
   السادسةاحملاضرة   
 معايير الربحية التجارية المخصومة )المعايير االقتصادية(

 

 Net Present Value (NPV)ً:ًمعيارًصافيًالقيمةًالحاليةأولًا

مختلفة وسيكون هناك عائد نقدي في أوقات نظرا ألننا سنضطر إلى أن ننفق أمواال في أوقات 
 %10مختلفة فإننا نحتاج أن نقيم قيمة األموال في الوقت الحالي. لو كان العائد المعتاد للبنك مثال 

ليرة التي تحصل عليها بعد سنة مساوية أللف ليرة تحصل عليها اآلن. فالقيمة  1100فإن قيمة 
 1000ليرة. بمعنى آخر لو وضعت  1000سنة هي  ليرة التي تحصل عليها بعد 1100الحالية ل 

ليرة التي تحصل عليها  1100ليرة بعد عام فتكون قيمة  1100ليرة في البنك اليوم ستحصل على 
 ليرة تملكها اآلن 1000بعد عام مساوية ل 

 ؟%10ليرة بعد عامين إذا كانت قيمة الفائدة هي  2000ما هي القيمة المستقبلية لـ 
 2200(= %10* 2000+ ) 2000ليرة بعد عام =  2000قيمة   
 2420( = %10*2200+ )2200ليرة بعد عامين =  2200قيمة  

 يمكن حساب ذلك باستخدام القانون اآلتي
 ن+ معدل الفائدة(1× )القيمة المستقبلية بعد عدد ن سنة = القيمة الحالية 

 
 ليرة 2420= 2(%10+1*)2000ليرة بعد سنتين =  2000القيمة المستقبلية لـ 

 
 ؟%7تحصل عليها بعد ثالث سنوات إذا كانت قيمة الفائدة هي  5000ما هي القيمة الحالية ل 

 ن+ نسبة الفائدة( 1القيمة الحالية  =  القيمة المستقبلية  /  )
 ليرة 4081.1=  3(%7+1/)5000ليرة  =  5000القيمة الحالية ل 

قييم جميد التدفقات النقدية )الداخلة والخارجة أي دراســـــــــــة الممـــــــــــاريد بالقيمة الحالية يعتمد على ت
المنفقة والمكتســــــــــــــبة( بقيمتها الحالية فإذا ماموة القيم الحالية موجبا أي أابر من الصــــــــــــــفر كان 

 الممروة جيدا.
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إن معيار صـــــافي القيمة الحالية ألي اقتراب أو يديل يمـــــير إلى الفرم يين القيمة الحالية للتدفقات 
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. ويقصـــد بالقيمة الحاليةم كم يســـاوي مبل  النقدية الداخلة 

 ما حاليا يتدفق في المستقبل في سنة أو سنوات الحقة.
ًخارجةالقيمةًالحاليةًللتدفقاتًالنقديةًالً–صافيًالقيمةًالحاليةًللمشروعً=ًالقيمةًالحاليةًللتدفقاتًالنقديةًالداخلةً

ًً[2+ نسبة الفائدة( 1التدفقات النقدية للسنة ثانية / ) [+]1+ نسبة الفائدة( 1النقدية للسنة األولى / ) التدفقات]=ًًًً
ًالستثمارًالمبدئيً–ً[ن+ نسبة الفائدة( 1التدفقات النقدية للسنة ن / ) +....+ً]

 تقييم معيار صافي القيمة الحاليةم

 ية إضــافة إلى انم معيار يعتمد على خصــميتصــف معيار صــافي القيمة الحالية بالدقة والموضــوع
التدفقات النقدية وصـــــوال إلى القيم الحالية. كما يعتبر أحد المعايير الدولية التي تســـــتخدم في تقييم 
الممـــروعات وحتى على مســـتوا ماســـســـات التمويل الدولية. إال أن نقطة الضـــعف فيم  انم ينظر 

ار مقدار رأس المال المســـــــــتثمر الذي اســـــــــتخدم في إلى العوائد المتحققة , دون األخذ بعين االعتب
 تحقيق تلك العوائد.

