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 :مكخص

 االعتُداد إبساش نٝف١ٝ تٛظٝف ٚاضتدداّ أِٖ مناذد قٝاع ٚذبًٌٝ ايفػٌ املايٞ ٚتبٝإ َدد٣ أُٖٝد١   ىل إٖرٙ ايدزاض١  تٗدف

ضتثُاز١ٜ بػ١ٝ دبٓب٘ َطتكبال عٔ طسٜل ايتٓبد  بد٘. ٖٚدرا    عًٝٗا يف ذبًٌٝ أضباب ٚأبعاد إخفام أٚ فػٌ األدا٤ املايٞ هلرٙ املػازٜع اال

ٝك١ٝ أجسٜت ع٢ً ثالث١ َػازٜع يف قطاعدا  طبتًفد١ اقتذدت عًد٢ ايٛنايد١ ايٛطٓٝد١ يددعِ تػدػٌٝ ايػدباب يف          َٔ خالٍ دزاض١ تطب

ضدا  عًُٝد١   ع١ًُٝ ايتكِٝٝ حبد ذاتٗا َُٗد١ َٚطًٛبد١ يًُػدسٚع، عًد٢ إٔ تهدٕٛ ٚفدل دزا       إٔ إىلٚقد خًؿت ٖرٙ ايدزاض١  ازبصا٥س.

 .دقٝك١ َٚتطٛز٠

.، ايفػٌ املايٞ، ايتٓب ، ايترًٌٝ املايٞ، ايٓطب املاي١ٝاالضتثُازٟػسٚع املايٞ، امل األدا٤ :املفتاذ١ٝايهًُا  

 C5, E37, G2, M1 :زَٛش 

Abstract :  

This study comes in an attempt to highlight how the recruitment and use of the most important 

measurement models and analysis of financial failure and show how important it is relied upon to analyze 

the causes and dimensions of the failure of the financial performance of these investment projects in order 

to avoid failure in the future through predictable. This is applied through a study of three projects in 

different sectors proposed to the National Agency to support youth employment in Algeria. 

On the basis of the results obtained suggest to all entrepreneurs investors and the National Agency to 

support youth employment and banks who assist in granting investment loans adoption of standard and 

predictive mathematical models to study processes, diagnosis, follow-up and prediction of risk causing the 

financial performance of the investment projects fail 

Key Words: financial performance, investment project, financial failure, forecasting, financial analysis, 

financial ratios. 
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 متٌيد: 

ِ  االضتثُازٟاملػسٚع ٜعترب ٘ ايدبع  يطدال١َ  عٓدد ذيدو يفايطدبب ٜٚسجدع َٓتحد١ اقتؿداد١ٜ ٚذدد٠ أٖد َٓطكد

ٌ  ذا ٚاقتؿاد١ٜاجتُاع١ٝذكٝك١اسبايٞٚقتٓايفميثٌأؾبحذٝثذبًٝالت٘،ٚدق١ َٚتٓاضدل، ٖٚدرا   بٓدا٤ َتهاَد

أدا٠ فعايد١ نْػدا٤    باعتبازٖدا االقتؿداد١ٜ يف أٟ دٚيد١،    ايس٥ٝطٞ يًت١ُٝٓاملػسٚعا  االضتثُاز١ٜ باهلدفالزتباطْعسا

ّ قتؿاد ايٛطين ٚضبدٛز  ػسٚع ايٓٛا٠ األضاض١ٝ يف بٓا٤ االَٚكاعف١ ايثسٚا ، ذٝث ٜعترب امل ز٥ٝطدٞ يف ايترًٝدٌ    اٖتُدا

عًُٝد١،  االقتؿادٟ يهاف١ اجملتُعا . فبايٓطب١ يالقتؿاد ايٛطين ٜعترب املػسٚع االضتثُازٟ احملسى ايس٥ٝطٞ هلدرٙ اي 

ٚذيو ْعسا يًدٚز اهلاّ ايرٟ ًٜعب٘ يف زفع َطت٣ٛ َعٝػ١ األفساد ْتٝح١ يسفدع َطدت٣ٛ ايتٛظٝدف ٚايتػدػٌٝ ٚيف ذبكٝدل      

 ايعداي١ االجتُاع١ٝ ٚايسفا١ٖٝ االقتؿاد١ٜ.

ٔ املػدسٚعا  ٚذبًٝدٌ َايٝد١  ٖرا ٜٚعد َٛقدٛع دزاضد١   عًد٢ ندباا إٖتُاَدا ْايدت ايد  اهلاَد١ املٛقدٛعا  َد

ٚايتطبٝكٞ. باعتبازٖا تتٓاٍٚ ايعدٜد َٔ ازبٛاْدب املُٗد١ فٝد٘ ٚايد  ٜعدد ايفػدٌ املدايٞ أُٖٗدا، فٗدرا          سٟاملطت٣ٛ ايٓع

ٟ  املاي١ٝاألش١َاألخا ٜعترب ذؿ١ًٝ ّ  ٜعدسف يًُػدسٚع ٚايدر ّ عًد٢ أْد٘:  بػدهٌ عدا املتاذد١ املايٝد١ املدٛازد قددز٠ اْعددا

 ْػاط املػسٚعاضتُساز١ٜمبتطًبا انبكا٤ع٢ًيًُػسٚع

نُدا ظعد٢ فػددٌ املػدسٚعا  االضدتثُاز١ٜ يف ازبصا٥ددس بريُٖٝد١ ندبا٠ ملددا هلدا َدٔ َطددا١ُٖ ندبا٠ يف شٜدداد٠          

ايددخٌ ايدٛطين ٚدفدع عحًد١ ايتُٓٝد١، ْعدسا يهدٕٛ اغًددب ٖدرٙ املػدسٚعا  ٜعُدٌ يف ب٦ٝد١ ٚظدسٚف ضبفٛفد١ باملددداطس              

ًب١ٝ عًد٢ ندٌ َدٔ اجملتُدع ٚاالقتؿداد      تٗدد ٚجٛدٖا ٚتصٜد َٔ اذتُاٍ تعسقٗا يًفػٌ، األَس ايرٟ ٜٓتخ عٓ٘ آثداز ضد  

 ازبصا٥سٟ بؿف١ عا١َ.

َٚعُكد١ تستهدص  َٛضدع١ ٚعًُٝد١ ْعس١ٜدزاضا ٚجٛدايباذثإ ع٢ً قسٚز٠ ٚأ١ُٖٝاملطع٢، ٜسنصٖرأَ

٘ ٚايتٓبد   *املايٞ يًُػدسٚعا  االضدتثُاز١ٜ  ايفػٌٚأبعادأضبابذبًٌٝع٢ً ّ بد ٌ أدٚا باضدتددا ٞ ايترًٝد َٚٓٗدا  املداي

آثازٖا ٚذدتٗا ع٢ً املػسٚع بؿف١ خاؾ١ ٚامل ضطا  االقتؿاد١ٜ بؿف١ عاَد١، خاؾد١ تًدو    َٔيًتكًٌٝاملاي١ٝايٓطب

، ٚذيو ألٕ فػٌ ٖرٙ املػدسٚعا  َايٝدا ضدٛف ٜكدٛد بايكدسٚز٠ اىل عحدص ٚفػدٌ        اي  تتب٢ٓ أضًٛب انداز٠ باملػازٜع

 َايٞ يًُ ضط١

 :  مشككة الدراسة .0
ايتعسف أنثس ع٢ً ازبٛاْب املدتًف١ املتعًك١ بترًٌٝ أضباب ٚأبعداد فػدٌ األدا٤    تريضٝطا ع٢ً َا ضبل، ٚبٗدف

املٛافكدد١ يددريو يف ٖددرا  مندداذد ايكٝدداع ٚايتٓبدد  اضددتدداَّٚددٔ ثددِ ايتٓبدد  بدد٘ َددٔ خددالٍ   االضددتثُاز١ٜ،املددايٞ يًُػددازٜع 

   ٜطسح ايط اٍ ايس٥ٝظ اآلتٞ: .ايػريٕ

االضتثُاز١ٜ ؟ َٚا ٖٞ ايُٓاذد املطتدد١َ يف ايتٓب  بفػًٗا  نٝف ميهٔ ذبًٌٝ ٚقٝاع األدا٤ املايٞ يًُػسٚعا 

 املايٞ ؟
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 ىل ايتطاؤال  ايفسع١ٝ اآلت١ٝ:إٖٚرا ايط اٍ، ميهٔ إٔ ٜفكٞ بدٚزٙ 

    ٔدا٤ املددايٞ يًُػددازٜع بػددهٌ عدداّ  عًٝٗددا يف قٝدداع ٚايتٓبدد  بدداأل  االعتُددادفُٝددا تتُثددٌ ايُٓدداذد ايدد  ميهدد

؟ ٌ ايػباب بػهٌ خافَٚػازٜع ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يدعِ تػػٝ

  االضدتثُاز١ٜ عًٝٗدا نُ غدسا  يكٝداع ٚتكٝدِٝ ايٛقدع١ٝ املايٝد١ يًُػدازٜع         يالعتُادٌٖ ٖرٙ ايُٓاذد ناف١ٝ 

؟ املٛافل عًٝٗا َٔ قبٌ ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يدعِ تػػٌٝ ايػباب

 :  أيداف الدراسة. 5
ٌ املكتذدا ، ايد   َٔصبُٛع١َٚٔ ثِ ٚقع املايٞايفػٌ ٚأبعادأضبابتٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل ذبًٌٝ متثد

ٌ ايتٓبد  أدٚا  ٌ  بايفػد ٌ املدايٞ ايهاَد ايكدسازا  اربداذ إَهاْٝد١ املػدسٚع نداز٠ٜتدٝح ٚقٛعد٘ أٚ ذدٚثد٘،  دا   قبد

 .ٚاضتُسازٙايفػٌ ٚدباٚشٙ، مبا ٜكُٔ بكا٤ املػسٚع ٖراملعازب١ايٛقت املٓاضبيفايالش١َ ٚاملال١ُ٥

 :  أيمية الدراسة. 3
ٌ األإٔ يًُٛقٛع ضبٌ ايدزاض١ ٚاملٛضّٛ بد  ال زٜب يف ٌ أضباب ٚأبعاد فػ ٞ يًُػازٜع االضتثُاز١ٜ ذبًٝ دا٤ املاي

ٜهتطٞ أ١ُٖٝ بايػ١ يد٣ املطدأٜ خاؾد١ ايف٦د١ ايد       ، ٚاملساد َعازبت٘مناذد ايترًٌٝ ٚايتٓب  ضتدداّابٚايتٓب  ب٘ 

  ِ يف ذبًٝدٌ   اضدتعُاهلا املعداٜا ٚامل غدسا ، ايد  ميهدٔ      تتٛىل ايٛظٝف١ املاي١ٝ يًُ ضط١، ع٢ً أضاع أْ٘ ٜبني هلدِ أٖد

دا٤ املايٞ يًُػسٚعا  اي  متازضدٗا امل ضطد١ ٚندرا األٖدداف املٓحدص٠ خدالٍ فدت٠ َدٔ ايدصَٔ، شٜداد٠ عًد٢            ٚتكِٝٝ األ

تبٝاْدد٘ يهٝفٝدد١ تطبٝددل ٖددرٙ امل غددسا  َٝددداْٝا بٗدددف ايٛؾددٍٛ إىل ْتددا٥خ تػدددـ ايٛقددع١ٝ ايفعًٝدد١ يًُػددسٚعا           

، ٚبايتددايٞ امل ضطدد١ ايدد  تتبٓاٖددا، َٚددٔ ثددِ ذبدٜددد ْكدداط ايكدد٠ٛ يتفعًٝددٗا ٚتػددحٝعٗا، ْٚكدداط ايكددعف       ١ٜاالضددتثُاز

 ملعازبتٗا ٚتفادٜٗا َطتكبال.

ضتثُاز١ٜاملػازٜع االألغًب ايط١٦ٝنُا تسجع أ١ُٖٝ ٖرا املٛقٛع أٜكا إىل قسٚز٠ إعاد٠ ايٓعس يف ايٛقع١ٝ

ضدتثُاز١ٜ بانَهدإ انعتُداد عًٝٗدا يف     فإٕ دزاض١ ٚتكِٝٝ املػدازٜع اال . يرااملايٞضُٝا َا ازتبط بتطٝاٖاازبصا٥س١ٜ

 املايٞ، ٚبايتايٞ دبٓب فػٌ ٖرا األدا٤ َٚٓ٘ قُإ دبٓب ايتعثسا  املاي١ٝ يف املطتكبٌ.   األدا٤ذبطني

 :فرضيات الدراسة. 4
مت طددسح ايفسقدد١ٝ   ،ٛاْبدد٘بػٝدد١ انجابدد١ عًدد٢ األضدد١ً٦ املطسٚذدد١ ضددابكا، ٚيعذاطدد١ باملٛقددٛع َددٔ طبتًددف ج      

 ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ:

دا٤ املايٞ يًُػازٜع تعترب مناذد ايكٝاع ٚايتٓب  بايفػٌ املايٞ َ غسا  أضاض١ٝ، قسٚز١ٜ ٚناف١ٝ يتكِٝٝ ٚايتٓب  باأل

ضتثُاز١ٜ.الا

 ؾر١ ٖرٙ ايفسق١ٝ ٜتح٢ً َٔ خالٍ ايربٖإ ع٢ً َد٣ ؾر١ ايفسقٝا  ازبص١ٝ٥ ايتاي١ٝ: اختبازإٕ 

  ِٝٝاألدا٤ املايٞ ٚض١ًٝ تكدّ املعًَٛا  ايالش١َ يترًٌٝ ايٛقع١ٝ املاي١ٝ يًُػازٜع املدتاز٠.تك
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            ٜعتُددد ذبًٝددٌ َ غددسا  تكٝددِٝ األدا٤ املددايٞ عًدد٢ عددد٠ ٚضددا٥ٌ ٚأدٚا  تطدداعد عًدد٢ فرددـ اسبايدد١ املايٝدد١

يًُػسٚع، ٖٚٞ تطاِٖ بدزج١ نبا٠ جدا يف اسبهِ ع٢ً ْٛع١ٝ ٚجٛد٠ أدا٥٘ املايٞ.

