلغ جملة  (  ع)
 وبمعنى اخر ستكون 

نالقيمة الحالية     = القيمة االسمية         (  ع)

 القيمة االسميةالقيمة الحالية =     
(  ع)ن

     

 (المستقبل في الحصول عليه سيتم مبلغ قيمة أي) المبلغ لهذا الحالية القيمة نفسه هو الحالة هذه في المبلغ وأصل
 ، (ن+1 )) ع  /االسمية القيمة الحالية تساوي) القيمة تكون حيث السابقة المعادلة من الحالية القيمة ايجاد يمكن لذلك
 طريق عن وذلك المختلفة، االقتصادية ربحية المشاريع مدى لمعرفة الجدوى؛ دراسات في المعادلة هذه استخدام ويتم
 .الحالية القيمة بصافي يسمى ما ايجاد
 (: ١ ) مثال
 السنوي الفائدة كان معدل إذا سنوات 6 بعد عليه الحصول المتوقع من دينار 5000 لمبلغ الحالية القيمة هي ما

 .سنوًيا % 12 المركب
     القيمة الحالية =     

 (     )
 دينار = 2533.15      
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 المركبة، جداول  الفائدة طريق عن السابق المثال في الحال هو كما واحد نقدي لمبلغ الحالية القيمة ايجاد ويمكن
 .الزمنية والفترة الفائدة المقابل لمعدل الخصم معامل في مضروبة المبلغ قيمة تساوي لمبلغ الحالية القيمة تكون حيث
 هو     12% فائدة    ومعدل سنوات 6 ل المقابل الخصم معامل أن الجدول من نالحظ السابق المثال وفي

0.50663  . 
 دينار .  2533.15 0.50663 = * 5000  الحالية  =   فالقيمة
 (: 2 ) مثال
 :للمبلغ الحالية القيمة هي فما شهرًيا تضاف السنوية الفوائد كانت لو السابق المثال في

 % 1  = الشهرية   الفائدة         
     القيمة الحالية =     

  (    )
 دينار  2442.4 =      

 .يومًيا حتى أو سنوية نصف أو سنوية ربع الفوائد تضاف أن ويمكن
  

 :المنتظمة )الحولية  (   العادية للدفعات الحالية القيمة    .ب
 مع زمنية، فترة بداية كل أو نهاية في متساوية مبالغ الشركات أو األشخاص يسدد أو يودع األحيان من كثير في
 فورية، دفعات تسمى الفترة في بداية و العادية، بالدفعات تسمى زمنية فترة كل نهاية في االيداع عملية أن العلم

 .المنتظمة العادية للدفعات الحالية القيمة ايجاد كيفية يلي فيما ونعرض
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 (: ١ ) مثال 
 ومعدل دينار، 2000تساوي  الدفعة قيمة كانت إذا سنة، كل نهاية في تدفع سنوية دفعات 5 ل الحالية القيمة هي ما

  . مركب % 12 السنوي الفائدة

 
 3.6047 يساوي الخصم معامل يكون ومن  الجدول إليجادها، ايضا الجدول استخدام ويمكن
 دينار 7209.5   2000  ×3.6047 =للدفعات  =    الحالية القيمة وتكون

 
 (: ٢ ) مثال  

 :شهر كل نهاية في تدفع كانت إذا الدفعات لهذه الحالية القيمة هي ما السابق، المثال في
   %1  = الشهرية   الفائدة

 
 دينار    9706.8=                                                                         

 
 المقدمة ( : الفورية )الحولية للدفعات الحالية القيمة   .ج

 من أكبر لهذه الدفعات الحالية القيمة تكون ما وعادة زمنية فترة كل بداية في تدفع كانت إذا فورية الدفعات تسمى
  :هي الدفعات لهذه الحالية اليجاد القيمة استخدامها يمكن التي األساسية والمعادلة العادية، للدفعات الحالية القيمة
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 (: ١ ) مثال 
 الفائدة ومعدل دينار  2000 تساوي الدفعة قيمة كانت إذا سنة كل بداية في تدفع دفعات 5 ل الحالية القيمة هي ما

 %. 12السنوي  

 
 (:٢ مثال) 

 .لهذه الدفعات الحالية القيمة هي فما شهر كل بداية في تدفع الدفعات هذه كانت لو السابق المثال في
 % 1الشهرية  =  الفائدة  

