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التقييم االقتصادي (من وجهة نظر الدولة)

تنفيذ أي مشروع اقتصادي يستهدف:

 تحقيق الربح إذا كان صاحب المشروع هو الفرد. -أو تحقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمع من وجهة نظر الدولة.

وفي كال الحالتين هناك بعض المعايير المتعارف عليها للحكم على مدى جدوى المشر ر ر ر ر ررروع أي أن تلك المعايير
تستخدم في الحالتين) وأهمها ثالثة:

 -نسبة المنافع للتكاليف.

 القيمة الحالية لصافي منافع المشروع. -معدل العائد الداخلي للمشروع.

مبررات التحليل االقتصادي للمشروع وخصائصه

 -1يلغي التحليل االقتصر ررادي كنود كاملة م ر رواي منها ما يدخل خوعنة المشر ررروع أو ما يخرج منها ،حيث يسر ررتهدف
التعرف على الموقف الحقيقي للمشروع من الناحية االقتصادية.

 -2يلغي التحليل االقتصر ر ررادي البنود المتعلقة بما يسر ر ررمى بالتحوعالد النقدية المدفوعاد التحوعلية) ،التي تتم كين
المشروع والمجتمع وهي تمثل كنود أمامية في التحليل المالي).

 -3يس ر ر ررتهدف التحليل االقتص ر ر ررادي الوص ر ر ررول للقيم الحقيقية للس ر ر ررلع والخدماد التي يتم التعامل فيها كينما التحليل

المالي يستخدم المعطياد التي يتم التعامل كها.

 -4عدم وجود توازن على مستوى االقتصاد القومي يعطي للموارد قيمة غير حقيقية:

 وجود بطالة يعني أن إنتاجية العامل الحدية ال تتساوى مع األجر الحقيقي الذي يعطى له. عدم تساوي االمتثمار مع االدخار يجعل معر الفائدة ال يعكس االمتخدام األمثل للنقود. -وجود التضخم ال يعطي حقيقة األمعار.

 -5كذلك فإن التحليل االقتصادي يستمد ضرورته من اآلثار غير المباشرة للمشروع والتي يهملها التحليل المالي.

 -6عدم وجود مر ررعر صر رررف حقيقي للعملة المحلية وما قد يترتب على المشر ررروع من االم ررتغناي عن بعض السرررلع
المس ررتوردة كدائل الوارداد) أو تص رردير بعض إنتاج المش ررروع ،يتطلب تحليال اقتص رراديا يعكس ما يحققه المش ررروع

من آثار اقتصادية مقومة بأمعار الصرف الحقيقية للعملة األجنبية ولذا يستخدم:
 -معر صرف الظل.

 -معر المساواة لالمتيراد.
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 -معر المساواة للتصدير.

أسعار الظل

وععرف م ر ر ر ر ررعر الظل بأنه الس ر ر ر ر ررعر الذي يعكس القيمة الحقيقية للس ر ر ر ر ررلعة أو الخدمة ،وهو المس ر ر ر ر ررتخدم في التحليل
االقتصادي.
سعر الظل لألرض:
وعتمثل في مقدار ما يفقده المجتمع نتيجة امرررتخدام عنصر ررر األرش في المشر ررروع وفقا للنظرعة االقتصر ررادية) قيمة

الناتج الحدي لألرش كدون المشروع "أي المضحى به نتيجة إقامة المشروع"

أو

 االيجار السنوي إذا ما كانت منتجة كدون المشروع وعصعب تقدير قيمة الناتج الحدي. -وإذا كانت مؤجرة فيستخدم اإليجار المدفوع منوعا كسعر ظل.

 -وإذا كانت األرش غير منتجة فسعر الظل في هذه الحالة يساوي صفر.

 -وإذا كانت األرش مملوكة ومس ر ررتغلة كدون المش ر ررروع فس ر ررعر الظل هو ص ر ررافي العائد المتحقق من األرش كدون

المشروع.

سعر الظل لعنصر العمل:
يمثل نفقة الفرص ر ررة البديلة لعنص ر ررر العمل ،أي ما يفقده المجتمع نتيجة انتقال عنص ر ررر العمل من مكان ام ر ررتخدامه

الساكق إلى المشروع.

أي الناتج الحدي لعنص ر ررر العمل كدون المش ر ررروع بافتراش م ر رريادة م ر رروم المنافس ر ررة التامة ،بمعنى أن أجر العامل

يتساوى مع إنتاجه الحدي).

سعر الظل إلنتاج (إحالل واردات)
يحسب على أماس معر المساواة لالمتيراد.