 تثُاز١ٜ.  الضدا٤ املايٞ يًُػازٜع اايعدٜد َٔ ايُٓاذد اي  ميهٔ انعتُاد عًٝٗا يف تكِٝٝ ٚايتٓب  باأل ٖٓاى

 :الدراسات السابقة. 5
انفالع يف امل ضطا  ايؿػا٠ ٚاملتٛضدط١"،  ملداطساملبهسايهػف" ،(5100) (Ouennoughi) وووغي دراسة

ٔ ايباذدث ضدع٢  ٍ َد ٘ خدال ايؿدػا٠  امل ضطدا  يفانفدالع ملدداطس املبهدس يهػدف غدسٚط ا َعسفد١ إىلدزاضدت

ٔ َهْٛد١ عٝٓد١ ايدزاضد١ ٚاملتٛضدط١، ٚلًدت   ّ َ ضطد١ 330َد ٌ أضدًٛب بإضدتددا ٞ ايترًٝد ٚأعتُدد  يفٝػدس، ايعداًَ

ايدزاضد١  ٚتٛؾدًت يًدزاضد١، املطدتك١ً املدتػاا  صبًُدٗا يفَثًدت ْٛعٝد١ َدتػاا  9 َٚايٝد١ ْطدب١ 31عًد٢ ايباذدث 

ايتايٞيًُٓٛذد

Qltmeg 11,65 - Forme 6,03 -AGE 1,02 + C 1,64 + R 0,7G 9,38 - G 0,97 - S 3,99 +S 5,144 = Z 227474  

 ملدطدس املبهدس ايهػفع٢ًايُٓٛذدقدز٠ايٓتا٥خٚأظٗس انفالعاذتُاٍحبطابايباذثقاّٚنريو

يفٚيفعايٝد١ أندرب يهفدا٠٤ ٚايٓٛعٝد١ ايهُٝد١ املدتػاا  عًد٢ االعتُداد قدسٚز٠  إىلايدزاضد١ ٚخًؿدت انفدالع، 

 انفالع.خطسذبًٌٝ

َ غسا  ايٓطدب املايٝد١ يف تكدِٜٛ األدا٤ املدايٞ ٚايتٓبد        "اضتدداّ ،(5119) طالم الكساردراسة حممود جالم أمحد و

ّ أُٖٝد١ اىلايدزاضد١ باألشَدا  املايٝد١ يًػدسنا "، أغداز  ٖدرٙ      ٌ يفاملايٝد١ ايٓطدب اضدتددا ٞ ايترًٝد ٚدٚزٖدا املداي

عًُٞ يعددتطبٝلخالٍَٔوٚذييًػسنا املايٞايفػٌإذتطابيفٚأٜكايًػسنا األدا٤يف تكِٜٛٚأُٖٝتٗا

ٌ يفَٓٗا ٚذيو ٌ  املايٝد١ األشَد١ فػدًٗا، ٚملٛاجٗد١  دبٓدب ضدبٝ ٕ ايعاملٝد١، ٚتٛؾد تكدازب َٓٗدا َُٗد١ ْتدا٥خ اىلايباذثدا

ٞ األدا٤بدني قُٝد١  ايٓتا٥خ ٌ ٚقُٝد١ يًػدسنا  املداي ّ املدايٞ، ٚإَهاْٝد١  ايفػد األضدٛام يفايٓتدا٥خ ٚعسقدٗا  اضدتددا

 َٓٗايعضتفاد٠املاي١ٝ

بتعثدس ايتٓبد  عًد٢ ٜطاعدمنٛذدإقتاحإىلايدزاض١ٖرٙخالٍَٔايباذثإٖدف ،(5100) دراسة شايني ومطر

املايٝد١ ايٓطبمج١ًإىلبايٛؾٍَٛٓٗا، ٚذيواملتعثس٠غاٚبنيبٝٓٗاٚايتُٝٝصيف فًططنيايعا١ًَاملؿسف١ٝاملٓػآ 

ٟ ايترًٌٝبعد إضتدداّذيو،ع٢ًايكادز٠ ٔ َهْٛد١ يعٝٓد١ املدتػاا  تعددد َايتُٝٝدص متَتعثدس٠، ْؿدفٗا بٓدٛى 8َد

 ايتايٞيًُٓٛذدايتٛؾٌ

2,347 - A 7,221 -  A 14,905 -  A 37,810 +   A 326,940 = Z 221118

٘ إٔايٓتدا٥خ ٚأظٗدس  ايُٓدٛذد اختبازمتٚقد  ٚايثايثد١ األٚىلايطد١ٓ يف75%بدقد١ بدايتعثس ايتٓبد  عًد٢ قددز٠ يد

ايسابع١ايط١ٓيف %93,2ٚ
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ٔ املطتدسج١املاي١ٝايٓطبقدز٠َعسف١ َد٣إىليًٛؾٍٖٛدفتاض١ايدزٖرٙ، (5105) دراسة قريشي قا٥ُد١ َد

ٚاعتُدد  ض1١ًَُٝٚفًط9١َٓٗاغسنا 7ََٔه١ْٛيع١ٓٝاملايٞانفالعايتٓب  خبطسيفايٓكد١ٜايتدفكا 

ايٓكدٟايتدفلقا١ُ٥َْٔطب7َٓٗاْطب١ َاي51١ٝع٢ًايدزاض١

إىلٚتٛؾٌيفٝػسايتُٝٝصٟايترًٌٝأضًٛبثايباذاضتددّايٓطبٚيترًٌٝ

 ْطب 1 إمجايَٞٔ 50% ايتُثًٝٗٚذيواملايٞبانفالعايتٓب يفبايػ١أ١ُٖٝذا ايٓكد١ٜايتدفكا ْطب

 ايتاي١ٝايكا١ْْٝٛايتُٝٝصداي١يفًَدؿ١ايتٓب ع٢ًايكدز٠ذا 

2,279 - X 0,294 + X 0,316 - X 5,637 + X 0,013 + X 0,411 -X 1,445 = Z 12118651

 :مهٌجية وييكل الدراسة. 6
ٔ ايبردث، َٚدٔ أجدٌ انجابد١    هلددف كٝكدا ذب ضدايفا، املدرنٛز٠ ؾدر١ ايفسقدٝا   أضد٦ًت٘ ٚندرا إختبداز   عد

إعتُددد ايباذثددإ يف دزاضدد١ ٖددرا املٛقددٛع عًدد٢ املددٓٗخ ايٛؾددفٞ ايترًًٝددٞ، بإعتبددازٙ ٜطدداعد عًدد٢ تٛقددٝح املفدداِٖٝ         

ترًٝددٌ ايٛثددا٥ل ٚاملعًَٛددا    األضاضدد١ٝ يف ايدزاضدد١، ٚتبٝددإ أُٖٝتٗددا ٚتريثااتٗددا، فكددال عددٔ نْٛدد٘ َٓاضددبا أٜكددا ي        

ضدتثُاز١ٜ ٚبٝاْدا  ٚٚثدا٥ل األدا٤ املدايٞ ضبدٌ ايدزاضد١ ايتطبٝكٝد١، َدع َالذعد١ أْد٘ مت           اشباؾ١ بهٌ َدٔ املػدازٜع اال  

   انعتُاد ع٢ً املكاب١ً ٚاملالذع١ ايػدؿ١ٝ نريدا٠ َٔ األدٚا  املعسٚف١ زبُع املعًَٛا 

 احملدٛز ز٥ٝطد١، ذٝدث لدٌ     ضبداٚز مت تكطدُٝٗا اىل أزبعد١    ٚذبكٝكًا ألٖداف ايدزاض١، فكد تكدّع٢ً ق٤ٛ َا 

ِ  احملددٛز ايثدداْٞ، أَددا االضددتثُاز١ٜ: ايتريؾددٌٝ ايٓعددسٟ يًُػددسٚعا   األٍٚ املددايٞ يًُػددازٜع األدا٤فكددد عدداق: تكٝددٝ

: قٝددداع ٚذبًٝدددٌ ايفػدددٌ املدددايٞ يًُػدددسٚعا   احملدددٛز ايثايدددثاملايٝددد١، بُٝٓدددا تٓددداٍٚ  ايٓطدددب باضدددتدداّ ضدددتثُاز١ٜاال

ٚاألخددا: يدزاضدد١ تطبٝكٝدد١ يددبع  املػددسٚعا  املكتذدد١ عًدد٢ ايٛنايدد١   احملددٛز ايسابددعُاز١ٜ، يف ذددني خؿددـ ضددتثاال

 ايٛط١ٝٓ يدعِ تػػٌٝ ايػباب يف ازبصا٥س.

 ستجماريةاالالتأصيل الهظرن لكمشروعات أوال: 
ٚتٛجٝدد٘ عٓاؾددس ضددتثُاز١ٜ َددٔ بددني األدٚا  اهلاَدد١ ايدد  ٜتطدد٢ٓ عددٔ طسٜكٗددا يًدددٍٚ تعب٦دد١  تعتدرب املػددسٚعا  اال 

 ٍ َددٔ ذايدد١ ايسنددٛد إىل ذايدد١ انْتعدداؽ ٚايتطددٛز، فًٗددرٙ املػددسٚعا    انْتدداد ايالشَدد١ ٚايكددسٚز١ٜ ملكتكددٝا  انْتكددا

أُٖٝدد١ نددبا٠ ضددٛا٤ عًدد٢ املطددت٣ٛ ايهًددٞ أٚ عًدد٢ املطددت٣ٛ ازبص٥ددٞ. ٚعًٝدد٘ ضددٝتِ يف ٖددرا اشبؿددٛف ايتعددسف عًدد٢   

و َددٔ خددالٍ ضباٚيدد١ تعسٜفدد٘ ٚنددرا ذبدٜددد اشبؿددا٥ـ أٚ      طبتًددف ازبٛاْددب املتعًكدد١ باملػددسٚع انضددتثُازٟ، ٚذيدد    

     .ايطُا  اي  ٜتُٝص بٗا، عال٠ٚ ع٢ً إبساش عٛاٌَ ظباذ٘ يتدعُٝٗا
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 تعريف املشروع اإلستجمارن .0
ملا َٔ ايؿعٛب١ مبهإ ايٛقٛف عٓد تعسٜف ٚاذد َٚٛذد يًُػدسٚع انضدتثُازٟ ٚذيدو بطدبب تعددد األٖدداف       

ٚاألغددهاٍ ايدد  ٜتدددرٖا، شٜدداد٠ عًدد٢ ازبٛاْددب ايدد  ميطددٗا. ٚبٓددا٤ا عًدد٢ ذيددو ازتريٜٓددا       ايدد  ٜطددع٢ إىل ذبكٝكٗددا،  

 ايتنٝص ع٢ً بع  ايتعازٜف، ْرنس َٓٗا:

 املػسٚع انضتثُازٟ ٖٛ:

 ."ّ1" صبٗٛد مجاعٞ يتركٝل ٖدف َعني َٔ خالٍ صبُٛع١ َٔ املٗا 

 ."2" دبُٝع يًُٛازد اي  تٓعِ يتركٝل ٖدف َعني 

 نٝإ َطتكٌ برات٘ ميًه٘ ٜٚدٜسٙ، أٚ ٜدٜسٙ َٓعِ ٜعٌُ ع٢ً ايترييٝف ٚاملدصد بدني عٓاؾدس    " نٌ تٓعِٝ ي ٘

انْتاد ٜٚٛجٗٗا نْتاد أٚ تكدِٜ ضًع١ أٚ خد١َ أٚ صبُٛع١ َٔ ايطدًع ٚاشبددَا  ٚطسذٗدا يف ايطدٛم َدٔ أجدٌ       

 3ذبكٝل أٖداف َع١ٓٝ".

  األْػدط١ ايد  تطدتددّ جاْبدا َدٔ املدٛازد       ضدتثُاز١ٜ ذا  نٝدإ ضبددد املعداي فٓٝدا، أٚ خًدٝط َدٔ        ا" ٚذد٠

ايطبٝع١ٝ ٚايبػس١ٜ املتاذ١ يف اجملتُع بٗدف اسبؿٍٛ ع٢ً صبُٛع١ َٔ املٓدافع ايد  ٜفدتن إٔ تهدٕٛ أندرب      

  4ق١ُٝ َٔ تًو املٛازد املطتدد١َ َٔ أجًٗا ".

             يٓػداط تفددٛم  " صبُٛعد١ َدٔ ايعًُٝدا  ايترًٜٛٝد١ جملُٛعد١ َدٔ عٓاؾدس انْتداد تهدٕٛ فٝد٘ قُٝد١ طبسجدا  ا

ضدددتثُاز ذبدددت تدددريثا ايعٓاؾدددس ايعاَددد١  قُٝددد١ َدخالتددد٘ بفدددازم ٜعدددسف بعٛا٥دددد ايعًُٝددد١ انْتاجٝددد١ أٚ عٛا٥دددد اال  

 5يًُػسٚع".