 
 :الدائمة   للدفعات الحالية القيمة   .د  

 بمعدل البنك في مبلغ معين استثمار طريق عن الحياة مدى ثابت مبلغ على الحصول في يرغبون األشخاص بعض
 .نهاية ال إلى ما الزمنية الفترة وتكون الدائمة، للدفعات الحالية بالقيمة يسمى وهذا ما، فائدة
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 (:١) مثال 
 12% .يساوي  السنوي الفائدة معدل كان إذا دينار 200 قيمتها عادية سنوية لدفعة الحالية القيمة هي ما

 دينار  1666.6=       1.12/   200 الحالية  =    القيمة
 (: ٢ مثال)

 دائم وبشكل شهرًيا دينار  50 مبلغ  على الحصول أم فوًرا، دينار 5000 مبلغ على الحصول لك، األفضل هو ما
 %. 12 السنوي = الفائدة معدل كان إذا

   دينار  5000 =  1.11/  51الشهرية =  للدفعات الحالية القيمة
 .البديلين بين فرق ال لذلك

 
 األجل طويلة االستثمارية القرارات خالل من للنقود، المزمنية القيمة على عملية تطبيقات

 :األجل طويلة االستثمارات تقييم
 :منها لعدة أسباب المنشأة في المالية القرارات أهم من األجل طويلة أصول في االستثمار قرار اتخاذ يعتبر

 هذه خالل تغيير القرار على قدرتها المنشأة تفقد بالتالي و سنوات، لعدة المنشأة في تؤثر القرارات هذه نتائج إن .١
 .جًدا مكلًفا يكون قد التغيير أن إذ الفترة،

 خالل المتوقعة على المبيعات تعتمد المشروع من العوائد أن حين في كبيرة مبالغ استثمار إلى يحتاج القرار إن .٢
 .التوقعات تحقق عدم في مخاطرة هناك و القادمة السنوات
 ما إعداد خالل من بعناية دقيقة الثابتة األصول في األجل طويلة لالستثمارات تخطط أن بالمنشآت في يفترض لذلك
 و ( دفعها المتوقع) الخارجة التدفقات النقدية حول تفاصيل تحوي التي الخطة وهي الرأسمالية، بالموازنة يعرف
 أساليب أحد استخدام ثم من و البحث، بساط معروض على مشروع لكل بالنسبة ( عليها الحصول المتوقع) الداخلة
 . المشروع على الموافقة عدم أو الموافقة حول اتخاذ القرار أجل من األجل طويلة االستثمارات تقييم
 :أساسيتين بخطوتين تمر األجل طويلة االستثمارية القرارات اتخاذ أن أي
 .بالمشروع المتعلقة النقدية التدفقات تقدير .١
 .القرار اتخاذ ألجل التقييم أساليب إحدى استخدام .٢

 :الخطوتين هاتين من كل عن نبذة يلي وفيما
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 :النقدية التدفقات تقدير
 نقدي تدفق) األولي المطلوب االستثمار قيمة حول تقديرات وضع يتم إذ القرار، اتخاذ في األهم الخطوة هذه تعتبر
 ما عادة وهذه المشروع، عمر ذلك طيلة و الالحقة، السنوية التدفقات صافي وكذلك المشروع، بدء ألجل ،(خارج
 .داخلة نقدية تدفقات تكون
 على يعتمد فالربح المحاسبي محاسبية، نظر وجهة من الربح مفهوم و النقدي، التدفق مفهوم بين هنا نفرق أن ويجب
 أصل شراء فإن لذلك االيرادات، تحقيق هذه في شاركت التي بالمصاريف االيرادات مقابلة وعلى االستحقاق أساس
 اإلنتاجية حياته سنوات على األصل ذلك كلفة يتم تقسيم لكن و المحاسبي، بالمفهوم مصروفا يعتبر ال نقًدا معين
 .السنوي االستهالك بقسط فيما يعرف التكلفة تلك من جزًءا سنة كل تحمل حيث
 يقاس و األصل، فيها شراء تم التي اللحظة من خارجا تدفقا تعتبر األصل كلفة فإن النقدي التدفق نظر وجهة من أما
 يعتبر قبضه يتوقع ما كل و الدفع، في موعد خارجا تدفقا يعتبر دفعه يتوقع ما فكل األخرى التدفقات جميع هذا على
 .إليه االستهالك قيمة بإضافة نقدي تدفق إلى الربح المحاسبي نحول أن يمكن و القبض، تاريخ في داخال تدفقا