ً

العمر اإلنتـاجي  ب (م علمـا أن   ا إذا توفرت لـديـك المعلومـات التـاليـة عن البـديلين ) م 1 مثـال
 متساوي لكال البديلين  وانم ال توجد قيمة متبقية )خردة( لكل منهما

 البديل)ب( البديل)ا( المعلومات

 ةالحالية للتدفقات النقدية الداخلالقيمة  -
 ةالحالية للتدفقات النقدية الخارجالقيمة  -

1500 
 

1000 

2700 
 

2000 

 700 500 صافي القيمة الحالية

 

استنادا إلى معيار صافي القيمة الحالية يعتبر الممروة )ب( هو األفضل  ألنم حقق صافي قيمة 
(. أاد فقط على العوائد المتحققة دون األخذ بعين االعتبار حام  حالية اابر من الممــــــــــــــروة ) أ

رأس المال المستثمر. ومن اجل معالاة هذه المسائل وصوال إلى مفاضلة سليمة ودقيقة  فقد أدي 
ذلك إلى اعتماد معيار أخر هو ما يطلق عليم بماشــر القيمة الحالية المعدلة أو ما يســمى بماشــر 

 الربحية.
 

ًةالقيمةًالحاليةًللتدفقاتًالخارجًالحاليةً=ًصافيًالقيمةًالحاليةً/مؤشرًالقيمةً
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اســــــتنادا إلى معيار القيمة الحالية  يعتبر البديل )ب( هو األفضــــــل ألنم حقق صــــــافي قيمم حالية 
اابر من البديل ) أ (. أما إذا تم االســــــتناد على ماشــــــر القيمة الحالية  فنالح  أن النتياة عك  

ن الدينار المســـــــتثمر في لممـــــــروة ) أ ( حقق عائدا صـــــــافيا اابر مما هو عليم ذلك. وهذا يعني أ
 الحال بالنسبة للممروة )ب(.

 

 إذا كانت البيانات التالية تتعلق بممروة يقترب تنفيذه م  2مثال 
وذلك ( NPV) تقويم ربحية الممروة التاارية  باستخدام معيار)صافي القيمة الحالية(:ًًالمطلوب
 توافر المعلومات التاليةمفي حال 

 

 :الحل

 . تكلفة االستثمار ( تسمى0)السنة  تكاليف فترة اإلنشاء

 

NPV=∑
(TR − Ct)

(1 + r)t −  Investment Cost

n

t=1

 

 

𝑁𝑃𝑉 = [∑
𝟑𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎. 𝟏)𝟏
+  

𝟓𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎. 𝟏)𝟐
+  

𝟏𝟎𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎. 𝟏)𝟑
+  

𝟏𝟔𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎. 𝟏)𝟒
+

𝟐𝟎𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎. 𝟏)𝟓

𝑛=5

𝑡=1

] − 2000 

= (272.73 + 413.22 + 751.31 + 1092.82 + 1241.84) - 2000 = 

= 3771.92 – 2000 =  1771.92 

 القيمة الحالية للممروة المقتربصافي 

ً

 صافي العائد  tC-TR التكاليف الكلية tC اإليراد الكلي TR السنوات

 ( 2000) 2000 صفر صفر

1 500 200 300 

2 1000 500 500 

3 2000 1000 1000 

4 2800 1200 1600 

5 4000 2000 2000 
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ً:Returns to Costs Ratioدليلًالربحيةً)ًنسبةًالعوائدًللتكاليف(ًًثانياا:ًمعيار
 

يتعــامــل هــذا المعيــار مد القيمــة الومنيــة للنقود  ويطلق على هــذا المعيــار أحيــانــا يــدليــل الربحيــة. 
ماشــــــــــــــر القيمة الحالية يحدد العائد ونقطة االختالف يينم وبين ماشــــــــــــــر القيمة الحالية  فإذا كان 

  .الصافي للوحدة النقدية المستثمرة  فان هذا المعيار يحدد العائد اإلجمالي للوحدة النقدية المستثمرة
 

تدفقاتًالحاليةًللةً/ًالقيمةًتدفقاتًالنقديةًالداخل=ًالقيمةًالحاليةًللً(العائد/التكلفة)ًالربحيةًمعيار
ًالستثماريةًاألولية(ةً)التكلفةًالنقديةًالخارج

النتياة المتحصـلة تسـاوي عادة ما تحققم الوحدة النقدية من عائد أجمالي  ويعتبر الممـروة مقبول 
اقتصــــــاديا إذا كانت النتياة اابر من واحد صــــــحي . كما يعتبر الممــــــروة مرفو  اقتصــــــاديا إذا 

 اانت النتياة أقل من واحد.