 ."6" ٖٛ صبُٛع١ َتحاْط١ َٔ األْػط١ ٚاملٛازد اي  ٜٓتعس َٓٗا ذبكٝل عٛا٥د ْكد١ٜ ٚغا ْكد١ٜ 

  ضتثُازٟ ع٢ً أْد٘: ندٌ ْػداط ٜدتِ إظبداشٙ، يد٘       الاع٢ً ق٤ٛ ايتعازٜف ايطابك١ فإْ٘ ميهٔ تعسٜف املػسٚع

بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ، ٜٗدف إىل تكدِٜ َٓتخ أٚ خد١َ، ٚتتطًب إدازت٘ َػازن١ طسف أٚ أطساف ندثا٠، ٜعُدٌ عًد٢    

إظباشٙ غدـ أٚ آالف األغداف، فت٠ إظباشٙ قد تهٕٛ أٜاَا ٚقد متتد إىل ضٓٛا ، قدد ظتداد إىل َعددا     

   َعدا  بطٝط١َعكد٠ ٚتهٓٛيٛجٝا عاي١ٝ، أٚ 

 خصائص املشروع اإلستجمارن .5
ضددتثُاز١ٜ ضددٛا٤ َددٔ ذٝددث اسبحددِ أٚ ايتعكٝددد، إال أْٗددا تػددتى  زغددِ انختالفددا  املٛجددٛد٠ بددني املػددسٚعا  اال

 مجٝعا يف خؿا٥ـ َع١ٓٝ، أُٖٗا:

  َٕٛددٔ عًُٝددا  عدٜددد٠ َعتُددد٠ عًدد٢ بعكددٗا ايددبع  ٚيف ْفددظ ايٛقددت َٓفددسد٠       االضددتثُازٟاملػددسٚع ٜتهدد

٢ُ أْػط١ ٚتطاِٖ مجٝعٗا يف ذبكٝل ايٓتٝح١ املسج٠ٛ؛ٚتط

  يًُػسٚع ٖدف ضبدد ميهٔ قٝاض٘ ٚايتعسف ع٢ً َد٣ ذبكٝك٘ عٓد إْتٗا٥٘؛

 يًُػسٚع ٖٝهٌ شَين ضبدد، ٚايٛقت عاٌَ ٖاّ يف قٝاع َد٣ ظباح املػسٚع؛ 

    سف أذٝاْددا بطسٜكدد١ ال املػددسٚعا  تهددٕٛ دٜٓاَهٝدد١ ذٝددث متٝددٌ دَٚددا إىل ايتػددٝا ٚايتعدددٌٜ ٚايُٓددٛ ٚتتؿدد

   7ْتٛقعٗا، يرا جيب األخر يف اسبطبإ األذداث غا املتٛقع١؛
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      تعتددرب املػددسٚعا  ْػدداطا  َ قتدد١، ذٝددث ٜددتِ إجددسا٤ تٓعددِٝ َ قددت جملُٛعدد١ َددٔ األفددساد ٚاملددٛاد ٚاملسافددل

ًعُدٌ  نظباش ٖدف قُٔ إطداز شَدين َدربَخ، ٜٚدتِ تفهٝدو ٖدرا ايتٓعدِٝ مبحدسد ذبكٝدل اهلددف أٚ ايتردٍٛ ي           

   8ع٢ً ذبكٝل ٖدف جدٜد؛

 ال ميٓدع َطدٝطس ضدتثُاز، نٗددف  االعًد٢ ايعا٥دد أٚاالجتُداعٞ، فدايسبح  ٚايعا٥داملادٟٜػٌُ ايعا٥د ٔ َد

 أخس٣؛أٖدافٚجٛد

 َٓتحا ٚجٛدإىلٜٚ دٟاألْػط١َٔصبُٛع١ع٢ًٜٓطٟٛضتثُازٟا ْػاط ٛ ٕ ًٜدٛح نفسؾد١  ٖٚد ضدسعا

9قتؿادٜا؛اَٚتُٝص٠ فٓٝافهس٠إىلٜترٍَٛا

 عوامل جناح املشروع اإلستجمارن. 3
ضددتثُازٟ ٖددٞ تًددو ايعٛاَددٌ املستبطدد١ بانضددتادب١ٝ املطددتدد١َ يتركٝددل ْػدداط٘،   إٕ عٛاَددٌ ظبدداح املػددسٚع اال

ٚتػتٌُ ع٢ً األدٚا  ٚايتكٓٝا  ايد  تطداعد عًد٢ ذبدٜدد خطد١ املػدسٚع ٚتٓفٝدرٙ ٚإمتاَد٘ يف ايٛقدت احملددد، ٚٚفكدا            

  10ع١، ٚتػتٌُ ٖرٙ ايعٛاٌَ ع٢ً َا ًٜٞ: يًُٝصا١ْٝ املٛقٛ

 أٖداف املػسٚع ْٚتا٥ح٘ ٚأزباذ٘؛

 تعٝني نفٌٝ ٚإيتصاَ٘ بدعِ املػسٚع ٚتريٜٝدٙ؛

 ٜتِ تػهٌٝ فسٜل َٓاضب، ٚإضتدداّ املٗازا  املٓاضب١؛

 ٜتِ ٚقع جدٍٚ شَين دقٝل َع َساعا٠ ذبدٜث٘؛

 َساذٌ خط١ ايعٌُ؛ اسبفاظ ع٢ً دق١ ٖٝهٌ دبص١٥ ايعٌُ أثٓا٤ تٓفٝر

  ؛باضتُسازَساجع١ َٚساقب١ طباطس املػسٚع

 ٚايتريند َٔ ضا ايعٌُ؛ اتؿاٍعالقا  ٚإقا١َٚقع تدابا إعداد ايتكازٜس

  11:إذا ٚبٓا٤ا ع٢ً ايعٛاٌَ ايطابك١، ميهٔ ذؿس عٛاٌَ ظباح املػسٚع قُٔ ثالث ْكاط ز٥ٝط١ تتُثٌ يف

 .ؾالذ١ٝ انداز٠ 

 ٚع.ؾالذ١ٝ املػس 

 .ؾالذ١ٝ ايب١٦ٝ

 املالية الهسب ستخداناب ستجماريةالاملالي لكمشاريع ا األداء تقييلثاويا: 
زندص  ذٝدث انقتؿدادٜا ، غايبٝد١ يفاأل١ُٖٝبايػ١ضتثُاز١ٜ َها١ْيًُػازٜع االاملايٞاألدا٤تكِٝٝظتٌ

األضاضد١ٝ ايعٓاؾدس أذداملايٞ ٜعداألدا٤ِتكٝٝفإٕهلراٚانداز١ٜ،احملاضب١ٝٚاألحباثَٔ ايدزاضا ايهثاعًٝ٘

 َد٣ ذبكٝل املػسٚع ألٖداف٘.قٝاعيفتطتددّٚبٝاْا َعًَٛا يعداز٠ٜٛفسع٢ً أضاع أْ٘انداز١ٜ،يًع١ًُٝ

ٕ ذيو ٜكٛدْا يف ٖدرا احملدٛز اىل اسبددٜث عدٔ تكٝدِٝ أدا٤ املػدازٜع انضدتثُاز١ٜ َٚٓد٘         إَُٚٗا ٜهٔ َٔ أَس، ف

 دا٤، ٚبايتايٞ ايٛقٛف ع٢ً طسٜك١ قٝاع األدا٤ املايٞ هلرا ايٓٛع َٔ املػازٜع.تعسٜف تكِٝٝ األ
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 ستجماريةالداء املشاريع اأعموميات حوم تقييل . 0
ضدتثُاز١ٜ دٕٚ انذاطد١ بانطداز ايٓعدسٟ يد دا٤، يدرا ْدس٣ َدٔ         ال ميهٔ تٓداٍٚ ذبًٝدٌ ٚتكٝدِٝ أدا٤ املػدازٜع اال    

 ضتثُاز١ٜ.دا٤ بػهٌ عاّ يًٝٝ٘ بعد ذيو تكِٝٝ أدا٤ املػسٚعا  االايكسٚزٟ مبهإ ايتطسم أٚال يتعسٜف األ

 داءتعريف األ. 0.0
َدٛازد،  ْتدا٥خ،  ايتايٝد١ ايثالث١ايعٓاؾسخالٍَٔامل ضط١،أدا٤تعسٜفميهٔبريْ٘(Bartoli)بازتٛيٜٞس٣ 

األبعاد ايتاي١ٝ: ، ميهٔ إضتدالف. ٚايرٟ َٔ خالي٘(15)زقِايػهٌنُا يفتًدٝؿٗاميهٔأٖداف، ٚاي 

 ٚذبكٝكٗااألٖدافتتبعاملدتًف١ بػ١ٝاملٛازدبربصب١ٜٗتِ :املٛاش١ْبعد 

  احملككد١ ايٓتدا٥خ بدني ايعالقد١ بريْٗدا امل ضطد١ فعايٝد١ تعسٜدف ميهٓٓدا :ايفعايٝد١ بعدد ٔ ٌ َد ّ قبد َعدني  ْعدا

ّ نإنًُااملططس٠األٖدافَٔ قسٜب١ايٓتا٥خناْتنًُاأْ٘ذٝثاملططس٠،ٚاألٖداف فعداال، ايٓعدا

 12 َا.أدا٤يٛؾفايفعاي١ٝدزج١عٔايتعباإذ بإَهآْا

 بعدني دٕٚ األخرْتا٥خ(،َٛازدايثٓا١ٝ٥ )تكِٝٝخالٍَٔايدزاض١،ٜٛضعايهفا٠٤: إٕ َفّٗٛايهفا٠٤بعد

امل ضط١ألٖدافاالعتباز

 ستجمارية وأيميتًداء املشروعات االأمفٌون تقييل . 5.0

املهْٛد١ يد٘، ٚنُدا ضدبل إٔ أغدسْا، فإْد٘ ضدٝتِ فُٝدا ًٜدٞ           ٚايعٓاؾدس د ايتطسم اىل ندٌ َدٔ َفٗدّٛ األدا٤    بع

دزاض١ تكٝدِٝ أدا٤ املػدسٚعا  انضدتثُاز١ٜ ضبداٚيني تػطٝد١ مجٝدع ازبٛاْدب املتعًكد١ بد٘ َدٔ َاٖٝتد٘، أُٖٝتد٘، أضطد٘              

َٚساذً٘.

 ستجماريةالداء املشروعات اأفٌون تقييل م 1.2.1

ايكٝاع يًتريند َٔ إٔ األدا٤ ايفعًٞ يعُدٌ املػدسٚع   يًُػسٚع االضتثُازٟ ع٢ً أْ٘األدا٤تكِٝٝفتعسٜميهٔ

ٜٛافددل َعدداٜا األدا٤ احملدددد٠، ٜٚعتددرب ايتكٝدددِٝ َطًددب قددسٚزٟ يهددٞ ظكددل املػدددسٚع أٖدافدد٘ بٓددا٤ا عًدد٢ املعددداٜا            

ٝدل ٖددف ضبددد خطدط يد٘ املػدسٚع       املٛقٛع١، فٗٛ ع١ًُٝ دٚز١ٜ تٗدف اىل قٝاع ْكاط ايك٠ٛ ٚايكعف َدٔ أجدٌ ذبك  

13ضابكا".

عًد٢ تسندص ايسقابد١ أغهأٍَغهٌأْٗاع٢ًتكِٝٝ أدا٤ املػسٚع االضتثُازٟ نريوع١ًُٝإىلٜٚٓعس

أٖدداف ذبكٝدل عًد٢ ايٛقدف املطتٜٛا ،بٗدفطبتًفع٢ًازبٗٛد املبرٚي١خالٍَٔإيٝٗاايتٛؾٌٜتِاي ايٓتا٥خ

14املطتك١ًٝ".اشبططإعداديفانداز٠ٚتسغٝدإضتدداّاملتاذ١ أفكٌملٛازدايف إضتدداّاألعُاٍٚذدا 

ِ إٔ:ْطدتٓتخ ىل ايتعدسٜفني ايطدايفني  إ ضدتٓاد باال دزاضد١ عًد٢ ٜستهدص ضدتثُاز١ٜ أدا٤ املػدسٚعا  اال تكٝدٝ

ٍ ٚٚقدع بٝٓٗدا انعبسافدا  فعدال، ٚإجيداد  احملككد١ ٚتًدو َطدبكا احملددد٠ املسضد١َٛ األٖدداف  ٖدرٙ حيتؿدرٝ اسبًدٛ

ٛ أٟ.االعبسافدا   ّ أدا٠ٖد َٚكازْتٗدا احملككد١ ايٓتدا٥خ قٝداع َطدتٗدفا َعدني ْػداط َػدسٚع  عًد٢ يًتعدسف تطدتدد

تًدو يتحداٚش ايالشَد١ انجسا٤ا إرباذَعأضبابٗاانعبسافا  ٚذبدٜدع٢ًايتعسفبػ١َٝطبكااملسض١َٛباألٖداف
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تكددز َعٝٓد١ شَٓٝد١ فدت٠ يف ْٗاٜد١ َطدتٗدف فعال َٚداٖٛ لضبكَاٖٛبنياملكاز١َْاتهٕٛغايبا ، ذٝثانعبسافا 

:  15قطُنيإىلاألدا٤تكِٝٝتكطِٝبط١ٓ. ٖرا ٚميهٔعاد٠

 احملككد١ ٚاألٖدداف املكدسز٠، األٖدداف دزاضد١ ٜعدين  دا األٖدداف، ْاذ١َٝٔاألدا٤تكِٝٝأٚهلا ٛ َدا مت  ٖٚد

 انغاز٠ ي٘ ضابكا.