 تدفقات أي أو شراؤه األصل المطلوب قيمة هو و " األولي االستثمار نعتبر فإننا الرأسمالية الموازنة إعداد وألغراض
 التدفقات باقي أما صفر، بالزمن الزمنية لهذه النقطة يرمز وعادة المشروع عمر بداية في خارجا تدفقا"  به مرتبطة
 لكل الخارجة التدفقات منها مطروًحا الداخلة التدفقات أي التدفق السنوي، صافي مع خاللها من نتعامل فإننا السنوية

 .عام
 بعين األخذ من كونها تمكننا إلى باإلضافة ووضوحها، قياسها بسهولة المحاسبية األرباح عن النقدية التدفقات وتمتاز

 . للنقود الزمنية القيمة االعتبار
  

 :المشروعات تقييم أساليب
 وهما منها، نوعين وسنطلع على حسابها، في النقدية التدفقات على تعتمد التي المشروعات لتقييم أساليب عدة يوجد

 :حاليا المتداوالت
 فترة أسلوب هذه األساليب من وسندرس ، للنقود الزمنية القيمة االعتبار بعين تأخذ ال التي وهي   :التقليدية األساليب
 .االسترداد
 :ومنها لنقود الزمنية القيمة االعتبار بعين تأخذ التي وهي   :الحديثة األساليب
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 .الحالية القيمة صافي .١
 .الربحية ( دليل ) مؤشر .٢
 .الداخلي العائد معدل .٣

 :الحديثة و التقليدية األساليب هذه من لكل مبسط شرح يلي وفيما
 :وأهمها التقليدية األساليب   .١

 (Payback Period):االسترداد   فترة
 فترة كانت إذا قبول المشروع يتم و المشروع، في األولي االستثمار يسترد لكي المطلوبة (بالسنوات) الفترة بأنها تعرف

ال المشروع يكون لكي اإلدارة، تحددها التي الفترة من أقل االسترداد  .مرفوًضا فسيكون مقبوال، وا 
 (: ١ مثال )
 ٠٢٢٢ مقدارها نقدية  سنوية تدفقات يعطي أن ويتوقع دينار، ألف ٢٢ مقداره مبدئًيا استثماًرا المشاريع أحد يتطلب
 .االسترداد فترة احسب .سنوات خمس ولمدة دينار
 :الحل

 :كالتالي فترة االسترداد حساب يمكن الحالة هذه وفي متساوية، الداخلة السنوية التدفقات أن الحالة هذه في نالحظ
 الثابتة السنوية المالي /  التدفقات االستثمار = االسترداد فترة

 سنة  3.333=    6111/  21111=                          
 .شهور ٤ و سنوات ٣ يعادل ما أي
 ( : ٢ ) مثال   

 االستثمارية المشاريع بأحد المتعلقة التدفقات يلي فيما
 التدفق النقدي السنة

 ( دينار االستثمار االولي  ) القوس يدل على ان التدفق خارج (11111)  صفر 1
 دينار    ) بدون اقواس يعني  المبلغ عائد  داخل ( 5111 1
 دينار 4111 2
 دينار 3111 3
 دينار 1111 4

 االسترداد؟ فترة احسب
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 :الحل
 الطريقة وهذه فترة االسترداد اليجاد أخرى طريقة استخدام يجب بالتالي و متساوية، غير الداخلة التدفقات أن نالحظ
 -:يلي كما هي

 .األولي االستثمار تغطية لغاية سنويا المتراكمة التدفقات نحسب
 لحدوث السنة الالزم كسر نحسب نهايتها، في ليس و السنوات، إحدى خالل ستكون االستثمار تغطية أن وبما

 فيها حدثت التي خالل السنة النقدي التدفق على األولي االستثمار لتغطية المتبقي المبلغ بقسمة ذلك و التغطية،
 .التغطية

 ما مجموع دينار،  ليصبح ٤٢٢٢ الثانية في و دينار ٠٢٢٢ األولي السنة في سنسترد أننا نجد السابق المثال ففي
 في التدفق ولكن األولية، استرداد التكلفة يكتمل لكي الثالثة السنة من دينار ١٢٢٢ يتبقى و دينار ٠٢٢٢ استرددناه

