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 انـشكر وعرف

الشكر والعرفان هلل والتبريكات والصلوات على رسوله وخادمه محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبعه 

 إلى يوم القيامة.

ذذمن  مذذن غمذذة الراليذذة خهذذرأ درار زذذهم وغبذذة العسيذذس محمذذد المرهذذة سذذليمانم وخذذالتة الحبيبذذة  لذذركرك ك 

 ه الرين تعلمت منهم القيمة العظيمة للعمم واحترام الوقت وترتيبه وتدبيره.سعفران درار ز

إلذذذى سوجتذذذة اوولذذذى نذذذوال عبذذذان عبذذذد المجيذذذد و نذذذاتة الذذذلحب ر كم روان وآيذذذة تقذذذديرا  لحذذذبهم وصذذذبر م 

ة  عندما تتعقد وتتشابك اومور.  وملابرتهم فة توفير الراحة والسكون خاصَّ

لَّذذم حبهذذا وتهذذرعها إلذذى هللا الذذسخم الذذرت دفعنذذة  إلذذى سوجتذذة اللانيذذة لميذذا  عبذذد هللا علذذة فذذسارت التذذة مب

 للمسير فة زريق البحب والمعرفة الشائك.

د  الكاتب غن يتقدم بالشكر غجرلذه لكذم مذن سذا م بجهذده وفكذره ووقتذه فذة إخذرات  ذرا الكتذاب بالصذورأ  يبوَّ

يكيذة بجامعذذة وادت النيذمم وغيهذذا  اوخذذوأ المزلوبذة ويخذذذ بذرلك الذذسمح  اوسذاترأ بقسذذم الهندسذذة الميكان

 اوساترأ بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البحر اوحمر وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

الذذرت سذذا م بقذذدر كبيذذر فذذة مراجعذذة وا عذذادأ  محمــوي  ــم ع مــانالشذذكر والتقذذدير والعرفذذان للبروفيسذذور 

 مراجعة محتويات الكتاب.

فة غساسذذية لزذذحب دبلذذوم وبكذذالوريون الهندسذذة فذذة جميذذع التخصصذذات خاصذذة غ ذذدت  ذذرا الكتذذاب بصذذ

 ح  اقتصاديا  لبعض اونظمة الهندسية.يكية حيب يستعرض  را الكتاب تحليزحب قسم الهندسة الميكان

ــ وغ عبن ذذر عذذن شذذكرت وامتنذذانة إلذذى المهنذذدن  ــي ع  بمركذذس دانيذذة للزباعذذة بمدينذذة  أســامم محمــوي محم

 العديد من الساعات فة زباعةم مراجعة وا عادأ زباعة  را الكتاب غكلر من مرأ. عزبرأ الرت غنفق

غخيذذذرا م غرجذذذو مذذذن هللا سذذذبحانه وتعذذذالى غن يتقبَّذذذم  ذذذرا العمذذذم المتواهذذذع والذذذرت آمذذذم غن يكذذذون رو فائذذذدأ 

 للقارئ.   
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 يممـمق

 وبعد:  الحمد هلل والصحأ والسحم علة رسوله محمد 
إيمانذذذا  منذذذه بالذذذدور العظذذذيم والمقذذذدَّر ليسذذذتار الجذذذامعة فذذذة إلذذذرا  حركذذذة التذذذ ليذ إنَّ م لن ذذذذ  ذذذرا الكتذذذاب 

والتعريذذب والترجمذذذة ي مذذم غن يفذذذة  ذذرا الكتذذذاب بمتزلبذذات بذذذرامو البكذذالوريون والذذذدبلوم العذذام والمتوسذذذ  
 . نيكية و ندسة اإلنتات غو التصنيعلزحب وفنية الهندسة الميكا
القذامون الهندسذة الموَّحذد السذودانةم وي عذد الكتذاب مرجعذا  فذة مجالذه حيذب يتفَّذق  ذرا الكتذاب لرويذا  مذع 

يمكن غن يستفيد منه الزالب والمهندن والباحذب ويعتبذر الكتذاب مقتبسذا  مذن مذركرات م لفذه فذة تدريسذه 
 لهرا المقرر لفترأ ال تقم عن عشرون عاما .

المشذكلة االقتصذادية وكيفيذة إعذداد  بمصذزلحات االقتصذاد الهندسذة وتحليذمللتعريذ يهدف  را الكتاب 
 دراسات الجدوك االقتصادية للمشروعات الهندسية.