 مثالم
 .احسب معيار الربحية للمثال السايق

 1.89=  2000/  3771.9معيار الربحية = 
 

ً:Internal Rate of Return (IRR)ًخلياثالثاا:ًمعيارًمعدلًالعائدًالد

من المعايير الهامة التي تســــتخدم في المفاضــــلة يين الممــــروعات والبدائل االســــتثمارية المقترحة. 
لدولي النقد الدولي والبنك اونظرا ألهميتم فإن معظم ماسسات التمويل الدولية  وبخاصة صندوم 

للتنمية واألعمار تعتمدانم عند قيامهما يتقديم أي قرو  أو اســــــــــــــتثمارات ألي دولة. ويمكن أن 
يعرف هذا المعيار بأنم معدل الخصــــــم الذي تتســــــاوا عنده قيمة التدفقات النقدية الداخلة مد قيمة 

ي يعطي قيمة حالية للممــــــروة = التدفقات النقدية الخارجة. ما هوال عبارة عن ســــــعر الخصــــــم الذ
 صفر. يمكن التعبير عن معدل العائد الداخلي بالصيغة التاليةم

 

ًلداخلةً=ًالقيمةًالحاليةًللتدفقاتًالنقديةًالخارجةاالقيمةًالحاليةًللتدفقاتًالنقديةً
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يتطلب ذلك اســـتخدام ســـعر خصـــم معين لتحويل التدفقات النقدية الاارية إلى قيم حالية  فان ذلك 
لســــعر الذي يتم من خاللم تســــاوي عرفي المعادلة  يمثل معدل العائد الداخلي. وبما أن التدفقات ا

النقدية الاارية والتي تمثل الكلفة االســــــــــــــتثمارية معطاة  ولكونها مدفوعة في يداية الفترة  لذا فهي 
 تمثل قيمة جارية وقيمة حالية ينف  الوقت  ويمكن تطبيق الصيغة التاليةم

ًلستثماريةًاألوليةً=ًًالقيمةًالحاليةًللتدفقاتًالنقديةًالداخلةالكلفةًا

Investment Cost =0-] n+ ……….+  Pn / (1+IRR) 2P1/(1+IRR) +  P2 / (1+IRR)[ 

 (n،...1،2تشير للتدفقات النقدية للسنوات ) Pnحيث: 

 %17هذا الممــــــروة يعطي عائد معدلم  من الســــــهل أن تعبر عن نااب ممــــــروة ما بأن تقول أن
ســـــــنويا. دراســـــــة معدل العائد الداخلي تعني حســـــــاب معدل الفائدة الذي يعطيك قيمة حالية لاميد 

 التدفقات النقدية مساوية للصفر

 1200دوالر اآلن وتحصـــــل على  1000م افتر  أنك تدرس ممـــــروة بســـــيط ســـــيكلفك (1) مثال
 داخلي؟ دوالر بعد عام. ما هي نسبة العائد ال

. %20نظرا ألن هذا المثال بســــــــــــــيط فيمكن معرفة قيمة معدل العائد الداخلي بمارد النظر وهي 
معدل العائد الداخلي ال يعتمد على تقدير نســـــــــــبة الفائدة كما هو الحال في تقدير صـــــــــــافي القيمة 

 الحالية ولذلك فهو يسمى معدل العائد الداخلي

دوالر اآلن ويعطيك عوائد  1000اســتثمارات قيمتها  م افتر  أنك تدرس ممــروة يحتاج(2)مثال 
 دوالر في األعوام من األول إلى الثالث ثم ينتهي الممروة 300دوالر   400دوالر   500

لحل هذا المثال باستخدام اآللة الحاسبة سنضطر لعمل عدة محاوالت حتى نصل إلى قيمة معدل 
 العائد الداخلي عن عريق حل المعادلة