(  3111/   1111 ) كالتالي ويحسب .هذه السنة من جزء إلى إال نحتاج ال أننا أي دينار ٣٢٢٢ هو الثالثة السنة
 .السنة من
 :النهائي الجواب ليصبح 
 سنة  2.33 = سنة  ( 3111/   1111 ) + سنة ٢
 .شهور ٤ و سنتين يعادل ما أو

 التي النقدية تتجاهل التدفقات كونها إلى باإلضافة للنقود، الزمنية القيمة تتجاهل أنها الطريقة، هذه عيوب أهم ومن
 بعض مناقشة إلى يقودنا هذا المشاريع،  و لتقييم أفضل طرق عن البحث يفضل لذلك الكلفة، استرداد بعد تحدث
 .األخرى الطرق

  
 
 :الحديثة األساليب .٢
 (Net present value):الحالية   القيمة صافي   .أ

 بعين النقدية جميع التدفقات تأخذ أنها كما الزمنية، القيمة تعكس كي النقدية؛ التدفقات خصم على الطريقة هذه تعتمد
 القيمة بين الفرق بأنها القيمة الحالية صافي تعرف و االسترداد، فترة عيوب على تتغلب فهي بذلك و االعتبار،
 :أن أي األولي، االستثمار و الداخلة للتدفقات الحالية
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 .األولي االستثمار - الداخلة للتدفقات الحالية القيمة مجموع = الحالية القيمة صافي
 .األولي االستثمار -  ن+ع(1التدفق ر  / ) =    NPVالحالية القيمة صافي

 :كالتالي فهو القرار اتخاذ معيار أما
 كانت   إذاNPV  فالمشروع الصفر من أقل كانت إذا أما مقبول، المشروع فان صفر، تساوي أو من أكبر 

 .مرفوض
 يكون    الذي المشروع هو األفضل المشروع فإن مشاريع عدة ترتيب أردنا إذاNPV  غيره أكبر من له. 
 وهو االستثمار، المطلوب على العائد معدل يدعى الحالية القيمة إليجاد يستخدم ) ع( الذي الخصم معدل فإن وأخيًرا
 المال (. رأس ) كلفة المشروع تمويل كلفة يساوي ما عادة
 (: ٣ ) مثال

 القيمة صافي % احسب11 تساوي  المشروع تمويل كلفة بأن علمت إذا و ( السابق،٢ ) رقم المثال بيانات باستخدام
 ؟ للمشروع الحالية
 :الحل

 : المبدئي االستثمار نطرح ثم النقدية التدفقات لجميع الحالية القيمة نحسب
 القيمة الحالية للتدفق التدفق المزمن  ) الفترة (

1 5111 5111( /1+11)%1  =4545.45  
2 4111 4111 ( /1 +11 ) %2  =3315.79  
3 3111 3111 ( /1 +11 ) %3  =2253.94 
4 1111 1111 ( /1 +11 ) %4  =683.11 

 مجموع القيم الحالية للتدفقات الداخلة 11788.19  المجموع
 
 دينار 788.19=  11111 – 11788.19 = الحالية القيمة صافي  

 .مقبول المشروع إًذا موجب الحالية القيمة صافي أن وبما
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 تصلح ال أنها كما لها،المطلوب  الخصم معدل حساب صعوبة في تتثمل عيوبا لها أن إال الطريقة هذه حسنات ورغم
 استخدام يمكن الحجم اختالف على مشكلة للتغلب و مختلفة، أولية استثمارات تتطلب أنها أي الحجم مختلفة لمشاريع
 :الربحية مؤشر طريقة

 (Profitability Index):الربحية   مؤشر   .ب
 الخارجة و الداخلة بين التدفقات النسبة تحسب أنها غير كبير حد إلى الحالية القيمة صافي طريقة تشبه الطريقة هذه
 :أن أي بينهما، الفرق حساب بدل

 األولي الداخلة  /  االستثمار للتدفقات الحالية القيمة مجموع = الربحية مؤشر
 :هو هنا القرار اتخاذ ومعيار
 المؤشر كان المشروع إذا رفض و الصحيح، الواحد يساوي أو من أكبر الربحية مؤشر كان إذا المشروع قبول -