وتعريفذذذذات غساسذذذذية ة فصذذذذول. يسذذذذتعرض الفصذذذذم اوول مقدمذذذذة عامذذذذة يشذذذذتمم  ذذذذرا الكتذذذذاب علذذذذى سذذذذبع
لحقتصذذذادم زبيعذذذذة المشذذذذكلة االقتصذذذاديةم عناصذذذذر اإلنتذذذذاتم تكلفذذذذة الفرصذذذة البديلذذذذةم إمكانيذذذذة اإلنتذذذذاتم 

 الجسئة والكلة.  واالقتصاد 
 على تعريذ علم االقتصاد وغ دافهم االقتصاد الهندسةم والعرض والزلب. الفصم اللانة  يشتمم

خصذذائذ سذذوم المنافسذذةم تحديذذد سذذعر السذذومم تريذذرات سذذعر السذذومم واقتصذذاد يتنذذاول الفصذذم اللالذذب 
  المنشآت الهندسية من حيب المنافسة واالحتكار.

يذ بالتكاليذ وغنواعها وتحديد نقزة التعذادل ننقزذة الحر ذا والحخسذارأ . على تعر الفصم الرابع  يشتمم
 بينما يتناول الفصم الخامن القيمة الوقتية للنقودم حساب الفائدأم وسلسلة التدفقات النقدية.  

التكذذاف  مذذن وجهذذة نظذذر خزذذ  تسذذديد المذذال المقذذرض. بينمذذا يتنذذاول الفصذذم الفصذذم السذذادن  يسذذتعرض
الخيذذارات والبذذدائم االسذذتلمارية مذذن حيذذب تعريذذذ وتحديذذد الخيذذارات االسذذتلماريةم تحديذذد السذذابع مقارنذذة 

اوفذذذق السمنذذذةم إعذذذداد مسذذذار التذذذدفقات النقديذذذةم تحديذذذد معذذذدل العائذذذد المجذذذست اودنذذذىم وغسذذذاليب مقارنذذذة 
 الخيارات االستلمارية. 

لجامعيذة داخذم السذودان وخارجذه فذة إنَّ الكاتب ي مم غن ي سا م  را الجهد المتواهع فة إلذرا  المكتبذة ا
 ذذرا المجذذال مذذن المعرفذذة وي مذذم مذذن القذذارئ بهذذرورأ إرسذذال ترريذذة راجعذذة إن كانذذت  نالذذك لمذذة غخزذذا  

 حتى يستزيع الكاتب تصويبها فة الزبعة التالية للكتاب.
 
 



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

iv 

 

 
 

 ال هم ال سهل إالَّ ما جع ته سهاًل 
 وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهالً      

 
 التوفيقوهللا ولي 
 
 
 

 المؤلف 
 أسامة محمد المرضي سليمان

 قسم الهندسة الميكانيكية
 كلية الهندسة والتقنية 

 جامعة واي النيل
 م2018 مارس

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

v 

 

 المحتو ات

 الصفحم الموضوع 
 ii شكر وعرفان 

 iii مقدمة 

 v المحتويات 

 الفصل األول: مقيمم
 1 مقدمة عامة 1.1
 4 اإلقتصاديةزبيعة المشكلة  1.2
 5 غ داف الدراسة الحالية 1.3
 7 تكلفة الفرصة البديلة 1.4
 7 منحنى إمكانية اإلنتات 1.5
 15 غركان المشكلة اإلقتصادية 1.6
 15 االقتصاد الجسئة 1.7
 15 االقتصاد الكلة 1.8

 ع م االقتصايالفصل ال ان : 
 16 تعريذ علم االقتصاد 2.1
 16 غ داف االقتصاد 2.2
 16 االقتصاد الهندسة 2.3
 17 العرض والزلب 2.4

 توازن السوق التنافس مالفصل ال الث : 
 42 خصائذ سوم المنافسة الكاملة 3.1
 42 تحديد سعر السوم  3.2

 44 تريرات سعر السوم  3.3

 46 اقتصاد المنش أ 3.4

 محاسبم التكاليفالفصل الرابع : 
 52 غنواع التكاليذ 4.1
 53 تصنيذ التكاليذ 4.2
 54 مخز  نقزة التعادل 4.3