أسعار الظل للمدخالت:
 -مدخالد مستوردة:

معر الظل لها يحسب على أماس معر المساواة لالمتيراد.

 -مدخالد منتجة محليا وليس لها تجارة دولية:

أي تنتج لالمتخدام المحلي فقط ،ومعر الظل لها هو معر السوم وهو نفس السعر المستخدم في التحليل المالي.
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 مدخالد منتجة محليا ولها تجارة دولية أي لها معر عالمي وال تصدر):ومعر الظل لها هو معر المساواة للتصدير.

اشتقاق سعر المساواة للتصدير وسعر المساواة لالستيراد
السعر  FOBخالص على ظهر السفينة)

عبارة عن السعر متضمنا كافة كنود التكلفة حتى تصل السلعة إلى ظهر السفينة في ميناي التصدير.

السعر CIF

وعشمل السعر فوب في ميناي التصدير  +إضافة تكلفة الشحن إلى ميناي االمتيراد  +التأمين على السلعة +تكلفة

التفرعغ من السفينة إلى أرش ميناي االمتيراد.

أسعار المساواة للصادرات:
 -السعر ميف.

 تطرح تكاليف الشحن ،التأمين ،التفرعغ). -يعطى السعر فوب بالعملة األجنبية.

 يضرب في معر الصرف الظلي للعملة. السعر فوب بالعملة المحلية. -تطرح رموم الميناي المحلي.

 تطرح تكاليف النقل من المشروع للميناي مصارعف التسوعق المحلي). -يعطى معر المساواة للصادراد.

سعر المساواة للصادرات (إحالل محل صادرات):

 -السعر ميف.

 تطرح تكاليف الشحن ،التأمين ،التفرعغ). -يعطى السعر فوب بالعملة األجنبية.

 يضرب في معر الصرف الظلي للعملة.يعطى السعر فوب بالعملة المحلية.

 -تطرح رموم الميناي المحلي.

 -تطرح تكاليف النقل للسوم المحلي.

 -تضاف تكاليف النقل من المشروع للسوم.

57

تقييم مشـروعات

Projects Evaluation

د .إيهاب الضمان

Dr. Eihab Damman

 -يعطى معر المساواة لسعر اإلحالل محل الصادراد عند باب المشروع.

أسعار المساواة للواردات:
 -السعر فوب.

 تضاف تكاليف الشحن ،التأمين ،التفرعغ في الميناي المحلي). -يعطى السعر ميف بالعملة األجنبية.

 يضرب في معر الصرف الظلي للعملة المحلية. يعطى السعر ميف بالعملة المحلية. -تضاف رموم الميناي المحلي.

 تضاف تكاليف النقل من الميناي إلى المشروع. -يعطى معر المساواة للوارداد.

أسعار المساواة للواردات (منتجات إحالل محل واردات):

 -السعر فوب.

 تضاف تكاليف الشحن ،التأمين ،التفرعغ). -يعطى السعر ميف.

 يضرب في معر الصرف الظلي للعملة المحلية. يعطى السعر ميف بالعملة المحلية. -تضاف رموم الميناي المحلي.

 -تضاف تكاليف النقل من الميناي إلى السوم المحلي يعطى معر السوم المحلي).

 تطرح تكاليف النقل من السوم إلى المشروع معر باب المشروع). يعطى معر المساواة لسلع إحالل محل الوارداد.سعر صرف الظل

يأتي الحديث عن معر صرف الظل عندما ال يكون هناك موم حر للصرف ،وتكون السلطة الرممية هي المحدد

لسعر صرف رممي.

ال يعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية ،مما يؤدي إلى تفش رري الس رروم الس رروداي للعملة إلى أن الس رروم الس رروداي ال

تعكس أيضا القيمة الحقيقية للعملة المحلية حيث تخضع لظروف وأوضاع خاصة يصعب تحديدها ومحاصرتها.
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وبصفة عامة فإن األمباب وراي اختالف معر صرف الظل عن معر الصرف الرممي تتمثل في:

 -العجو في ميوان المدفوعاد والميوان التجاري.

 -اختالف األمعار المحلية للسلع عن أمعارها العالمية.

 -وجود قيود كمية ونقدية وإدارعة على التجارة الخارجية.

عالوة النقد األجنبي:

وهي عبارة عن التعرعفة الجمركية على الوارداد وإعاناد الصادراد للسلع الداخلة في التجارة الخارجية.
وتستخدم كياناد عالوة النقد األجنبي أو ما يطلق عليها فرم السعر لحساب معر الظل للنقد األجنبي.