 يدٛظٝفٞ، ابازباْبفٝتدؿـايثاْٞايكطِأَا ٟ ٌ ايدر ّ بهفدا٠٤ ٜتؿد يًُػدسٚع املتاذد١ املدٛازد إضدتددا

َاي١ٝ.أٚبػس١ٜ،أٚناْتطبٝع١ٝ

ٔ ايٛاذدد يًُػدسٚع األدا٤َطدت٣ٛ َكازْد١ تتطد٢ٓ  ٍ آلخدس ٚقدت َد ّ َدد٣ إىليًٛؾدٛ يف ايتدًدف أٚايتكدد

ٔ ٚايبردث فدت٠، نٌبٗاَس اي ايعسٚف،انعتبازبعنياألخرَعأدا٥َ٘طتٜٛا  ٚضباٚيد١ ايتدًدف بابأضد عد

 دبٓبٗا

 أيميتً 2.2.1

16ضتثُاز١ٜ يف ايٓكاط املٛجص٠ اآلت١ٝاملػسٚعا  االأ١ُٖٝ تكِٝٝ أدا٤تًدٝـميهٔ

 ٘ٝأعُاهلِ.أدا٤يفايعاًَنيتٛج 

 ١ٝ.انْتاجايعًُٝا ضاتٛقٝح 

 ايتطٜٛلأٚايتٌُٜٛ،أٚبانْتاداألَستعًلضٛا٤يًُػسٚع،ايٓػاطأٚج٘طبتًفبنيايتٓطٝلذبكٝل 

 17. ه١ٓنفا٠٤بريفكٌبٛظا٥فٗااملػسٚعا قٝأَّايتركلع٢ًاألدا٤تكِٜٝٝطاعد 

 يعْتاداحملدد٠املٛاؾفا أضاعع٢ًيعْتادازبٛد٠ذبكٝل َعاٜا

 ستجماريةأسس ومراحل تقيل أداء املشروعات اال 3.2.1

يف تكِٝٝ أدا٤ اعتُادٖاجيباي ايعا١َاألضظَٔصبُٛع١ٖٓاى:يةستجمارالأسس تقيل أداء املشروعات اأ. 

18نُا ًٜٞايتطبٝلذٝثٚأُٖٝتٗا َٔتطًطًٗاذطبْطتعسقٗاانضتثُاز١ٜاملػسٚعا  

 املػسٚعأٖدافذبدٜد 

 املػسٚعنظباشايتفؿ١ًٝٝاشبططذبدٜد 

 ٚذدٚدٖااملط ٚي١َٝسانصذبدٜد 

 ا٤.األدَعٝازذبدٜد 

 األدا٤بتكِٝٝيًكٝآَّاضبجٗاشٚجٛد

، فُٝهٔ تًدٝؿٗا انضتثُاز١ٜفُٝا خيـ َساذٌ تكِٝٝ أدا٤ املػسٚعا  :ستجماريةمراحل تقيل أداء املشروعات االب. 

 ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 ايتٓفٝرخط١أٟايرباَخ،ع٢ًايتعسف

 األدا٤َكاٜٝظأَٚعاٜاع٢ًايتعسف 

 املدططباألدا٤ايفعًٞا٤األدَكاز١ْ 
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 املط ٚي١َٝسانصذبدٜدَعاالعبسافا ذبدٜد 

 املططس٠األٖدافٚذبكٝلاالعبسافا يتؿرٝحايالش١َانجسا٤ا ارباذ

 :املالي األداء تقييل. 5

ؾدٍٛ، )األاملدايٞ يًُػدسٚع  يًُسندص املهْٛد١ ايعٓاؾدس بدني ايعالق١قٝاعأْ٘:ع٢ًاملايٞاألدا٤تكِٜٝٝعسف

ٕ  عًد٢ يًٛقدٛف ايتػدػًٝٞ...ا(( ايٓػداط املطداُٖني/ ذكدٛم  املطًٛبدا ،  ٚبايتدايٞ  ايعٓاؾدس، ٖدرٙ بدني دزجد١ ايتدٛاش

 املايٞ احملتٌُبفػً٘ايتٓب قٝاعميهٔق٤ٛ ذيوٚع٢ًيًُػسٚع،املايٞاملسنصَتا١َْد٣ذبدٜد

تدسبط ٚاذدد٠ املاي١ٝ نرصَد١ يًٓطبايعاّزانطاضتدداّإاملايٞ،األدا٤تكِٜٛيفاملطتدد١َاألضايٝبَٚٔ

 يًُػسٚعاندازٟاألدا٤ع٢ًٚتٓعهظ آثازٖاايتػػًٝٞٚايٓػاطٚاملد١ْٜٝٛايسحب١َٝ غسا بنيايعالق١

 يًُػسٚعاألدا٤ املايٞتكِٜٛيفضتدداَٗااميهٔاي املاي١ٝيًٓطبايعاّانطازٜٛقح(2)زقِ ٚايػهٌ

 ستجمارناملالي لكمشروع اال األداء قياس طريقة. 3

ٞ األدا٤يكٝاع ِ َػدسٚع اضدتثُازٟ،  ألٟاملداي األٚىل َتعًكد١  صبُٛعدا ، ثدالث إىلاملايٝد١ ايٓطدب تؿدٓٝف ٜدت

ٞ  املدْٜٛٝد١ بٓطدب ٚايثايثد١ اندازٟ،األدا٤بٓطدب ٚايثاْٝد١ ايسحبٝد١، بٓطدب  تهدٕٛ قُٝد١  مبحُٛعٗدا ٚايطدٝٛي١، ٖٚد

  :19ايتاي١ٝبايؿٝػ١ٜترددايرٟاملايٞاألدا٤

املد١ْٜٝٛ ْطب١َعدٍاندازٟاألدا٤ْطبَعدٍايسحب١ْٝطب= َعدٍ يًُػسٚع االضتثُازٟاملايٞاألدا٤

 ٚايطٝٛي١

ِ اشبطَعادي١إجيادٜٚتِ ٞ األدا٤يكُٝد١ املطدتكٝ ٌ طسٜكد١ عتُداد إباملداي اجملُٛعد١ إىلايعٛاَدٌ بدايسجٛع  ذبًٝد

 ايتاي١ٝٚفكا يًدطٛا (SPSS)انْطا١ْٝيًعًّٛانذؿا١ٝ٥

 املدتاز٠املاي١ٝيًٓطبايفع١ًٝايك١ُٝذطاب 

 ايٓطبٖرٙبنيزتباطاالإجياد 

 املدتاز٠.ايٓطب املاي١ٜٝطاٟٚايعٛاٌَٖرٙيًُؿفٛف١، ٚعدداملتعاقب١غاايعٛاٌَذبدٜد 

  ايتعاقدب َسذًد١ ٌ ٌ إٔذٝدث يًعٛاَد ٌ املتعاقبد١ غدا ايعٛاَد ٌ ال متثد ٞ  بٓدا٤ عٛاَد ِ َفٝدد٠، ٚبايتداي ٌ ٜدت ذبٜٛد

٘ ٜتِزٜاقٞبسْاَخضتدداّابأنربْفعذا عٛاٌَ َتعاقب١إىلاملتعاقب١غاايعٛاٌَ ٌ  فٝد إىل عددد ذبٜٛدٌ ايعٛاَد

 ذتطابيالقابٌضبدد

 نُا ًٜٞ:املايٞي دا٤ايٓٗا١ٝ٥ايك١ُٝذطابَعادي١ذبدٜدٜتِذيوق٤ٛٚع٢ً

C +R C +..... + R C + R C + R C = (Y) FP nn332211  

 إٔ:ٝثذ

Y.األدا٤ املايٞ يًُػسٚع 

1Cٕاحملتطب.األٚىلايٓطب١ٚش 
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1Rاألٚىل.ايٓطب١

n.عدد ايٓطب 

C.َكداز ثابت

أٚ بدداألذس٣ تٓدداٍٚ ايٓطددب املايٝدد١ نددريد٠ َددٔ أدٚا  قٝدداع ٚتكٝددِٝ  إٕ ٖددرا احملددٛز نُددا ضددبل ٚإٔ زأٜٓددا عدداق  

ضًٛب ٚذدٙ غا نايف يًرهِ عًد٢ َدد٣ جدٛد٠ املػدسٚع األَدس      ضتثُاز١ٜ، إال إٔ ٖرا األاألدا٤ املايٞ يًُػسٚعا  اال

ٍٚ احملدٛز  ايرٟ ٜتطًب إجسا٤ ع١ًُٝ قٝاع ٚذبًٌٝ يًفػٌ املايٞ احملتٌُ يًُػسٚع َٛقٛع ايدزاض١ ٚايترًٝدٌ. يدرا ٜتٓدا   

ضدتثُاز١ٜ ٚندرا ايتعدسف عًد٢ أنثدس      املٛايٞ ٚمبصٜد َٔ ايترًٌٝ يهٝف١ٝ قٝاع ٚذبًٌٝ ايفػٌ املايٞ يًُػسٚعا  اال

 ايُٓاذد إضتعُاال يف ذيو.

 :ستجماريةقياس وحتكيل الفشل املالي لكمشروعات االثالجا: 

ٔ املايٞ يًُػدسٚعا  انضدتثُاز١ٜ  يًفػٌاملػاب١ٗاملفاِٖٝتتعدد ٚربتًدف األحبداث، يفإضدتعُاالتٗا ٍخدال َد

ايعطدس، ايتعثدس، فٓحدد ايػسنْفظيتردٜداضتعُاهلأَبايسغِٚإقتؿاد١َٜاي١ٝ ٚقا١َْْٝٛٔهلااحملدد٠املعاٜا

   ٚانفالع يًُػازٜع انضتثُاز١ٜ.ايفػٌ

املفّٖٗٛراذكٝك١عٔايبرثإىلدفعٓاَاٖٚرااألذٝإغايبيفاملع٢ْٓفظتفٝداختالفاتٗافبايسغِ َٔ

 اسبًٍٛإجياديفاملطا١ُٖغريْٗأَاي انقاف١تكدِٜٚضباٚي١ازبٝدع٢ً ايترهِٚايعٌُ

 :ستجماريةالمفٌون الفشل املالي لكمشروعات ا. 0

ٖٓاى تعازٜف َتعدد٠ يًفػٌ املايٞ، فُٔ اشبربا٤ َٔ ٜساٙ "عدّ َكدز٠ املػسٚع عًد٢ ضدداد إيتصاَاتد٘ ايكؿدا٠     

ّ Argentiايباذث جٕٛ أزجدٓ    ،  يف ذني إضتدد20ّااليتصاَا جٌ عٓدَا ٜطترل َٛعد تطدٜد ٖرٙ األ يف ايعدا

َؿطًح ايفػٌ املايٞ يف عًُد٘ ٚعسفد٘ عًد٢ أْد٘ "ايعًُٝد١ ايد  ٜهدٕٛ فٝد٘ املػدسٚع قدد بددأ بايطدا يف ايطسٜدل              5981

ث إىل إٔ ايفػدٌ املدايٞ ٖدٛ تٛقدف امل ضطد١ عدٔ دفدع        . ٚذٖب فسٜدل ثايد  21ايطٌٜٛ ايرٟ ٜٓتٗٞ حبدث ٖٚٛ ايعطس املايٞ"

ٚيف دزاض١ أخس٣ ٜعسف ايفػدٌ املدايٞ    ،22تٛشٜعا  األضِٗ املُتاش٠. أَا آخسٕٚ فريطًكٛا ع٢ً ٖرٙ ايع١ًُٝ بايتعثس املايٞ

عًد٢  ع١ًُٝ تٓتخ عٔ تفاعٌ ايعدٜد َٔ األضباب ٚايعٛاٌَ عرب َساذٌ ش١َٝٓ ط١ًٜٛ ٚؾدٛال إىل ذايد١ عددّ ايكددز٠     "بريْ٘ 

 .  "ٚفكدإ ايتٛاشٕ املايٞ ٚايٓكدٟ ٚايتػػًٝٞ  ضداد االيتصاَا  ٚاسبؿٍٛ ع٢ً ايتصاَا  جدٜد٠،

 ا ضبل ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايفػٌ املايٞ ٜٓؿب ع٢ً ذاي١ ٚاذد٠ ٖٚٞ إٔ املػسٚع ٜعاْٞ َدٔ عطدس َدايٞ ٚعددّ     

 ٕ املػسٚع ٜعاْٞ َٔ َػانٌ.ازباز١ٜ يف ٚقتٗا احملدد، بٌ ٚإ ٖٓاى إغازا  ع٢ً أ االيتصاَا َكدز٠ ضداد 

 أسباب الفشل املالي لكمشروعات اإلستجمارية. 5

:23ضتثُاز١ٜ ظبدٟ اىل ايفػٌ املايٞ يًُػسٚعا  االَٔ أِٖ األضباب اي  ت د



 

 

حتليل أسباب وأبعاد فشل األداء املالي للمشروعات االستثمارية والتنبؤ 

 به

 

858 

DOI: 10.12816/0017485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5105 ديسمبر، 9دد الع ،جامعة الشهيد حمه خلضر، الوادي، اجلزائر، «مجلة رؤى اقتصادية» 

 ع املاٍأق١ً ز 

 ق١ً املساقب١ يف ايتطٝا 

 يعساقٌٝ اسبه١َٝٛا 

 تربربا  ايتحاز٠ 

 يػؼ ٚايتصٜٚسا 

 ً١ اشبرب٠ يف اجملاٍ َثٌ  ق١ً خرب٠ ايتطٝاانُٖاٍ ٚق 

 ايهٛازث ايطبٝع١ٝ 

 عدّ ايهفا٠٤ 

 أضباب أخس٣ غا َعسٚف١ 

يتعدافس ندٌ َدٔ    نٓتٝحد١ أْ٘ َٔ ايكسٚزٟ ٖٓدا انغداز٠ إىل إٔ ٖٓداى ايهدثا َدٔ ذداال  ايتعثدس ذبددث        إال

ٕ األضباب اشبازج١ٝ ٚاألضدباب ايداخًٝد١، ٚذيدو عًد٢     اشبازجٝد١ ٖدٞ مبثابد١ ايعدازن ايدرٟ ميدترٔ       األضدباب  إعتبداز أ

بؿٛز٠ عادٜد١ ٚطبٝعٝد١. نُدا    قتؿادٟضتُساز يف ايٓػاط االدباٚش ايؿعٛبا  اشبازج١ٝ ٚاالاملػسٚع ع٢ًقدز٠ إداز٠

        ٕ املػدسٚع ذا  نفدا٠٤ عايٝد١ ٚيهٓٗدا تفػدٌ ْتٝحد١       فٝٗدا إداز٠ إٔ ٖٓداى ذداال  تعثدس ْدادز٠ جددا قدد ذبددث ٚتهدٛ

بطدبب  انضدتُساز تًو اي  تهٕٛ فٝٗا نفا٠٤ انداز٠ فٝ٘ َتدْٝد١ ٚيهٓٗدا تطدتطٝع   ج١، أٚاسبسيًعسٚف اشبازج١ٝ

 ظسٚف خازج١ٝ ذبٌُ ايفسف املٓاضب١ هلا. 