 60 تدريبات عامة 4.4



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

vi 

 

 الق مم الزمن م أو الوقت م ل نقويالفصل الخامم : 
 62   القيمة الوقتية للنقود1ملال ن 5.1
 62   القيمة الوقتية للنقود2ملال ن 5.2
 63   القيمة الوقتية للنقود3ملال ن 5.3
 65 حساب الفائدأ 5.4
 68 مجموع نقدت مفرد 5.5
 70 سلسلة من التدفقات النقدية 5.6
 83 تعدد فترات الفائدأ المركبة 5.7

 التكافؤالفصل السايم : 
 90 خز  تسديد المال المقرض 6.1
 97 تدريبات عامة 6.2

 الفصل السابع : مقارنم الخ ارات والبيائل االست ماريم
 103 مقدمة 7.1
 105 الخيارات االستلماريةتعريذ وتحديد  7.2
 107 تحديد اوفق السمنة 7.3
 114 إعداد مسار التدفقات النقدية 7.4
 114 تحديد معَّدل العائد المجست اودنى 7.5
 115 مقارنة الخيارات االستلمارية 7.6
 127 تحليم االستبدال 7.7
 134 فترأ االستبدال الملالية 7.8
 137 اإلهافيةالقيام بالتحاليم  7.9

 139 تدريبات عامة 7.10
 144 اإل حك 7.11
 153 هريبة الدخم 7.12
 157 تدريبات عامة 7.13

 الكتب والمراجع
 158 الكتب والمراجع العر ية 
 158 الكتب والمراجع اإلنجليسية 

 م حقات
  ملحقات 



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

1 

 

 الفصل األول
 (Introduction)مقيمم 

 :(General Introduction)مقيمم عامم  1.1

الكليذرأ و ذذو يخذتذ  محاولتذه إلشذباع حاجاتذه ورتباتذه فذة يهتم علم االقتصذاد بدراسذة السذلوك البشذرك  

دارأ غعماله لتحقيق غ دافذه الماديذة فذة  محاولة اإلنسان فة م لرأ غساسا  بدراسة الدوافع ال القيام بتنظيم وا 

يعذذذذذذذذيه فيذذذذذذذذه. فهذذذذذذذذو إرن يهذذذذذذذذدف لدراسذذذذذذذذة  الذذذذذذذذرك حذذذذذذذذدود معتقداتذذذذذذذذه وتقاليذذذذذذذذد المجتمذذذذذذذذعالحيذذذذذذذذاأ فذذذذذذذذة 

 .والحنهائية موارده المحدودأ والقليلة إلشباع حاجاته المتعددأباستخدام  المتعلقة اإلنسان نشازات

 يمكن حصر تعريذ علم االقتصاد باآلتة:

 . آدم اسميب:1

 ن ترتنة. و العلم الرت يدرن الكيفية التة تمكن اومة من غ

 . رو تر:2

 و دراسة السلوك اإلنسذانة فيمذا يتعلذق باسذتخدام مذوارده المحذدودأ إلشذباع حاجياتذه الحمحذدودأ كحلقذة 

 وصم بين او داف والحاجات المتعددأ و ين الوسائم النادرأ رات االستعماالت المختلفة.

 . سامولسون:3

 ذذو دراسذذة الكيفيذذة التذذة يختذذار بهذذا اوفذذراد والمجتمذذع الزريقذذة التذذة يسذذتخدمون بهذذا مذذوارد م اإلنتاجيذذة 

النذذذادرأ إلنتذذذات السذذذلع المختلفذذذة علذذذى مذذذدك الذذذسمن وكيفيذذذة توسيذذذع  ذذذره السذذذلع لرذذذرض االسذذذتهحك اآلن 

 ومستقبح  على مختلذ اوفراد والجماعات فة المجتمع. 

 . مارشال:4

يدرن بنة اإلنسان فة إعمال حياتهم فهو يبحب فة كيفيذة حصذول اإلنسذان علذى دخلذه  و العلم الرت 

 وكيفية استعمال  را الدخم.