عالوة النقد األجنبي فرم السعر) =

إجمالي قيمة الوارداد م رريف) بعد تحوعلها إلى العملة المحلية بام ررتخدام م ررعر الص رررف الرم ررمي  +إجمالي قيمة

التعرعفاد الجمركية على الوارداد  +إجمالي قيمة الصر ر ر ر ررادراد فوب) بعد تحوعلها إلى العملة المحلية بامر ر ر ر ررتخدام

معر الصرف الرممي  +إجمالي قيمة المساعداد للصادراد


إجمالي قيمة الوارداد م رريف) بعد تحوعلها إلى العملة المحلية بام ررتخدام م ررعر الص رررف الرم ررمي  +إجمالي قيمة
الصادراد فوب) بعد تحوعلها إلى العملة المحلية بامتخدام معر الصرف الرممي.

وعكون معر صرف الظل= معر الصرف الرممي* فرم السعر)1+

طريقة معامل التحويل:

هناك طرعقة أخرى تسر ر ر ر ر ر ررمح بإدخال عالوة النقد األجنبي على السر ر ر ر ر ر ررلع الداخلة في التجارة في التحليل وتتمثل في
تخفيض قيمة السر ر ر ر ر ر ررلع غير الداخلة في التجارة بالعملة المحلية بمقدار يعكس تماما مقدار العالوة معامل التحوعل

المعياري).

معر الظل للنقد األجنبي= معر الصرف الرممي * +1عالوة النقد األجنبي).
معامل التحوعل المعياري= +1 /1عالوة النقد األجنبي)

معر الظل للنقد األجنبي= معر الصرف الرممي  /معامل التحوعل المعياري
معامل التحوعل المعياري= معر الصرف الرممي  /معر الظل للنقد األجنبي
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تعديل القيم المالية (السوقية) إلى قيم اقتصادية
 -1تعديل المدفوعاد التحوعلية:
 الضرائب بأنواعها بما فيها الجمارك). -اإلعاناد.

 -القرش المتسلم.

 -خدمة الدين المسدد من أصل القرش  +الفائدة).

 كل البنود السابقة تحذف من التحليل أو التقييم) االقتصادي. -2تعديل تشوهاد األمعار للبنود الداخلة في التجارة الدولية:
وذلك بامتخدام:

 معر المساواة للصادراد. -معر المساواة للوارداد.

 معر الظل للنقد األجنبي. -3تعديل تشوهاد األمعار في البنود غير الداخلة في التجارة:

إذا كان السر رروم قرعبا من المنافسر ررة بالنسر رربة لهذا النوع من اإلنتاج أو هذا اإلنتاج يمثل قد ار ضر ررليال للغاية بالنسر رربة
لحجم اإلنتاج الكلي في السوم فإن األمعار المالية هي نفسها األمعار االقتصادية.
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معالجة المشروعات الفاشلة
يعتبر موضرر رروع معالجة المشر ر ررروعاد الفاشر ر ررلة من كين أهم الموضرر رروعاد في مجال ادارة وتقييم المشر ر ررروعاد ،فهو
يبحث في عدة مجاالد من أهمها امباب فشل المشروع وكيفية تطوعره بإعادة جدولة مخرجاته.
باإلض ررافة الى ذلك يبحث ذلك الموض رروع عملية التحليل اإلداري للمش ررروع واهميته إلدارة المش ررروع وكذلك مجاالد
التحليل اإلداري في المشروع.
كما يتناول ذلك الموضوع ايضاً عملية تصفية المشروع كملجأ أخير بعد أن تعجو كافة الومائل واالماليب األخرى
عن اصالحه ومعالجته.
* أسباب فشل المشروع.
هناك عدة امباب لفشل المشروع قد تبديها إدارته ،منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مجرد مبرراد أو أعذار قد تلجأ
اليها اإلدارة إذا كانت غير كفؤة ،فقد تعوو ادارة المش ررروع الفش ررل الى درجة المنافس ررة القوعة في الس رروم كينما يكون
السبب الحقيقي هو تقصير ادارة المبيعاد في كذل جهودها في عملية التسوعق.
وبخالف ذلك هناك العديد من االمررباب التي يمكن ان تكون وراي فشررل المشررروع ومن كينها :الكسرراد التجاري ،عدم
كفاية رأس المال ،الديون الهالكة ،الهبوط في قيمة الموجوداد ،الموقع الس ر ر ر ر ر رريي للمش ر ر ر ر ر ررروع ،الفوائد المرتفعة على
االقتراش.
* تطوير المشروع.
تهتم جهود تطوعر المش ررروع كتخطيط وتنفيذ البرامج المص ررممة لوعادة فعالية المش ررروع وتحس ررين طرعقة أدائه ،وععبر
تطوعر التنظيم كجوي من تطوعر المشروع عن االمتجابة للتغيير ،والذي يتضمن وضع امتراتيجية تهدف الى تغيير
االعتقاداد واالتجاهاد والقيم والبناي التنظيمي بش ر ر رركل تس ر ر ررتطيع معه أن تتكيف مع التكنولوجيا واألمر ر ر روام الجديدة
والتغيراد المتوايدة بامتمرار.
وععد تطوعر المشررروع عملية مسررتمرة يجب االهتمام كها دائماً من قبل االدارة وذلك الن المشررروعاد المختلفة تعمل
بامتمرار في كيلاد متغيرة مما يستوجب من ادارة المشروع التكيف مع هذه المتغيراد بإجراي التغيير الالزم.
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فالتغيراد البيلية قد تمتد لتشررمل كافة المجاالد السرريامررية واالقتصررادية واالجتماعية والثقافية وقد تمتد ايضررا لتشررمل
تغيراد في االمر ر روام من حيث درجة المنافس ر ررة وأذوام العمالي وتفض ر رريالتهم وم ر ررلم أولوعاتهم ،وهذه التغيراد البيلية
تضع ادارة المشروع في مواجهة تحدياد كبيرة يستلوم مواجهتها وتطوعر المشروع بما يتنامب مع هذه التحدياد.
وعجب على االدارة أال تعمل على فرش التغيير الشامل السرعع في أنشطتها وق اررتها وبنايها التنظيمي ،كل يفضل
دائماً تنفيذ التغيير الجوئي والبطيي وذلك تفادياً ألية مشر ر ر ر ر ر رراكل أو مقاومة للتغيير من قبل العاملين الذين يتأثرون
بموضوع التغيير.
وقد تتخذ مقاومة التغيير اش ر رركاالً عديدة منها رفض تنفيذ موض ر رروع التغيير أو تأخير تنفيذه أو حتى معارض ر ررته عن
طرعق الكالم واإلشر ر ر ر ر ر رراعاد ،إال أن هنالك عدة طرم قد تلجأ اليها االدارة لمواجهة مقاومة التغيير أهمها اش ر ر ر ر ر ر رراك
العاملين في موض رروع التغيير ،وكذلك الحص ررول على دعم االدارة العليا لبرامج التغيير واقامة الندواد واالجتماعاد
والدوراد التدرعبية لشرح ابعاد ومبرراد وفوائد عملية التغيير.
* فوائد تطوير المشروع.
-

تخفيض تكلفة االنتاج من خالل الحصول على اآلالد ومعداد جديدة وذاد طاقة أكبر.

-

تخفيض تكاليف التشغيل من خالل التوفير في التالف من المواد الخام وتحسين اداي اآلالد والمعداد.

-

تقديم امتخداماد جديدة للسلع المنتجة.

-

االمتمرار في انتاج وتسوعق السلع التي تدر عائداً جيداً وإلغاي انتاج وتسوعق السلع الغير مجدية.

-

الوعادة في حجم االنتاج نتيجة لتغيير اآلالد أو لرفع معنوعاد العاملين في المشروع.