 مناذج قياس والتهبؤ بالفشل املالي لكمشاريع االستجمارية. 3

ُدداذد بٓٝددت عًدد٢ ضددتثُاز١ٜ ٚأغًدب ٖددرٙ ايٓ ٖٓداى مندداذد َتعدددد٠ يكٝدداع ٚايتٓبد  بايفػددٌ املددايٞ يًُػددسٚعا  اال  

زتبدداط ٚايدد  تعتُددد عًدد٢ صبُٛعدد١ َددٔ املددتػاا  ٚأعطٝددت أٚشإ ْطددب١ٝ َعٝٓدد١ يهددٌ َددتػا ٚربتًددف ٖددرٙ   َعاديدد١ اال

خدددتالف ايعدددسٚف  اخدددتالف األٚشإ ايٓطدددب١ٝ، ٚندددٌ ذيدددو بطدددب   ااملدددتػاا  َدددٔ مندددٛذد إىل آخدددس، بانقددداف١ إىل   

ٜٓطبل ع٢ً َػدسٚع َعدني يدٝظ بايكدسٚز٠ إٔ ٜٓطبدل عًد٢        ٕ ايُٓٛذد ايرٟإتؿاد١ٜ َٔ َػسٚع إىل آخس ٚبايتايٞ فقاال

ٕ ٖدرٙ  إاملػسٚع اآلخس، ٖٚرٙ َٔ قُٔ ايطًبٝا  اي  ٜ اخر عًٝٗا مناذد ايتٓب  بايفػٌ املدايٞ. بانقداف١ إىل ذيدو فد    

جيابٝدا  ٖدرٙ ايٓطدب    إايُٓاذد َه١ْٛ َٔ صبُٛع١ َٔ ايٓطب املاي١ٝ نُكٝداع يد دا٤ يف إٓ ٚاذدد، ٖٚدرا ٜعدد َدٔ       

Discriminateخيتؿس ايهثا َٔ ايٓطب املاي١ٝ يف مندٛذد ٚاذدد يدرا فٗدٛ ٜطد٢ُ بترًٝدٌ ايتُداٜص        ألْ٘ Analysis
24

ٕ ظاٍٚ األخر بايُٓداذد املال٥ُد١. ٜدرنس إٔ ايتعاَدٌ     أيرا فع٢ً احملًٌ املايٞ إٔ ٜهٕٛ ذرزا يف تطبٝل ٖرٙ ايُٓاذد ٚ

يع١ًُٝ، يهٔ ٖرٙ ايُٓداذد ٜطدتفاد َٓٗدا يف صبداٍ َعسفد١ املكددز٠       َع ٖرٙ ايُٓاذد، ٜعتُد ع٢ً خرب٠ احملًٌ ايع١ًُٝ ٚا

املاي١ٝ يًُ ضط١ ٚاي  تطتفٝد َٓ٘ ايبٓدٛى عًد٢ ضدبٌٝ املثداٍ عٓدد َٓرٗدا ايكدسٚن يًُػدازٜع األخدس٣. فًهدٞ تعدسف            

بايفػدٌ   ٖرٙ ايبٓٛى َكدز٠ املػسٚع املصَع إعطا٥٘ قسقا تكّٛ بعد٠ إجسا٤ا  َٓٗا: ايكٝاّ بدإجسا٤ بعد  منداذد ايتٓبد     

ضددتفاد٠ َددٔ ٖددرٙ ايُٓدداذد يف اجملدداٍ ايسقددابٞ نريذددد أدٚا  ايسقابدد١    املددايٞ. فبانقدداف١ إىل ٖددرا ازباْددب ميهددٔ اال  
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عبدساف.  إقتؿداد١ٜ ٚتؿدرٝح َٛقفٗدا املدايٞ قبدٌ ذددٚث أٟ       ايكب١ًٝ أٚ ايٛقا١ٝ٥، أٟ َعسف١ اسبايد١ املايٝد١ يًُ ضطد١ اال   

ايتٛقدع حبددٚث ايفػدٌ املدايٞ يًُ ضطد١ قبدٌ ضدٓتني عايٝد١، ٚيهدٔ           تهٕٛ ْطب١ يتُإأفع٢ً ضبٌٝ املثاٍ فإٕ منٛذد 

قٌ قبٌ ثالث ضٓٛا  أٚ أزبع ٚذت٢ اشباَطد١، ٚبايتدايٞ تعتدرب ٖدرٙ ايُٓداذد َفٝدد٠ يف صبداٍ        أْطب١ ايتٛقع ٖرٙ تؿبح 

 ايسقاب١ ضُٝا ايسقاب١ ايكب١ًٝ.

ضدتثُاز١ٜ ٚال عًد٢ ضدبٌٝ اسبؿدس     ٚعَُٛا فدإ َدٔ أٖدِ ٖدرٙ منداذد قٝداع ٚايتٓبد  بايفػدٌ املدايٞ يًُػدازٜع اال          

ظبد:

Althman & Mecough منوذج  .0.3

 ضتدساد َ غس ٖرا ايُٓٛذد عٔ طسٜل املعادي١ ايتاي١ٝ:  اٜتِ 

54321 X 0.999 + X 0.006 + X 0.033 + X 0.014 + X 0.012 = Z

  :ذٝث إٔ

1X.ٍٛزأع املاٍ ايعاٌَ / إمجايٞ األؾ

2Xايٞ األؾٍٛ.األزباح احملتحص٠ / إمج

3X.ٍٛاألزباح قبٌ ايفٛا٥د ٚايكسا٥ب / إمجايٞ األؾ 

4X.ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ سبكٛم املًه١ٝ / ايك١ُٝ ايدفت١ٜ يدٜٕٛ املػسٚع 

5X.ٍٛاملبٝعا  / إمجايٞ األؾ

 ٖٞ:ثالث١ أقطاّ أٚ ف٦ا إٕ املػازٜع ٚفل ٖرا ايُٓٛذد تؿٓف إىل 

 ٍٚتٓتُٞ إيٝ٘ املػازٜع ايٓاجر١ ٚتهٕٛ فٝ٘ ق١ُٝايكطِ األ : Z ٟٚ2تطا أٚ أنثس.99

  تٓتُٞ إيٝ٘ املػازٜع ايفاغ١ًايكطِ ايثاْٞأَا :Zَٔ ٌ1.81فٝ٘ اق.

  ُٞتداد إىل تكٝدِٝ غداٌَ ٚقُٝد١    ىل ايكطدِ ايثايدث: املػدازٜع ايد  ٜؿدعب ايتٓبد  بٛقدعٗا َٚدٔ ثدِ ذب         إذني تٓت Z

.1.812.99ضبؿٛز٠ بني 

Kidaمنوذج. 5.3

52ٖٚٛ َ غس انفالع ٚفكا يًُعادي١ ايتاي١ٝ Zٚفكا هلرا ايُٓٛذد تطتدسد ق١ُٝ 

54321 X 0,271 + X 0,463 + X 0,42 + X 0,42 + X 1,042 =   Z

 ذٝث إٔ:

1X.ٍٛؾايف ايسبح بعد ايكسٜب١ / إمجايٞ األؾ

2X ذكٛم املطاُٖني / إمجايٞ االيتصاَا 
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3Xاألؾٍٛ ايطا١ً٥ / االيتصاَا  املتداٚي١

4Xٍٛاملبٝعا  / إمجايٞ األؾ 

5Xٍٛايٓكد١ٜ / إمجايٞ األؾ

ت٘ َٛجب١ فاملػدسٚع جٝدد ٚبعٝدد عدٔ ايتعثدس، أَدا       ٚطبكا هلرا ايُٓٛذد فإ ق١ُٝ َ غس انفالع إذا ناْت ْتٝح

 إذا ناْت ايٓتٝح١ ضايب١ فاملػسٚع َسجح يعفالع.

52ٜتِ اضتدساد َ غس ٖرا ايُٓٛذد عٔ طسٜل املعادي١ ايتاي١ٝ

      X 0,1 +X 1,2 + X 20 + X 3,5 + X 9 + X 17 = Z 654321

 ذٝث إٔ : 

1Xٍٛؾايف زأع املاٍ ايعاٌَ / إمجايٞ األؾ

2Xٍٛاألؾٍٛ ايطا١ً٥ / إمجايٞ األؾ

3Xٍٛإمجايٞ ذكٛم املطاُٖني / إمجايٞ األؾ 

4Xٍٛؾايف األزباح قبٌ ايفٛا٥د ٚايكسا٥ب / إمجايٞ األؾ 

5X إمجايٞ األؾٍٛ / إمجايٞ االيتصاَا

6Xإمجايٞ ذكٛم املطاُٖني / األؾٍٛ ايثابت١

       ٜٚؿٓف املػسٚع نُا ًٜٞ:

 دزج١ املداطس٠ ايف١٦ أٚ ايكطِقِٝ َ غس ايفػٌ املايٞ

Z ≥ 25 قسٚن  تاش٠ األٚىل 

25 > Z ≥ 20 قسٚن ق١ًًٝ املداطس٠ ايثا١ْٝ 

20 > Z ≥ 5 قسٚن َتٛضط١ املداطس٠ ايثايث١ 

5 > Z ≥ 5- ٚن عاي١ٝ املداطس٠قس ايسابع١ 

Z < 5- قسٚن عاي١ٝ املداطس٠ جدَا اشباَط١ 

 :اإلستجمارية طرق وإجراءات معاجلة الفشل املالي لكمشروعات. 4
إيٝٗدا. فدإذا   ٚؾدًت طدسم َعازبد١ املػدسٚعا  ايد  تٛاجد٘ َػدانٌ َايٝد١ حبطدب دزجد١ ايفػدٌ ايد            ربتًدف 

قبٌ ايددا٥ٓني يف ايتعدإٚ َعد٘ يعبكدا٤     زغب١ َٔٚاعد٠، ٖٚٓاى ناْت اآلفام املطتكب١ًٝ يًُ ضط١ أٚ املػسٚع َا شايت

ٔ        املد٣ع٢ً عٌُٝ َسبح ع٢ً ايطٛعٝد١ متدٜدد   ايتٓداشال  ايبعٝدد، قدد ٜعدسن ايددا٥ٕٓٛ تكددِٜ تٓداشال  طٛعٝد١. تتكدُ

طدتكب١ًٝ  َصٜخ االثٓني َعدا. أَدا إذا ناْدت اآلفدام امل    َع١ٓٝ، أٚفت٠ اضتركام ايدٜٕٛ، أٚ ربفٝ  ق١ُٝ ايدٜٕٛ بٓطب١

ندرب َدٔ قُٝتد٘    أنُػدسٚع َطدتُس   بدايهثا، يهدٔ ايددا٥ٓني ٜفكدًٕٛ انبكدا٤ عًد٢ املػدسٚع الٕ قُٝتٗدا        هلا ال تعد
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ٖٝهًد١  إعاد٠ ايتٓعِٝ. ٚتٗدف ع١ًُٝ إعاد٠ ايتٓعِٝ إىل إعداد٠ َٔ خالٍٕ اسبٌ ٜهٕٛ بإعاد٠ ايتريٌٖٝإايتؿف١ٜٛ، ف

 يتصاَا  املاي١ٝ.ان  ذحِيتدفٝ  ْطب١ املد١ْٜٝٛ ٚبايتايٞ ربفٝزأع املاٍ

عًد٢ َؿداعب٘ املايٝد١ ٚناْدت     املػدسٚع يسحبٝتد٘ ٚايتػًدب   أخاا إذا ي ٜهٔ ٖٓاى أٟ أٌَ بإَها١ْٝ إضدتعاد٠ 

 َطتُس، فإٕ اسبٌ عاد٠ ٜهٕٛ بإْٗا٥٘. أنرب َٔ قُٝت٘ نُػسٚعقُٝت٘ ايتؿف١ٜٛ

ٌ   :ْدرنس ضدتثُاز١ٜ  َٚٔ أِٖ طسم ٚاجسا٤ا  َعازب١ ايفػدٌ املدايٞ يًُػدازٜع اال    امل غدسا  املايٝد١   طسٜكد١ ذبًٝد

 ضتثُاز١ٜنريدا٠ يالْراز املبهس يًفػٌ املايٞ يًُػسٚعا  االيًطٝٛي١

املبهدس انْدراز تعترب مبثابد١ ٚاي املايٞايفػٌقٝاعيفاملطتدد١َاملاي١ٝيًُ غسا ايطٝٛي١ذبًٌٜٝطاعد

52طٝٛي١:ايذبًٌٝيفدباٖنيإٖٓاىإٔذيؤَفٝالذغاملايٞيًفػٌ

 دبداٙ االٖدرا ٜفتناملتداٚي١، ذٝثٚاملطًٛبا املتداٚي١األؾٍٛبنياملباغس٠ايعالق١ع٢ًٜسنصاألٍٚدباٙاال

ٍ عتبداز ا ٞ املؿددز املتداٚيد١ األؾدٛ ٖدرٙ بتؿدف١ٝ إالٜتٝطدس الايطدداد إٔأٟاملطًٛبدا  ايكؿدا٠،  يطدداد ايس٥ٝطد

ذبكٝدل  إٔذيدو األزبداح ٚذبكٝدل املػدسٚع ْػداط ضدتُساز١ٜ ا َدع ٜتٓداق  دبداٙ الاٖٚرا نبا َٓٗاجص٤أٚاألؾٍٛ