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

2 

 

الحقيقة التة ال جذدال فيهذا غن اإلنسذان يحذن برتبذات ولديذه حاجذات متعذددأ يجذد إشذباعها فذة اوشذيا  

يشذبع حاجياتذه إشذباعا  كذامح   التة تقدمها له الزبيعة. فاوشيا  التذة تقذدمها الزبيعذة ويحصذم منهذا لمذا

بدون برل عنا  غو جهد كالهوا  ال تلير غت مشكلة اقتصاديةم ولكن اومر لين كرلك للجس  اوكبر من 

تالبذذا  ال و الحاجذذات ون الوسذذائم الماديذذة التذذة تقذذدمها الزبيعذذة تالبذذا  مذذا ال تصذذلا فذذة صذذورتها اوولذذى 

 تكفة إلشباع  ره الحاجات.

حاجيذات اإلنسذان الملحذة ملذم تذوفير الهذوا م المذا م حيوانذات اللحذوم واولبذان ...  الزبيعة تحقق بعذض

  ها لصورأ استهحك نهائية.وتير ا دون برل جهد كبير فة تحويل

 :فة تحويم الموارد إلى شكم نهائة لحستخدام  را الوهع ينش  نوعان من المشاكمومن 

الوسذذذائم الماديذذذة التذذذة تعزيهذذذا الزبيعذذذة ل نسذذذان . النذذذوع اوول يظهذذذر بسذذذبب غن الجذذذس  اوكبذذذر مذذذن 1

ل  نالمذذوارد  ال يصذذلا فذذة شذذكله اوولذذة إلشذذباع حاجاتذذه لذذرلك لذذسم تذذدخم الجهذذد اإلنسذذانة نالعمذذم  ليحذذوَّ

تلذك المذوارد الزبيعيذذة ويجعلهذا فذذة شذكم صذذالا إلشذباع الحاجذذات. ينذتو عذذن رلذك صذذراعا  بذين اإلنسذذان 

مة وغوهاعا  فنية تختلذ تبعا  للسمان والمكانم وغيها  فة سبيم  را والزبيعة تحكمه قوانين زبيعية وعا

 التحوير يدخم اإلنسان فة عحقات مع الرير مما يخلع على عمله ناإلنتات  الصفة الجماعية.

البترول والمعادن وظا ر اورض ملم الما  واوحيا  التة  ة موارد الزبيعة ملم لروات بازن اورض 

 .. الخ. والهوا م الشمن والرياح.المائية والنبات .

. النوع اللانة يظهر بسبب غن الحاجات اإلنسذانية كليذرأ ومتنوعذة ومتسايذدأ وبالتذالة تيذر محذدودأ فذة 2

بزبيعتهذذذا محذذذدودأم ومذذذن  ذذذرا الوهذذذع البذذذد غن تنشذذذ  مشذذذكلة توسيذذذع حذذذين غن المذذذوارد المتذذذوفرأ بالزبيعذذذة 

 الرير محدودأ.الموارد المحدودأ على الحاجات اإلنسانية 

 نالك مجموعة من المشاكم والظوا ر التة تلير مجموعة من التسا التم والتة قد تكذون زبيعتهذا تيذر 

اقتصذذذادية ولكذذذن لهذذذا بعذذذدا  اقتصذذذاديا  ملذذذم المشذذذاكم السياسذذذية المعقذذذدأ التذذذة تذذذ دت إلذذذى الحذذذروب والتذذذة 
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تحقيذق سيذادات فذة اإلنتذات علذى اوقذم واالنفجار السكانة الرت يتزلذب تستهلك جس ا  كبيرا  من المواردم 

ن تذذذ دت إلذذذى عذذذدم االسذذذتخدام غيهذذذا  التفرقذذذة العنصذذذرية التذذذة يمكذذذن غتعذذذادل معذذذدالت السيذذذادأ السذذذكانية و 

 الكامم للموارد البشرية المتاحة وعدم االستفادأ من بعض الموا ب والتة تملم هياعا  للموارد البشرية.

المشذذذذاكم السياسذذذذية وعحقذذذذات الذذذذدولم  فذذذذةالحقتصذذذذادية  المشذذذذاكم رات الزبيعذذذذةبالتذذذذالة يمكذذذذن حصذذذذر 

 التهخم السكانةم التفرقة العنصرية ... الخ.