 .واحد من اقل
 .يعتبر األفضل األعلى الربحية مؤشر ذا المشروع فإن أفضليتها حسب مشاريع عدة ترتيب عند -

  
 (: ٤ مثال ) 

 .الربحية مؤشر احسب السابق (٣ ) رقم مثال في
 1.179=  11111/  11788.19 =    الربحية مؤشر
 . مقبول المشروع فإن الصحيح الواحد عن يزيد الربحية مؤشر أن وبما

 
  (Internal rate of Return):الداخلي   العائد معدل   .ج

 تساوي  الداخلة للتدفقات الحالية القيمة يجعل الذي الخصم معدل بأنه (IRR) الداخلي   العائد معدل يعرف
 :فإن صفرًا، وبالرموز يساوي الحالية القيمة صافي يجعل الذي الخصم معدل هو أو األولي، االستثمار
∑  =    األولي االستثمار   

(     )
 
    

 :هو هنا القرار اتخاذ ومعيار
 عادة الذي و على المشروع، المطلوب العائد معدل يساوي أو من أكبر الداخلي العائد معدل كان إذا المشروع قبول
 .المشروع تمويل كلفة يساوي ما
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 .أفضل يعتبر األكبر الداخلي العائد معدل فان مشاريع عدة تدريج عند
ن مئوية، نسبة على شكل اإلجابة على نحصل أننا إذ اإلدارة، قبل من نتائجها فهم بسهولة الطريقة هذه وتمتاز  وا 
 .والخطأ وقابلة للصواب التجربة على وتعتمد صعبة الداخلي العائد معدل حساب عملية كانت

 (: ٥ مثال) 
 رأس كلفة كانت إذا  المشروع تقيم كيف و الداخلي، العائد معدل احسب السابق(  ٢ ) رقم المثال بيانات باستخدام

 %.11 تساوي للمشروع المال
 :الحل

∑ =     األولي االستثمار   

(     )
 
    

14444   =    

(     ) 
 

    

(     ) 
 

    

(     ) 
   

    

(     ) 
 

ذا   (IRR)لمعرفة   التجربة استخدام من بد ال وهنا  الجانب في الناتجة  القيمة أن وظهر معينا، معدال استخدمنا وا 
 أن أي العكس، ظهر إذا المستخدم، و المعدل نرفع أن بد فال األولية(، )الكلفة األيمن الجانب من أكبر األيسر
 يجعل الذي و المطلوب المعدل نصل إلى حتى هكذا و المستخدم، المعدل نخفض أن بد فال أقل األيسر الجانب
 .متساويان الطرفان

 %.14.5تساوي   السابق المثال في .(IRR) أن  نجد والخطأ التجربة وباستخدام 
 (:٦ ) مثال  

 :المشروعات بأحد المرتبطة النقدية التدفقات إليك
 التدفق السنة

 ( االستثمار االولي 41111)  صفر 1
1 12111 
2 12111 
3 12111 
4 12111 

 
 :للمشروع الداخلي العائد معدل احسب
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 :الحل
 في للدفعات القيمة  الحالية جداول من نستفيد أن يمكن الحالة هذه وفي متساوية الداخلة التدفقات أن هنا نالحظ
 يلي: كما  (IRR)ايجاد 
 ؟؟  = ع ٤ =ن عند للدفعات الحالية القيمة معامل ×الدفعة   قيمة  =    للدفعات الحالية القيمة

 المعامل  × 12111=  41111
  3.3333=  12111/  41111المعامل =  

 ( 3.333 ) المعامل  المطلوب قيمة على ( ٤ = ) ن عند نبحث و للدفعات الحالية القيمة جداول إلى نذهب واآلن
  IRR .قيمة     هي الجدول أعلى )ع( في تكون نجدها عندما و
 

 : يلي ما نجدس الجدول في البحث وعند
 %7 )ع(  قيمة   3.3872معامل    عند  
 %8 )ع(  قيمة   3.3121معامل    عندو  
 
 

 و نسبة بعمل نقوم ع بالضبط ولمعرفة %٨ و %٧ بين ستقع( ع) أن فسنالحظ  3.3333 معامل (ع)نريد أننا وبما
 -:كالتالي تناسب

             

             
  

ع   
     

 

      

     
  
ع   
   

 

 %6.28ع =  
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 وتمارين أسئلة
 :األول السؤال