3+  300 / (1+IRR) 2+  500/(1+IRR) +  400 / (1+IRR)1000 -0  =  

مفترضـــــــــــــــة لمعدل العائد الداخلي. فلو كان في مثالنا هذا معدل  يكون الحل يتاريب قيم معينة
واعتبرنا الفرصة البديلة الستثمار النقود إيداعها في البنك  عندها ياب أن  %7الفائدة في البنوك 
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ألنم لو ســـــــــــاوا هذا المعدل أو قل عنم عندها ال يكون  %7من يكون معدل العائد الداخلي أابر 
 %8هناك فائدة مرجوة من الممروة. لنارب مبدأيًا معدل 

= 3+ 300/(1.08) 21000 + 500/1.08 + 400/(1.08)- 

 -1000+463+342.9+238.1= -1000 + 1044 = 44 > 0 

  %12نارب اآلن القيمة 

= 3+ 300/(1.12) 21000 + 500/1.12 + 400/(1.12)- 

-1000 + 446.4 + 318.9 + 213.5 = -1000 + 978.8 = -21.1<0 

أعطى قيمة حالية ســــــــــــــالبة  %12أعطى قيمة حالية موجبة للممــــــــــــــروة والمعدل  %8إذا المعدل 
للممـــــروة مما يعني أن معدل العائد الداخلي للممـــــروة محصـــــور يينهما. لذا نارب عدة قيم حتى 

تساوي   %10.65طينا قيمة حالية قريبة من الصفر وهي في هذا المثال نصل إلى القيمة التي تع
 %10.7تقريبا 

= 3+ 300/(1.1065) 21000 + 500/1.1065 + 400/(1.1065)- 

-1000 + 451.9 + 326.7 + 221.4 = -1000 + 1000.03 = 0.03 ≈ 0 

اما     Microsoft Excelبالصعوبة نسبة إلى باقي الماشرات إال أن يرنامج  IRRيتسم حساب 
 العديد من البرامج اإلحصائية األخرا  أتاب حسابم بطريقة سهلة وبسيطة.

( NPV2) سااال ة القيمة الحاليةعندما يتم حساااص فااافق القيمة الحالية عند م دلق وفاام ون د    

. r1 االدنى وفمال( عند س ر NPV1 قل م  التكلفة االستثمارية )و r2 االعلى وفمالعند م دل 

 حيث: IRR = r1 + X التالق يكو  

 

=  X القيمة الحالية عند س ر الوفم االدنى 
 الفرق  ي  س ري الوفم× 

 م موع القيم الحالية عند س ري الوفم
   

* (r2-r1) 
r1NPV 

X= 
NPVr1 +  NPVr1 
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يدا لقياس معيارا جيمكن القول بأن هذا المعيار يتميو ينوة من الموضوعية  حيث يمكن أن يعتبر 
 الربحية التاارية وإضافة إلى كونم يمثل انعكاسا للوضد المالي للممروة المقترب.

 مالعديد من االنتقادات منهاعلى الرغم من ذلك فان المعيار يواجم 

أن التدفقات النقدية المتوقعة عبقا لمعيار معدل العائد الداخلي  يكون اســتثمارها عادة ينف  ســعر 
سـتخدم  وهذا األمر غير منطقي بالنسـبة لالسـتثمارات الكبيرة التي يسـتخدم فيها أسـعار الخصـم الم

 خصم مرتفعة أو كبيرة.

ات ومحاوالت حســــــــــــايية من عملي حســــــــــــاب هذا المعدل  نظرا لما يتبعمالصــــــــــــعوبات التي تواجم 
 تطلبها المعايير األخرا.ورياضية  ال 

المعيـــار الـــذي تتوافر فيـــم  هو اخلي عـــائـــد الـــدوبنـــال على ذلـــك يمكن القول بـــأن معيـــار معـــدل ال
الخصـــــــــائ  األســـــــــاســـــــــية الواجب توفرها في معيار التقييم الســـــــــليم  وبذا فانم يعتبر من المعايير 

قليمي إلا المعتمدة في المفاضلة يين البدائل وفي تقييم الممروعات سوال على المستوا الدولي أو
 ومن قبل ماسسات التمويل الدولية.

 

 