 منها: والتة و نالك المجموعة رات الزبيعة االقتصادية

التقنيذذات الحديلذذة: تذذ لر علذذى غسذذلوب اإلنتذذات واالسذذتهحك. كيذذذ يختذذار النذذان مذذا يسذذتهلكون وكيذذذ  -

 ينتجون؟

جور على اوعمال المختلفة وفة بعذض اوحيذان قذد تبذدو متسذاوية فذة الجهذد. مذا اوجور: تتباين او -

 الرت يحدد دخم نالعامم  ولمارا نجد بعههم يتحصم على دخم عالة مقارنة باوخرين؟

البزالذذذة: تذذذ لر علذذذى معذذذدالت اإلنتذذذات والقذذذوأ الشذذذرائية وتهذذذر بذذذبعض مجموعذذذات المجتمذذذع. مذذذا  ذذذة  -

 ر بعض المجموعات غكلر من اوخرك؟غسباب البزالة ولمارا تت ل

التهذذخم: ترتفذذع اوسذذعار بمعذذدالت ر يبذذة تسذذتنفر معهذذا مذذدخرات بعذذض اوفذذراد فذذة فتذذرأ وجيذذسأ. لمذذارا  -

 ترتفع اوسعار بمعدالت عالية فة بعض البلدان دون اوخرك وما  ة إمكانية التحكم فة التهخم؟

نشذذزة المختلفذذة وتحديذذد الهذذرائب وبالتذذالة دور الحكومذذات: تتذذدخم الحكومذذات فذذة الصذذرف علذذى او -

الحكومة والهذرائب علذى االقتصذادم  ذم يوجذد حذد يقذذ ت لر على حياأ المجتمع. كيذ ي لر الصرف 

 عنده التدخم الحكومة؟

الرنذذى والفقذذر: لللذذة سذذكان العذذالم فقذذرا  يسذذتهلكون غقذذم مذذن خمذذن مذذا ينتجذذه العذذالم فذذة حذذين نجذذد غن  -

تجذه العذالم. مذا الذرت يجعذم  نالذك مفارقذات فذة اللذروأ نلللة مذا ي ون يستهلكو  غتنيا خمن سكان العالم 

 يجعم بعض المجتمعات فقيرأ وبعهها اوخر تنيا ؟ مما بين اومم
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 الحهر والريذ. -

 تلوب البيئة. -

 :(Nature of Economical Problem) طب عم المشك م االقتصاي م 1.2

 :(Scarcity and choice)النيرة واالخت ار 

 wants)تعذذرف النذذدرأ ب نهذذا مذذا تريذذده نالرتبذذات غو الحاجذذات  غكلذذر مذذن المذذوارد الموجذذودأ والمتاحذذة 

always exceeds the resources available to satisfy them)  فالرتبذات ليسذت فقذ  غكلذر .

 من الموارد ولكن كم ما تريده تير محدود فة حين غن الموارد محدودأ!

تذة غليذرت تظهذر غن المشذكلة االقتصذادية تنشذ  عنذد ممارسذة العمليذات الخاصذة باسذتخدام كذم اوسذئلة ال

المذذوارد المتاحذذة بهذذدف إشذذباع الحاجذذات البشذذرية المتعذذددأ والمتنوعذذة والمتزذذورأ عبذذر الذذسمن عذذن زريذذق 

م وتعتبر  ره  (services)غو خدمات  (goods)فة شكم بهائع  (commodities)استهحك السلع 

الرتبات تير محدودأ نال نهائية  إال غن حجم الموارد المتاحذة لهذا لذن يكفذة باسذتمرار لتلبيذة جميذع تلذك 

 االحتياجات.

جديدأم عر ةم مسجم ... الخ وكلها غشيا  يذود خر ملح  غن دخلك غكبر لتشترت محبن متنوعةم غلالات 

لمهذم فذة اومذر حتذى لذو تيسذرت لذك السذبم فذة تحقيذق و ة ال تنتهة عنذد حذدم واكم إنسان غن يقتنيها 

  ره اوشيا  وتحصلت عليها فإن غشيا  جديدأ نغت حاجات  سوف تظهر لك وتزالبك بإشباعها.

خر ملح  رجذم اوعمذال يقابذم نفذن المشذكلة عنذد إدارتذه وعمالذه  ذم ينذتو  ذره السذلعة غم تلذك غم مذسيو 

 م يسيد عدد العمال بالمصنع غم يدخم ماكينذة يسذتعيض بهذا عذن  ممن السلعتين وكم ينتو من كم نوع

 العمالم  م يرحم منتوجاته بالوسائم التجارية غم يشترت وسيلة ترحيم ... الخ.