* أساليب تطوير المشروع.
يمكن تصنيف أماليب تطوعر المشروع الى ثالث مجموعاد:
 التطوعر على مستوى الفرد وعشمل التدرعب واتجاهاد األفراد وربط اهداف الفرد بأهداف المشروع وزعادة االنتماي. التطوعر على مسر ر ر ر ر ر ررتوى الجماعة وعتضر ر ر ر ر ر ررمن تغيير معتقداد الجماعة وثقافتها بما يمكنها من العمل كروح الفرعقوبالتالي السعي الى حل الصراعاد الداخلية.
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 التطوعر على مس ر ررتوى المش ر ررروع والذي يتض ر ررمن اعادة جدولة مدخالته وتغيير بعض عملياته باإلض ر ررافة الى اعادةالنظر في كنايه التنظيمي ونظمه المتبعة كنظام المعلوماد ونظام االنتاج وغير ذلك.
* اعادة جدولة مدخالت المشروع.
قد تترتب على عدم كفاية جدولة مدخالد المش ررروع ارتفاع التكاليف الكلية أو تأخير في وقت انجاز المشر رروع مما
قد يؤدى الى تعثره أو قد يكون أحد امررباب فشررل المشررروع ،وبالتالي فكفاية الجدولة والحصررول على تقديراد واقعية
دقيقة لألوقاد الالزمة لكل نشاط يمكن االدارة من تجنب تحمل أي تكاليف اضافية غير ضرورعة.
* التحليل اإلداري للمشروع.
تشبه عملية التحليل اإلداري الى حد كبير عملية المحامبة ،اال أنها لم تصل بعد الى مستوى دقتها وتنظيمها وذلك
العتماد عملية التحليل اإلداري في كثير من األوقاد على
االحكام الشخصية للقائمين على عملية التحليل اإلداري.
وعختلف نطام التحليل اإلداري من مشروع آلخر ،فقد يركو أحد المشروعاد في تحليله على المسائل االمتراتيجية
فقط كينما يقوم مشروع اخر بالبحث والتحليل التفصيلي لكافة االنشطة والعملياد.
وبشر ر ر ر رركل عام تتناول أهم مجاالد التحليل اإلداري كل من أهداف المشر ر ر ر ررروع ،الخطط والسر ر ر ر رريامر ر ر ر رراد واالجراياد،
الق ارراد ،الهيكل التنظيمي والمس ر ر ر ر ر ررتوعاد االدارعة ،نظام المعلوماد ،نظام االتص ر ر ر ر ر رراالد ،تقييم االداي ،منا وبيلة
العمل.
* تصفية المشروع.
في حالة فش ررل المش ررروع لس رربب أو آلخر ،فإن ادارة المش ررروع تحاول جاهدة معالجة أم ررباب هذا الفش ررل مر رواي عن
طرعق تطوعر المشر ر ررروع بإعادة جدولة مدخالته أو عن طرعق االعتماد على عناصر ر ررر بش ر ر ررعة أكثر مهارة وخبرة أو
تنفيذ أكثر من نشاط في نفس الوقت.
وعلى الرغم من المحاوالد التي تبذلها اإلدارة لمعالجة فش ر ر ررل المش ر ر ررروع ،إال أنها قد تص ر ر ررل لمرحلة تجد فيها أنه ال
خيار أمامها إال بإتباع أحد البدائل االنكماشية أو تصفية المشروع كحل نهائي.
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 البدائل االنكماشية.تمثل البدائل االنكماش ر ر ررية تلك الحلول التي قد تض ر ر ررطر اإلدارة للجوي إليها لوعادة فعالية المش ر ر ررروع أو التخفيض فى
نطام األعمال وذلك كهدف تجنب الوصول الى مرحلة تصفية المشروع.
وهناك عدة حلول تستطيع إدارة المشروع اتباعها في هذا المجال أهمها:
تخفيض التكاليف – إلغاي بعض األنشطة – التحول من خالل البحث عن مجاالد أخرى للعمل.
 تصفية المشروع كحل نهائي.تعد عملية تصر ر ر ر ر ررفية المشر ر ر ر ر ررروع الحل األخير الذي يمكن أن تلجأ إلية اإلدارة إذ أنها تعنى إغالم المشر ر ر ر ر ررروع وبيع
أصوله ،وادارة المشروع ال تلجأ الى هذا الحل إال عندما تكون قد امتنفدد كافة محاوالتها المتخدام البدائل األخرى
وفشلت فيها.
أسباب تصفية المشروع.
هناك أمباب متعددة قد ت ستدعى اتخاذ قرار تصفية المشروع مواي من قبل إدارة المشروع وهو ما يسمى بالتصفية
االختيارعة أو بصدور حكم قضائي كتصفية المشروع والذي يسمى بالتصفية اإلجبارعة.
وتتلخص أهم أمباب التصفية فيما يلي:
 تكبد المشروع خسائر كبيرة أدد الى هالك جميع الموجوداد أو معظمها. انتهاي العمل الذي قام المشروع ألجله. اندماج المشروع أو انضمامه الى مشروع أخر. صرردور حكم قضررائي بالتصررفية في ضرروي وقوع نواع كين الشررركاي أو حدوث أزمة مالية شررديدة تحول دون امررتمرارالمشروع.
 إفالس صاحب المشروع أو انسحاب أحد الشركاي وذلك في حالة كون المشروع تضامني. عدم تحمس اإلدارة للمش ررروع نتيجة لظهور معطياد جديدة لم تكن في الحس رربان كظهور منافس قوى أو منتج كديلأكفأ أو أرخص أو انخفاش العائد المتوقع من المشروع.
 عدم تمكن أصحاب المشروع من االمتمرار في تموعله نتيجة الرتفاع تكاليفه عن التكلفة المقدرة أو النخفاش القدرةالمالية ألصحاب المشروع.
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