ٍ عًد٢ ٜعتُدد األزبداح  َدع ايطدٝٛي١ ذيدو تعدازن  فدٝعين تؿدفٝتٗا افتقدت فدإذا املتداٚيد١، َٚٓٗدا املٓتحد١ األؾدٛ

املػسٚعاضتُساز١ٜ

 دبداٙ اال ٞ ٔ إٔإىلٜطدتٓد ايثداْ يٓػداط املايٝد١ ذتٝاجدا  ٜس االتكدد يًُػدسٚع املايٝد١ يدعداز٠ ايس٥ٝطد١ ايٛظدا٥ف َد

ٌ َؿدادز ٚتدٛفا َدا َػدسٚع  ٞ األزبداح ذبكٝدل يفاملػدسٚع ذبكدل ٖددف  مبدا ٚاضدتثُازٖا ايالشَد١ ايتُٜٛد ٚبايتداي

 املػسٚعاضتُساز١ٜ

ٌ ع٢ًٚيًٛقٛف ٕ يفاشبًد ٟ ايعٓاؾدس ٖدرٙ بدني ايتدٛاش ٟ ايدر ٌ إىلٜد د ٔ البدد املدايٞ، ايفػد يفايٓعدس إعداد٠ َد

آثداز قٝاعَٔبدفال املتداٚي١ٚاملطًٛبا األؾٍٛ املتداٚي١بنياملباغس٠ايعالق١ٜسبطايرٟ ٝٛي١يًطايكٝلاملفّٗٛ

دٕٚايٓكدٜد١ ايتػدػ١ًٝٝ ايتهدايٝف تػطٝد١ يفاألؾٍٛ املتداٚي١َطا١َُٖٚد٣املتداٚي١،باملطًٛبا ٜفا٤انيفايسبح

ٍ َطدا١ُٖ َدد٣ ذبًٌٝيفبدالذيو٢عًعال٠ٚايكؿا٠ اشبازج١ٝ،ايتٌَُٜٛؿادزع٢ًاالعتُاد املتداٚيد١ األؾدٛ

 األؾٍٛ.إمجايٞإىلاملتداٚي١يًُطًٛبا ايٓٛعٞٚايٛشٕاملطًٛبا ،تػط١ٝ إمجايٞيف

إْطالقددا  ددا ضددبل، َٚددٔ خددالٍ َددا مت ْػددسٙ ٚذبًًٝدد٘ ْعسٜددا يف قٝدداع ٚذبًٝددٌ ايفػددٌ املددايٞ يًُػددسٚعا            

ضدكاط ذيدو عًد٢ ثالثد١     إ٠ يف ايتٓب  بايفػٌ املايٞ يًُػازٜع، ضدٝتِ فُٝدا ًٜدٞ    ضتثُاز١ٜ َٚعسف١ أِٖ ايُٓاذد املعتُداال

 َػازٜع َكتذ١ ع٢ً ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يدعِ تػػٌٝ ايػباب يف ازبصا٥س.

 دراسة تطبيقية عكى بعض املشروعات املقرتحة عكى الوكالة الوطهية لدعل تشغيل الشباب يف اجلزائررابعا: 

يف احملداٚز ايثالثد١ ذدٍٛ َ غدسا  قٝداع األدا٤      ١ إضدكاط ْعدسٟ ملدا ضدبل ٚتٓاٚيٓداٙ     بعًُٝد  احملٛزضٓكّٛ يف ٖرا 

املايٞ يًُػسٚعا  ٚنرا منداذد ايتٓبد  بفػدًٗا املدايٞ قؿدد تفادٜد٘ يف املطدتكبٌ عًد٢ صبُٛعد١ َدٔ املػدازٜع املدتداز٠             

شاد  َددٔ تهثٝفدد٘ ٚتبٓتدد٘ اسبهَٛدد١ ازبصا٥سٜدد١ ضددابكا ٚ اقتذتدد٘قدُٔ بسْدداَخ ٚجدددٍٚ دعددِ تػددػٌٝ ايػددباب ايددرٟ  
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َ خسا، ذٝث ٚقع انختٝاز عًد٢ ثالثد١ َػدازٜع متدظ ثالثد١ قطاعدا  طبتًفد١ ٖدٞ ايكطداع ايؿدٓاعٞ  دثال مبػدسٚع             

ؾٓاع١ َٛاد ايتعب١٦ ٚايتػًٝف املدتًف١، ٚنرا َػسٚع تسب١ٝ ايدٚاجٔ َٔ أجٌ اْتاد ايبٝ   دثال يًكطداع ايفالذدٞ،    

 يف ْكٌ ٚتٛؾٌٝ ايبكا٥ع ملدتًف املطافا .يف ذني ضٝتِ تٓاٍٚ أٜكا َػسٚع خدَاتٞ  ثٌ 

ذٝث ٜ خر ع٢ً ٖرٙ امل ضط١ ايع١َُٝٛ )ايٛناي١ ايٛطٓٝد١ يددعِ تػدػٌٝ ايػدباب( إقتؿداز دزاضدتٗا يًُػدازٜع        

قتؿاد١ٜ بؿدف١ عاَد١ ٚاملايٝد١ بؿدف١ خاؾد١،      ضتثُاز ع٢ً دزاض١ جدٚاٖا االاملكتذ١ َٔ طسف ايػباب ايساغب يف اال

املػدسٚعا  ازبددص٤ ايهدبا َٓد٘ َكدددّ َٚددعِ َدٔ خصٜٓدد١ ايدٚيد١ ازبصا٥سٜد١  ثًدد١ يف         ٚندٕٛ إٔ َؿددز متٜٛددٌ ٖدرٙ   

َع ايبٓٛى ٚاملؿازف ايع١َُٝٛ، فإٕ ٖرٙ ايٛناي١ ال تعتُدد عًد٢ َ غدسا      باالغتاىايكسٚن اي  تكدَٗا ايٛناي١ 

َطدتكبال األَدس ايدرٟ أد٣    ذبًٌٝ ٚقٝاع األدا٤ املايٞ يًُػسٚعا  املكتذ١، نُا ال تدزع إَها١ْٝ فػًٗا ٚتعثسٖدا  

 ىل غًل ٚإفالع أغًب املػازٜع املٛافل عًٝٗا بعد َسٚز ض١ٓ أٚ ضٓتني ع٢ً أقؿ٢ تكدٜس.إبطبٝع١ اسباٍ 

ٚفُٝددا ًٜددٞ عددسن ٚدزاضدد١ يهٝفٝدد١ ايتٓبدد  بايفػددٌ املددايٞ هلددرٙ املػددسٚعا  املدتدداز٠ بعددد ضدد١ٓ َددٔ تػددػًٝٗا           

يٝٗا، ندٕٛ أْد٘ متدت املٛافكد١ عًٝٗدا َدٔ طدسف ايٛنايد١ بعدد          إضتعُاٍ ايُٓاذد األنثس غٝٛعا ٚاي  ضبل ايتعسن اب

 تكِٝٝ جدٚاٖا َايٝا.

 مشروع وقل وتوصيل البضائع جلميع املسافات. 0

تعترب خد١َ ايٓكٌ يًبكا٥ع ٚاملٓتحا  َٔ األعُاٍ األنثس إْتػازا خاؾ١ يف ايطٓٛا  األخا٠، ٜٚسجدع ايطدبب   

شبددَا ، خاؾد١ إذا عًُٓدا إٔ ايعدٜدد َدٔ املػدسٚعا  ايؿدػا٠        بػهٌ أضاضٞ يصٜاد٠ ايطًدب عًد٢ ٖدرا ايٓدٛع َدٔ ا     

ىل إٚاملتٛضددط١ ايدد  تٓددتخ أٚ/ٚ تبٝددع ؾددٓاعاتٗا املتٓٛعدد١ نايؿددٓاعا  اهلٓدضدد١ٝ ٚايؿددٓاعا  ايػرا٥ٝدد١، ايدد  ذبتدداد    

 ىل ايصبا٥ٔ املٓتػسٜٔ عرب طبتًف ايٓكاط ٚاألَانٔ. إخدَا  ايٓكٌ يتٛؾٌٝ َٓتحاتِٗ 

َٛافك١ ايٛناي١ ع٢ً َػسٚع٘ ٖرا ٚمت ايػسٚع فٝ٘، يدرا ضدٓكّٛ فُٝدا ًٜدٞ باختبداز      ٚيكد ذؿٌ املطتثُس ع٢ً 

 ٞ َطددتكبال باضددتدداّ ايُٓدداذد ايتايٝدد١، عًُددا إٔ األزقدداّ املددريخٛذ٠ ربددـ ايطدد١ٓ األٚىل َددٔ عُددس        أدا٥دد٘ ٚفػددً٘ املدداي

 ايطٓٛا  ايتاي١ٝ يًُػسٚع: املػسٚع ٖٚرا باعتباز إٔ ايتٓب  ضٝدـ

Althman & Mecoughوفقا لهموذجاملشروع  . اختبار0.0

 ع٢ً ايعًُٝا  ايسٜاق١ٝ املٓحص٠ ٚاملب١ٓٝ ناآلتٞ:   ٚبٓا٤ًا ٚفكا هلرا ايُٓٛذد

54321 X 0.999 + X 0.006 + X 0.033 + X 0.014 + X 0.012 =  Z  

 ذٝث إٔ:

1X.ٍٛزأع املاٍ ايعاٌَ / إمجايٞ األؾ

2X.ٍٛاألزباح احملتحص٠ / إمجايٞ األؾ 
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3X.ٍٛاألزباح قبٌ ايفٛا٥د ٚايكسا٥ب / إمجايٞ األؾ

4X.ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ سبكٛم املًه١ٝ / ايك١ُٝ ايدفت١ٜ يدٜٕٛ املػسٚع

5X.ٍٛاملبٝعا  / إمجايٞ األؾ

 *** إٔ: ع٢ً ايٛثا٥ل ٚايبٝاْا  اشباؾ١ باملػسٚع ظبد االطالعَٚٔ 

0.58 = 411.59 732 1 / 1001000.00 =X

0.01 = 087.47 715 1 / 324.12 17 =X

0.059 = 411.59 732 1 / 425.25 102 =X

0 = 411.59 732  /10 =X

0.028 = 411.59 732 1 / 50000.00 =X

5

4

3

2

1

 

 عًٝٗا تهٕٛ:  احملؿZٌَٚٓ٘ فإٕ ق١ُٝ

(0.58) 0.999 + (0.01) 0.006 + (0.059) 0.033 + (0) 0.014 + (0.028) 0.012 = Z

Zىل ف٦د١ املػدازٜع ايفاغد١ً ألٕ قُٝد١    إفإٕ ٖرا املػسٚع ايرٟ ٚافكت عًٝد٘ ايٛنايد١ ٜٓتُدٞ    Z 0.58ٚذٝث إٔ

ْد٘ غدا   إرؿدٌ عًٝٗدا ٚفكدا هلدرا ايُٓدٛذد ف      ا ٜعين إٔ ٖرا املػسٚع ٚيدد َٝتدا ألْد٘ ذطدب ايٓتٝحد١ املت     5885أقٌ َٔ

 قادز ال ع٢ً املٓافط١ ٚال ع٢ً ايتريقًِ َع ايب١٦ٝ انقتؿاد١ٜ ازبصا٥س١ٜ.

:Kida إختبار املشروع وفقا لهموذج . 5.0

54321                           طبكا هلرا ايُٓٛذد فإٕ: X 0,271 + X 0,463 + X 0,42 + X 0,42 + X 1,042 =  Z

 ذٝث إٔ:

1Xيسبح بعد ايكسٜب١ / إمجايٞ األؾٍٛؾايف ا

2X ذكٛم املطاُٖني / إمجايٞ االيتصاَا 

3X األؾٍٛ ايطا١ً٥ / االيتصاَا  املتداٚي١ 

4X ٍٛاملبٝعا  / إمجايٞ األؾ 

5X ٍٛايٓكد١ٜ / إمجايٞ األؾ 

0.028 = 411.59 732 1 / 000.00 50 = X

0.58 = 411.59 732 1 / 1001000.00 = X

0 = X

0.01 = 087.47 715 1 / 324.12 17 = X

0.059 = 411.59 732 1 / 425.25 102 = X1=X

5

4

3

2

1
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Z  = 1,042 (0.059) + 0.42 (0.01) + 0.42 (0) + 0.463 (0.58) + 0.271 (0.028)0.34   َٚٓد٘:  

ٞ   ، =18.9Z ق١ُٝ:مبا إٔ  بايتدايٞ فإْد٘ ٚٚفكدا   . ٖٚٚٞ ق١ُٝ َٛجب١، إذا فاملػسٚع جٝد ٚبعٝد عدٔ ايتعثدس املداي

ٞ     ،ُٓٛذديً َدٔ خدالٍ    ايطدابل، إذ ٖٚدٛ َدا ٜتٓداف٢ َدع َدا مت ايتٛؾدٌ إيٝد٘ يف ايُٓدٛذد ا         .بعٝد عدٔ ايتعثدس ٚايفػدٌ املداي

ٜتكح إٔ املػسٚع قادز ع٢ً انضتُساز ٚايتٛضع َٚٓافط١ بك١ٝ املػسٚعا  املُاث١ً. ،ايٓتٝح١ املتٛؾٌ هلا

:Sherrod املشروع وفقا لهموذج  . اختبار3.0

X 0,1 +X 1,2 + X 20 + X 3,5 + X 9 + X 17 = Z      ٚفكا هلرا ايُٓٛذد فإٕ: 654321 

1Xٍٛؾايف زأع املاٍ ايعاٌَ / إمجايٞ األؾ

2Xٍٛاألؾٍٛ ايطا١ً٥ / إمجايٞ األؾ

3X ٍٛإمجايٞ ذكٛم املطاُٖني / إمجايٞ األؾ

4Xٞاألؾٍٛ ؾايف األزباح قبٌ ايفٛا٥د ٚايكسا٥ب / إمجاي 

5X إمجايٞ األؾٍٛ / إمجايٞ االيتصاَا

6Xإمجايٞ ذكٛم املطاُٖني / األؾٍٛ ايثابت١ 

0.01 = 411.59 682 1 / 324.12 17 = X

0.98 = 087.47 715 1 / 411.59 682 1 = X

0.059 = 411.59 732 1 / 425.25 102  = X

0.01 = 411.59 732 1 / 324.12 17 = X

0 = 411.59 732 1 / 0 = X

0.028 = 411.59 732 1 / 50000.00=X

6

5

4

3

2

1

َ٘ٓٚ :                 2.87=  0.1(0.01)+ (0.98) 1.2 + (0.059) 20 + (0.01) 3.5 + (0) 9 + (0.028) 17 =   Z       

، أَددا 1+ٚ 1 -ضبؿددٛز٠ بددني قددُٝ ألSherrodٕتدددزد قددُٔ ايتؿددٓٝف ايسابددع َددٔ منددٛذد Zٚجدددْا إٔ

 دزج١ املداطس٠ فٗٞ تدزد قُٔ ايكسٚن عاي١ٝ املداطس٠.