إرن المشكلة االقتصادية  ة حاجات تير محذدودأ ومتجذددأ تقابلهذا وسذائم إشذباع نغت مذوارد  محذدودأ 

حقذق غقصذى مذا يمكذن تحقيقذه  ولكذن مذا يمكذن عملذه  ذو غن نتمامذا  وال يمكن الترلب علذى  ذره المشذكلة 
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ممذذا  ذذو متذذوفر لذذدينا مذذن المذذوارد واإلمكانيذذات غت الحصذذول علذذى غقصذذى مذذا يمكذذن الحصذذول عليذذه مذذن 

 استرحل للموارد.

يقصذد بذالموارد فذة حالذة اإلنتذات عناصذر اإلنتذات و ذذة كذم العناصذر المكونذة لللذروأم وقذد جذرك العذذرف 

 رض والعممم ورغن المالم واإلدارأ.بتصنيفها إلى او

يعرف اإلنتات ب نه كم نشاط يسهم بزريق مباشر غو تير مباشر فة إشباع الحاجذات اإلنسذانية غو  ذو 

كذذم نشذذاط ينذذتو عنذذه خلذذق غو سيذذادأ المنفعذذة لسذذلعة مذذا غو القيذذام بخذذدمات لهذذا منفعذذة و ذذة الصذذفة التذذة 

للموارد  (adaptation)إلشباع الرتبات غو  و إعداد غو موائمة  ا  المنتو نسلعة غو خدمة  صالحتجعم 

المتاحة إلشباع الرتبات ورلك بالعمم علذى ترييذر نوعيتهذا الماديذة والكيميائيذة غو الحيويذة لتحويلهذا إلذى 

الصورأ التة تحقق اإلشباع المباشر للرتبات ويشمم غيهذا  التريذر المكذانة نالنقذم  والسمذانة نالتخذسين  

 الموارد.لتلك 

 :(Elements of Production) عناصر اإلنتاج 1.3

 :(Land)األرض 
وما يحتويه بازنها من لروات نبترولم فحمم ... الخ  غت كم ما  و زبيعة وتشمم اورض وما عليها 

     تم تزويره.قد غو 

 :(Labor)العمل 
عنذد إنتاجذه  (physically) غو جسذمانيا   (mentally) يقصد بالعمذم الجهذد الذرت يبرلذه اإلنسذان ر نيذا  

 السلع والخدمات.

 :(Capital)رأم المال 

و ذذو كذذم مذذا يسذذاعد فذذة إنتذذات الخذذدمات والسذذلع النهائيذذة كالمبذذانة والعذذدد واآلالت والمخذذسون مذذن السذذلع 

غت اللذذروأ التذذة يسذذتخدمها اإلنسذذان فذذة خلذذق لذذروات  .المصذذنعة والشذذبه مصذذنعة والمذذواد الخذذامم ... الذذخ

 خركم و و يشمم كم شة  مصدره الزبيعة غو من صنع اإلنسان يستخدم فة اإلنتات. غ
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 :(Management)اإليارة 

حيذذان غو ولكنذذه يتميذذس بصذذفات خاصذذة ويقذذوم بهذذا فذذرد واحذذد فذذة بعذذض اوو ذذة نذذوع مذذن غنذذواع العمذذم 

مهذا فذة وحذدأ ويذر   المذنظم بذين عوامذم اإلنتذات وينظالمذنظم غو المنظمذون  مجموعة غفراد ويزلق عليه

ليعمذال الجديذدأ واتخذار القذرارات فذة كذم مذا م تلفة وينسق بذين وظائفهذا ومذن غ ذم مسذئولياته التخزذي  

  و تير م كد.

غما فة حالة االستهحك فالموارد  ة الوسيلة التة تمكذن صذاحبها مذن إشذباع حاجاتذه نغت النقذود  التذة 

 يشترت بها المستهلك السلع والخدمات المختلفة.

ويقذود اسذترحل المذوارد المحذذدودأ إلذى االختيذار مذن بينهذذا حسذب غ ميتهذا بالنسذبة لذذه. ففذة كذح الحذذالتين 

ناإلنتات غو االستهحك  يجب غن يقرر مذا  ذة السذلع والخذدمات التذة يلذسم إنتاجهذا قبذم تير ذا ومذا  ذة 

 تلك التة يمكن اإلقحل منها غو حتى التناسل عنها و ره مشكلة االختيار.