 الخصم؟ بمعدل المقصود ما .أ
 ؟ الغد دينار من أكبر اليوم دينار قيمة تكون لماذا .ب

 :الثاني السؤال
 العمر من يبلغ الرجل أن  علًما الستين سن بلوغه عند دينار 10000 مبلغ لنفسه يضمن أن يريد األشخاص أحد
 %.7.5 يساوي   االستثمار ومعدل عاًما خمسين اآلن

 . اآلن استثماره الواجب المبلغ ايجاد :المطلوب
 :الثالث السؤال
 بدفع   1998/ 31/12في  القرض هذا بسداد وتعهد البنوك، أحد من دينار 3120 مبلغ األشخاص أحد اقترض
  . سنوًيا %5 مركب أساس على الفوائد يحسب البنك وكان دينار 4000 مبلغ

 . االقتراض فيه تم الذي التاريخ ايجاد :المطلوب
 :الرابع السؤال
 فإذا فورا ،  أولها سنوية، يستحق نصف دفعة 30 دفع طريق عن ثمنها بسداد وتعهد سيارة األشخاص أحد اشترى
 %.8السنوي  الفائدة معدل أن علم

 . اليوم السيارة شراء ثمن حساب :المطلوب
 :الخامس السؤال
 دينار 20000 يباع بمبلغ ذلك بعد اآلن من سنة 20 ولمدة دينار 1000 سنوي إيراد له يقدر منزل شراء ثمن أوجد

 %.8هو  السوق في السائد الفائدة معدل وكان عليها المقام األرض مع كأنقاض
 :السادس السؤال
 سنوًيا دينار  1000مقدارها    دفعة له يضمن البنوك أحد في المال من مبلًغا لولده يودع أن قرر األشخاص أحد
 . %   سنوًيا11  مركب فائدة وبمعدل الحالية السنة من ابتداءً  الحياة ولمدى سنة كل نهاية

 . ايداعه الواجب المبلغ قيمة ايجاد :المطلوب
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 متعددال ختياراال أسئلة
 :الصحيح الجواب اختر
 اذا %9 سنوية مقدارها فائدة وبمعدل يوًما 130 لمدة دينار 30000 قيمته قرض على المستحقة الفائدة هي ما .١

 يوًما (  : 365 = السنة أيام عدد أن فرض )على  يوميا الفائدة أضيفت
 ما جميع د(        تقريبا ديناًرا   97.7ج  (       تقريبا ديناًرا   977ب (          تقريبا ديناًرا    961 ( أ

 خطأ ذكر
 تقبضه أن الذي تتوقع المبلغ هو فما اآلن، من عام بعد مقدما سنوات ثالث عن منزل ايجار تقبض أن أردت إذا .٢
 :دينار  5000السنوي   =  المنزل وايجار % 12 الخصم معدل كان اذا

 ما د(  جميع           ديناًرا   16872 ج(            ديناًرا    12009 ب(            ديناًرا  10772 ( أ
 خطأ ذكر

 توفير فان   12%السنوي   الفائدة معدل كان فاذا توفير، برنامج في شهر كل نهاية في دينار 100 أسعد يدفع .٣
 :يساوي الخامسة الدفعة بعد أسعد
 ما د(  جميع دينار               560 ج(    دينار                548ب(     دينار              510  ( أ

 خطأ ذكر
 :هو الخصم معدل فإن دينار 125 هي سنه بعد 139 لمبلغ الحالية القيمة كانت اذا .٤
 ما جميع %                     د( 7%                    ج(   11%                    ب(       12 ( أ

 خطأ ذكر
 فكم دينار، 312.8 الثانية     السنة نهاية في حسابك رصيد وبلغ البنوك، أحد في دينار 232 مبلغ أودعت اذا .٠

 :السنوي الفائدة معدل يبلغ
 ما د(   جميع %                    5.5%                         ج(  6(   %                    ب5 ( أ

 خطأ ذكر
 ولمدة سنويا دينار  211   مقداره نقدي عائد توليد االستثمار لهذا ويتوقع اآلن، تدفع دينار 1500 يكلف استثمار .٠

 % ،11الخصم   معدل وكان القادم، العام من ابتداء وذلك طويلة
  ؟ ولماذا اقتصاديا   ؟   مجد المشروع هل
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