فدإٕ ندٌ    ضدتدداّ املعداٜا ايطدابك١،   ابعد ع١ًُٝ تكِٝٝ َػدسٚع ْكدٌ ٚتٛؾدٌٝ ايبكدا٥ع عدرب نافد١ املطدافا  ب       

 & Althmanاغد١ً ذطدب مندٛذد   ىل ف١٦ املػازٜع ايفإامل غسا  تدٍ ع٢ً إٔ ٖرا املػسٚع ئ ٜطتُس طٜٛال فٗٛ ٜٓتُٞ 

Mecough     ٌضددتعُاٍ منددٛذد ايٝٗددا بإيهددٔ يف املكابددٌ ظبددد ٖددرا األَددس طبددايف متاَددا يًٓتٝحدد١ املتٛؾددKida ٟايددر

ىل ف٦د١ ايكددسٚن عايٝد١ املدداطس٠ ٖٚددرا    إذطدب٘ فدإٕ ٖدرا املػددسٚع بعٝدد عدٔ ايتعثددس ٚايفػدٌ املدايٞ، نُدا أْدد٘ ٜٓتُدٞ          

Sherrodذطب منٛذد
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 :الدواجى إلوتاج البيضمشروع تربية . 5
ٖرا املػسٚع عباز٠ عٔ َ ضط١ َؿػس٠ طبتؿ١ يف تسب١ٝ ايدٚاجٔ نْتاد ايبدٝ ، ذٝدث َدٔ املكدسز إٔ ٜطداِٖ      

ىل املطددا١ُٖ يف خًددل َٓاؾددب غددػٌ   إٖددرا املػددسٚع يف تددٛفا ْػدداط دبددازٟ خدداف بإْتدداد ٚبٝددع ايبددٝ ، بانقدداف١       

عًدد٢ األقددٌ يف املدددٜني ايكؿدا ٚاملتٛضددط. نُددا ٜطددع٢ ٖددرا   َباغدس٠، ٚضباٚيدد١ تػطٝدد١ انضددتٗالى احملًدٞ ٚازبٗددٟٛ   

ىل املطدا١ُٖ يف تطدٜٛس ايكطداع ايفالذدٞ ٚاحملافعد١ عًد٢       إضدتثُازٖا، بانقداف١   اىل ذبكٝدل األزبداح ٚإعداد٠    إاملػسٚع 

ايثس٠ٚ اسبٝٛا١ْٝ خاؾ١ ايدٚاجٔ.

 :Althman & Mecoughاختبار املشروع وفقا لهموذج  .0.5

0.75 = 021.70 740 5 / 4290000 = X

0.02 = 221.27 625 5 / 800.43 114 = X

0.13 = 021.70 740 5 / 775.37 719 = X

0 = 021.70 740 5 / 0  = X

0.12 = 021.70 740 5 / 600.00 678 = X

5

4

3

2

1

 

 :َ٘ٓٚ               0.76 =(0.75) 0.999 + (0.02) 0.006 + (0.13) 0.033 + (0) 0.014 + (0.12) 0.012 =   Z 

ايفاغ١ً  املػازٜع ىل ف١٦إ ٜٓتُٞ ايٛناي١ عًٝ٘ ٚافكت ايرٟ املػسٚع ٖرا فإٕ َٚٓ٘، Z = 0.76قِٝ :ٚجدْا إٔ

 . املطافا  زبُٝع ايبكا٥ع ٚتٛؾٌٝ ْكٌ َػسٚع ْتٝح١ ٜػب٘ ٖٚٛ َا،5885أقٌ Zَٔألٕ ق١ُٝ

kidaلهموذج  املشروع وفقا . اختبار5.5

0.12 = 021.70 740 5 / 600 678 = X

0.75 = 021.70 740 5 / 4290000 = X

0 = X

0.02 = 221.27 625 5 / 800.43 114 = X2 = X

0.13 = 021.70 740 5 / 775.37 719=X

5

4

3

2

1

:َ٘ٓٚ                    0.52= (0.12) 0.271 + (0.75) 0.463 + (0) 0.42 + (0.02) 0.42 + (0.13) 1.042 =  Z

فاملػدسٚع جٝدد ٚبعٝدد عدٔ ايتعثدس املدايٞ،  دا ٜعدين إٔ هلدرا           .ٖٚٞ ق١ُٝ َٛجب١ ، = 1812Z:ىل إٔإمت ايتٛؾٌ 

تبددازٙ ٚذطدب ٖددرا ايُٓدٛذد َػددسٚع   املػدسٚع قُٝد١ َكدداف١ يف املطدا١ُٖ يف تطددٜٛس ايكطداع ايفالذددٞ يف ازبصا٥دس، بإع     

 ضًِٝ َٔ ايٓاذ١ٝ املاي١ٝ ٚبعٝد عٔ ايفػٌ املايٞ.
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:Sherrod املشروع وفقا لهموذج  اختبار .3.5

0.022 = 142.17 061 5 / 800.43 114 = X

1.02 = 221.27 625 5 / 021.70 740 5 = X

0.13 = 021.70 740 5 / 775.37 719 = X

0.02 = 021.70 740 5 / 800.43 114 = X

0 = 021.70 740 5 / 0= X

0.12 = 021.70 740 5 / 600 678 =X

6

5

4

3

2

1

 

:َ٘ٓٚ     5.94 =   0.1(0.022)  (1.02) 1.2 + (0.13) 20 + (0.02) 3.5 + (0) 9 + (0.12) 17 =  Z 

1ألْٗدا ضبؿدٛز٠ بدني قدُٝ     Sherrodٖٚٞ تددزد قدُٔ ايتؿدٓٝف ايثايدث َدٔ مندٛذد       ،Z = 5.94:ٚجدْا إٔ

 الضدتجاع أَا فُٝا خيـ دزج١ املداطس٠ فٗٞ تدزد أٜكا قُٔ ايكسٚن َتٛضط١ املداطس٠، ٖٚٛ َ غدس جٝدد   21ٚ

ايكسن َكاز١ْ باملػسٚع ايطدابل، األَدس ايدرٟ ٜػدحع ايٛنايد١ عًد٢ شٜداد٠ االٖتُداّ مبثدٌ ٖدرا ايٓدٛع َدٔ املػدسٚعا               

قتؿداد ايدٛطين َدٔ جٗد١، نُدا أْٗدا َػدسٚعا  َط٦ُٓد١ َدٔ ْاذٝد١ إَهاْٝد١            يالأْٗا ضتركل قُٝد١ َكداف١    باعتباز

 ضتجاع ايكسٚن املُٓٛذ١ يتٌُٜٛ ْػاطٗا َٔ ج١ٗ أخس٣.ا

 :مشروع إوتاج مواد التعبئة والتغكيف لكمواد الغذائية. 3

ٝدف يهدثا َدٔ    تعترب ؾٓاع١ ايبالضتٝو )ايًدا٥ٔ( إذد٣ ايؿٓاعا  اهلا١َ ايد  تًدإ إذتٝاجدا  ايتعب٦د١ ٚايتػً    

خاؾد١ ايػرا٥ٝد١ َٓٗدا فٗدٞ تدٛفس ايعدٜدد َدٔ ايعبدٛا  ٚاألنٝداع ايد  تطدتددّ يف تػًٝدف املدٛاد ايػرا٥ٝد١                املٓتحدا ، 

ىل إْتداد َدٛاد ايتعب٦د١ ٚايتػًٝدف َدٔ عبدٛا  ٚأنٝداع بالضدته١ٝ تؿدًح يًعدٜدد َدٔ            إٚذفعٗا. فٗرا املػدسٚع ٜٗددف   

يتؿددُُٝا  املكتذدد١ ٚاملٓاضددب١ يطبٝعدد١ ٖددرٙ انضددتدداَا ،  ا ايؿددٓاعا  ايػرا٥ٝدد١،  ددا ضددٝٓعهظ بايكددسٚز٠ عًدد٢ 

 ٜٚتِ ذيو بإضتعُاٍ دبٗٝصا  ضب١ًٝ تتُٝص بكدزتٗا ع٢ً إْتاد ايعدٜد َٔ األغهاٍ امل١ًْٛ ٚايػفاف١.

 :Althman & Mecoughاختبار املشروع وفقا لهموذج. 0.3

0.44 = 923.98 813 9 / 000.00 290 4 = X

0.02 = 645.5 127 9 / 278.48 186 = X

0.07 = 923.98 813 9 / 234.13 666 =X

0 = 923.98 813 9 / 0 =  X

0.008 = 923.98 813 9 / 000.00 80 =X

5

4

3

2

1

:َ٘ٓٚ0.44(0.44) 0.999 + (0.02) 0.006 + (0.07) 0.033 + (0) 0.014 + (0.008) 0.012 = Z 

ىل ف٦د١ املػدازٜع   إَٚٓ٘ فإٕ ٖرا املػسٚع ايرٟ ٚافكت عًٝد٘ ايٛنايد١ ٜٓتُدٞ ندريو     = Z 0.44ٚجدْا إٔ ق١ُٝ

ٖٚددٛ َددا ٜتٛافددل َددع َددا مت ايتٛؾددٌ ايٝدد٘ بتطبٝددل ٖددرا ايُٓددٛذد عًدد٢ املػددسٚعني     5885أقددٌ َددZٔايفاغدد١ً ألٕ قُٝدد١
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ىل ف٦دد١ املػددازٜع إاعٗا يًدزاضدد١ ٚايتكٝددِٝ تٓتُددٞ  ايطددابكني، إذا ٚفكددا هلددرا ايُٓددٛذد فهددٌ املػددسٚعا  ايدد  مت إخكدد  

ايفاغ١ً ٚاي  ال جد٣ٚ َٔ ايكٝاّ بٗا ألْٗا ئ ذبكل إقاف١ يعقتؿاد ايٛطين.

Kidaإختبار املشروع وفقا لهموذج. 5.3

0.003 = 923.98 813 9 / 000.00 30 = X

0.44 = 923.98 813 9 / 000.00 290 4 = X

0 = X

0.02 = 645.5 127 9 / 278.48 186 = X

0.07 = 923.98 813 9 / 234.13 666 = X

5

4

3

2

1

 

 Z    = 1.042 (0.07) + 0.42 (0.02) + 0.42 (0) + 0.463 (0.44) + 0.271 (0.003)=0.29            َٚٓ٘ فإٕ: 

 ٕ بد١ فاملػدسٚع جٝدد ٚبعٝدد عدٔ ايتعثدس املدايٞ، ٖٚدٛ َاٜتٓداق  َدع َدا مت            ٖٚدٞ قُٝد١ َٛج  ، = 1829Z:ٚجددْا أ

 ىل ايفػٌ ٚايتعثس املايٞ.إايتٛؾٌ إيٝ٘ يف ايُٓٛذد ايطابل، ايرٟ ٚفكا ي٘ فاملػسٚع فاغٌ َايٝا أٚ ٜ ٍٚ 

 :Sherrod املشروع وفقا لهموذج  . اختبار3.3

0.02 = 923.98 733 9 / 278.48 186= X

1.07 = 645.5 127 9 / 923.98 813 9= X

0.07 = 923.98 813 9 / 234.13 666 = X

0.02 = 923.98 813 9 / 278.48 186 = X

0 = 923.98 813 9 / 0  = X

 0.008 = 923.98 813 9 / 000.00 80 = X

6

5

4

3

2

1

2.89= 0.1(0.02)+ (1.07) 1.2 + (0.07) 20 + (0.02) 3.5 + (0) 9 + (0.008) 17 =  Z

  Zألٕ Sherrod، ٚبريو فٗرا املػسٚع ٜدزد قُٔ ايتؿٓٝف ايسابدع َدٔ مندٛذد   Z = 2.89ٚجدْا إٔ

، أَا دزج١ املداطس٠ فٗدٞ تددزد أٜكدا قدُٔ ايكدسٚن عايٝد١ املدداطس٠، األَدس ايدرٟ ٜطدتدعٞ َدٔ            1ٚ1-قُٝ   

ٝطدد١ ٚاسبددرز يف متٜٛدٌ ٖددرا ايٓددٛع َدٔ املػددسٚعا  يكددعف   ايٛنايد١ ايٛطٓٝدد١ يدددعِ تػدػٌٝ ايػددباب قددسٚز٠ أخدر اسب   

ايكددسٚن املُٓٛذدد١ يتًُٜٛددٗا، يددرا ْددس٣ أْدد٘ َددٔ ايكددسٚزٟ عًدد٢ ايٛنايدد١ إعدداد٠ ايٓعددس يف ْٛعٝدد١        اضددتدادإَهاْٝدد١ 

 ايكُاْا  املطًٛب١ يًُٛافك١ ع٢ً ايتٌُٜٛ.  

 خالصة

ٞ فػدٌ األدا٤ ظداٖس٠ عًد٢ ايكد٤ٛ تطدًٝط ايدزاضد١ ٖدرٙ يفذاٚيٓدا  يًُػدازٜع انضدتثُاز١ٜ ٚايتٓبد  بد٘     املداي

 ٖرٙ ايعاٖس٠.متٝٝصيفٖرٙ ايُٓاذدقدز٠ع٢ًفٝٗاَسنصٜٔ مناذد ايترًٌٝ ٚايتٓب بإضتدداّ 

املدايٞ يًُػدسٚعا    األدا٤قُٝد١ يف ذطداب املاي١ٝايٓطبإضتعُاٍإىلٚاقحبػهٌٖرٙ ايدزاض١فكد أغاز 

يٞ ٚايتٓبد  بد٘ َطدتكبال بإضدتدداّ مجًد١ َدٔ ايُٓداذد املدتداز٠ يدريو.         املدا ايفػٌانضتثُاز١ٜ يٝتِ ع٢ً أضاضٗا قٝاع
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فال زٜب أْ٘ با  تطٝا املػازٜع انضتثُاز١ٜ بػهٌ عاّ ٚايتطٝا املايٞ بػدهٌ خداف َدٔ أٖدِ ايٛظدا٥ف ايس٥ٝطد١ٝ       

إذ بدين  يف املػسٚعا ، ذٝث بٛاضطت٘ ٜطتطٝع املػدسٚع إٔ ظكدل أٖددافٗا ايعاَد١ ٚاضدتكسازٙ بدرينرب فعايٝد١، ٚذيدو         

ايعددسٚف ايدد  ميددس بٗددا ٖددرا املػددسٚع ذاقددسا      االعتبددازعًدد٢ قددسازا  ضدد١ًُٝ ٚدزاضددا  َعُكدد١ ٚدقٝكدد١ تريخددر بعددني     

 منداذد ايترًٝدٌ ٚايتٓبد    َٚطتكبال، ٚذت٢ ٜتِ ايٛؾٍٛ إىل ٖرا املطت٣ٛ َٔ ايتطٝا البد َدٔ تكُٝٝد٘ بإضدتُساز، ٚتعدد     

طددُح مبعسفد١ اسبايد١ املايٝدد١ اسبايٝد١ يًُػددسٚع بػدهٌ دقٝددل     إذدد٣ أٖدِ أدٚا  ٚطددسم ايتكٝدِٝ املعتُددد٠، بإعتبازٖدا ت    

ٚايتٓبدد  بكددعٝت٘ املايٝدد١ ٚنددرا َسنددصٙ املددايٞ َطددتكبال، ٚبايتددايٞ ايعُددٌ عًدد٢ ايترطددني املطددتُس يًُسدٚدٜدد١ املايٝدد١       

ٕ    قتؿداد١ٜ يًُ ضطددا  اال ٚاال  قتؿدداد١ٜ خاؾد١ تًددو ايدد  تتبٓد٢ أضددًٛب االداز٠ باملػددازٜع بإعتبداز إٔ َطددتكبًٗا َسٖددٛ

 مبد٣ ذبكٝكٗا يًٓحاذا  يف املػازٜع انضتثُاز١ٜ اي  تتبٓاٖا.

ىل املٛقدٛع ضبدٌ ايبردث ٚايدزاضد١ َٚدٔ خدالٍ ايعًُٝد١ ايتطبٝكٝد١، فإْد٘          إتريضٝطا عًد٢ َدا تكددّ، ٚبدايسجٛع     ٚ

، ذٝث بسٖٓت ْتا٥خ ايترًٌٝ عًد٢ عددّ ؾدر١ ٖدرٙ ايفسقد١ٝ      ترينٝد عدّ ؾر١ ايفسق١ٝ ايس٥ٝط١ٝ يًبرثميهٔ 

دا٤ املدايٞ  ٕ منداذد ايكٝداع ٚايتٓبد  بايفػدٌ املدايٞ َ غدسا  أضاضد١ٝ، قدسٚز١ٜ ٚنافٝد١ يتكٝدِٝ ٚايتٓبد  بداأل            ايكا١ً٥ بدري 

دا٤ املددددايٞ يًُػددددسٚعا  فبايفعددددٌ فٗددددٞ َ غددددسا  أضاضدددد١ٝ ٚقددددسٚز١ٜ يترًٝددددٌ ٚتكٝددددِٝ األ . ضددددتثُاز١ٜيًُػدددازٜع اال 

س٣ أنثس فعاي١ٝ ٚأنثس دعُدا، ْٚدرنس   ال أْٗا غا ناف١ٝ، يرا ٚجب تدعُٝٗا مب غسا  ٚأدٚا  أخإضتثُاز١ٜ، اال

 َٔ بٝٓٗا:  

  ٚاي  تدزع َدٔ خدالٍ زأع املداٍ ايعاَدٌ يًُػدسٚع، إذتٝداد زأع املداٍ ايعاَدٌ،          ايتٛاشٕ املايٞ: َ غسا

 خص١ٜٓ املػسٚع.

  يتصاَا  قؿا٠ األجٌ : ٜٚدزع َٔ خالٍ املكاز١ْ بني األؾٍٛ ايطا١ً٥ ٚانايطٝٛي١ ٚايٝطس املايٞ َ غسا

 ضتثُازٟ، ٚاملكاز١ْ أٜكا بني ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ٚانيتصاَا  ط١ًٜٛ األجٌ.سٚع االيًُػ

  ٜٚدزع َٔ خالٍ َكاز١ْ ايٓتا٥خ بايٛضا٥ٌ املطتدد١َ يف ذبكٝكٗا.املسدٚد١ٜ:  َ غسا 

  ضتثُازٟ.قتؿاد١ٜ املكاف١ يًُػسٚع اال: ٜٚدزع عَُٛا مبا ٜط٢ُ بايك١ُٝ االإْػا٤ ايك١ُٝ َ غسا

بدايسغِ َدٔ أْٗدا ذبتدٟٛ عًد٢ بعد  ايعالقدا ، ايد  ميهدٔ ايتعدبا عٓٗدا يف             امل غسا  أٚ املعداٜا فهٌ ٖرٙ 

ال أْٗا ذبتٟٛ أٜكا َعاٜا ٚجداٍٚ ٚبٝاْدا  أخدس٣ أنثدس دعُدا، ذتد٢ تهدٕٛ يف ْٗاٜد١ املطداف         إغهٌ ْطب ١ٜٛ٦َ 

دزاض١ َتحاْط١ َٚتها١ًَ ٚبايتايٞ ميهٔ انعتُاد عًٝٗا.

 ٚاملتُث١ً يف: فسقٝا  ازبص١ٝ٥ايٚقد تريند  ؾر١  ٖرا

 ٚمتهدٔ   ،تكددّ املعًَٛدا  ايالشَد١ يترًٝدٌ ايٛقدع١ٝ املايٝد١ يًُػدسٚع        ،املدايٞ فعدال ٖدٛ ٚضد١ًٝ     األدا٤

ؾاذب٘ َٔ ايتٓب  مبد٣ ظباح أٚ فػٌ املػسٚع َطتكبال.
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      ايدد١ املايٝدد١  ٜعتُددد ذبًٝددٌ َ غددسا  تكٝددِٝ األدا٤ املددايٞ عًدد٢ عددد٠ ٚضددا٥ٌ ٚأدٚا  تطدداعد عًدد٢ فرددـ اسب

أُٖٗددا ٚأبسشٖددا ٖٚدٞ تطدداِٖ بدزجد١ نددبا٠ جددا يف اسبهددِ عًدد٢     منداذد ايترًٝددٌ ٚايتٓبد   يًُػدسٚع، ٚتعددد  

فكدال عًد٢ أْٗدا طبتًفد١ َٚتبآٜد١       .تدٛفسٙ َدٔ ْتدا٥خ غٓٝد١ َٚتٓٛعد١      دا٥د٘ املدايٞ، َدٔ خدالٍ َدا     أْٛع١ٝ ٚجٛد٠ 

ٜعتُددد متًٜٛدد٘ عًدد٢ االَددٛاٍ اشباؾدد١   فُددا قددد ٜؿددًح ملػددسٚع خدداف    .بتبددأٜ أْددٛاع املػددسٚعا  االضددتثُاز١ٜ  

قد ال ٜؿًح ملػسٚع عاّ متٛي٘ ايدٚي١ َٔ خصٜٓتٗا. ،ٚايرات١ٝ

   ٔعتُددداد عًٝٗدددا يف تكٝدددِٝ ٚايتٓبددد  بددداألدا٤ املدددايٞ يًُػدددازٜع   ايددد  ميهدددٔ اال ايُٓددداذد،ٜٛجدددد ايعدٜدددد َددد

& Althmanٚايتنٝددص عًدد٢ أٖددِ ثددالث مندداذد  االختٝددازٕ مت إ، ٚضددتثُاز١ٜاال Mecoughٚٚمنددٛذد

Sherrod،األنثس ظباذا ٚفعاي١ٝ. َٚدع ذيدو فكدد إتكدح ٚأْٗدا يف غايدب اسبداال  ناْدت ايٓتدا٥خ           باعتبازٖا

فُدا ٜؿدًح ملػدسٚع َدا قدد ال       . ا ٜٛذٞ بريٕ ٖرٙ ايُٓاذد غا ؾاسب١ يهدٌ املػدازٜع   ،ا َتٓاقك١هلاملتٛؾٌ 

ٜؿًح ملػسٚع آخس.

ا، فكددد خًؿدت ٖدرٙ ايدزاضد١ اىل مجًدد١ َدٔ ايتٛؾدٝا  ْٛجصٖددا يف      يف األخدا ٚعًد٢ قد٤ٛ ايٓتددا٥خ املتٛؾدٌ هلد     

 اآلتٞ:

   ِ  اختٝداز عًد٢  املطدتثُسٜٔ يف ازبصا٥دس  ٜطداعد أنثدس  دا   ٚاضدتدداَٗا اسبطداب  قٛاعدد قدسٚز٠ تعُدٝ

ٌ َٚفٝد٠جٝد٠ٚض١ًٖٝرا ايكٝاعٜعتربذٝث ،أفكٌاملػسٚعا  بػهٌ ٔ يهد ٚاملطدتثُس عًد٢   املػدسٚع َد

ذد ايطٛا٤.

 املطدتثُسٜٔ أؾدراب املػدازٜع ٚايٛنايد١ ايٛطٓٝد١ يددعِ تػدػٌٝ ايػدباب ٚايبٓدٛى ازبصا٥سٜد١            نٌع٢ً َٔ

يف عًُٝدا  ايكٝاضد١ٝ ٚايتٓب ٜد١  ايسٜاقد١ٝ ايُٓداذد إعتُداد ضدتثُاز يف ازبصا٥دس  املطداعد٠ يف َدٓح قدسٚن اال   

 ضتثُاز١ٜازٜع االباملداطس املتطبب١ يف فػٌ األدا٤ املايٞ يًُػٚايتٓب املتابع١ايتػدٝـ،ايدزاض١،

  ألطدس ايتريضدٝظ ِ ندٌ َدٔ   َطدت٣ٛ متًٜٛدٗا عًد٢  طبداطس ضدتثُاز١ٜ ٚإداز٠ دزاضد١ ٚمتٜٛدٌ املػدازٜع اال   تدٓع

 .ازبصا٥س١ٜٚامل ضطا ايبٓٛى

 حبطاب ٚقٝاعاشباؾ١األضايٝبقسٚز٠ ذبدٜث ٚتطٜٛس ٌ ٞ ايفػد ضدتثُاز١ٜ ٚايتٓبد  بد٘    يًُػدازٜع اال املداي

دا٥ٗدددا اسبدددايٞ ٚاملطدددتكبًٞ ذتددد٢ تهدددٕٛ أنثدددس قددددز٠ عًددد٢    أني ٚتطدددٜٛس َطدددتكبال ٚذيدددو يف ضدددبٌٝ ذبطددد 

 ضتُساز١ٜ ٚايُٓٛ.  اال

 يف َثٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضا  ٚذيو ألٕ أغًب ايبردٛث تتٓداٍٚ ذبًٝدٌ ٚقٝداع      ٚايتٛضع ضتُسازقسٚز٠ اال

 االعتبداز بعدني   ضتثُاز١ٜ دٕٚ األخدر قتؿاد١ٜ ٚيٝظ يًُػازٜع االدا٤ املايٞ يًُ ضطا  ٚايػسنا  االفػٌ األ

نبا٠ ٚجرز١ٜ بني َاي١ٝ املػسٚع َٚاي١ٝ امل ضط١ أٚ ايػسن١.    اختالفا إٔ ٖٓاى 
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Source: Bartoli Annie: le management dans l’organisation publique, édition dunod paris 1997, p 79 

(Courtis)قبٌََٔطٛزاملاي١ٝيًٓطبايعاّانطاز: 15ايػهٌ
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 األٖداف      املٛازد     

 ايٓتا٥خ       

ايفعاي١ٝ   ايهفا٠٤      

 املٛاش١ْ      

 ايسحب١ٝ

 

األدا٤ االدازٟ

 

 ضٝاض١ ايدٜٔ* 

 * ايبكاع١

 * االداز٠

 ذكٛم املًه١ٝ –* تسنٝب١ األؾٍٛ 

 املد١ْٜٝٛ ) املال٠٤ املاي١ٝ(

 ع٢ً االضتثُاز ايعا٥د

 دٚزإ زأع املاٍ ٖاَؼ ايسبح

 قؿا٠ األجٌ

 ط١ًٜٛ األجٌ

 تدفل ايٓكدٟ
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