ب الحاجيذذات الهامذذة والهذذرورية التذذة يريذذد إشذذباعها غوال م وفذذة حالذذة اإلنتذذات رتَّذذحالذذة االسذذتهحك ت   ففذذة

 والهامة والمراد إنتاجها فة غول القائمة.السلع المراد إنتاجها ترتيبا  يجعم السلع الهرورية  برتَّ ت  

تذه ظذروف نذدرأ المذوارد التذة فترتيب السلع حسب غولويتها وزبقا  لدرجة تفهذيم المجتمذع واحتياجاتذه غمل

 التفهيم الجماعة. بسلم غدت إلى االختيار من بينها و را ما يسمى

ولحسذذذتفادأ القصذذذوك واالسذذذتخدام اوملذذذم لهذذذره المذذذوارد يقذذذوم االقتصذذذاديون بتوجيههذذذا وتخصيصذذذها علذذذى 

 اإلنتاتم االستخدامات المختلفة فملح  فة حالة إعداد خزة غو برنامو لتنظيم النشاط االقتصادت ن

 االستهحك والتبادل  تتم مراعاأ عدأ معايير:

 . غن يتم استخدام الموارد كامح  غت عدم ترك غت موارد عازلة.1

غت  (optimal allocation of resources)الموارد على استخداماتها المختلفة . غن يتم تخصيذ 2

 بمعنى عدم إ مال غت فرصة يمكن عن زريقها تحقيق غت سيادأ فة اإلنتات باستخدام نفن الحجم من 
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 الموارد إرا ما غعيد تخصيصها على اوتراض اإلنتاجية المختلفة.

المذوارد بالزريقذة التذذة تهذمن إنتذات الخلذي  المزلذذوب مذن السذلع والخذدمات زبقذذا  . غن يذتم تخصذيذ 3

 الجماعة. وولويات التفهيم

السذذلع المنتجذذذة ب فهذذذم زريقذذة ممكنذذذة علذذى غفذذذراد المجتمذذذع غت بالزريقذذة التذذذة تحقذذذق . غن يذذتم توسيذذذع 4

 غقصى إشباع كلة ممكن.

 :(Opportunity Cost)تك فم الفرص البيي م  1.4

مشذذكلة تخصذذيذ المذذوارد علذذى اسذذتخداماتها المختلفذذة فإنذذه يعلذذم غنذذه ال يمكذذن  عنذذدما يواجذذه االقتصذذادت

ويعلذم غيهذا غن سيذادأ اإلنتذات  ت كم الكميات التة يريد ا غفراد المجتمع من جميع السلع والخذدمات إنتا

والجذذس  الذذرت يجذذب التنذذاسل عنذذه غو  .مذذن إحذذدك السذذلعم البذذد غن يقابلذذه نقذذذ اإلنتذذات مذذن سذذلعة غخذذرك 

التهذذحية بذذه مذذن السذذلع اوخذذرك فذذة مقابذذم الحصذذذول علذذى قذذدر محذذدد مذذن سذذلعة معينذذة يعتبذذر تكلفذذذة 

 .تلك السلعة منالفرصة البديلة لهرا القدر 

حصذذول علذذى قذذدر محذذدد مذذن سذذلعة مذذا ويمكذذن تعريذذذ تكلفذذة الفرصذذة البديلذذة بانهذذا التكلفذذة الخاصذذة بال

 .فة مقابم الحصول على  ره السلعة يجب التناسل عنه من السلع اوخرك سة بداللة ما امق

 :(Production Availability Curve) منحنى إمكان م اإلنتاج 1.5

              الذذذذذرت يمكذذذذذن تحقيقذذذذذه والريذذذذذر ممكذذذذذن التحقيذذذذذقمنحنذذذذذى يوهذذذذذا بذذذذذين مسذذذذذتويات غو حجذذذذذم اإلنتذذذذذات  ذذذذذو 

(the boundary between what is attainable and what is not attainable)   
 .  غدناه1.1كما  و واها فة الشكم ن
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 منحنى إمكان م اإلنتاج (1.1شكل )

 

 
 حالم اإلنتاج (1.2شكل )

 



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

9 

 

 )أ( حالم اإلنتاج:

باعتبذذذذذذار حالذذذذذذة اإلنتذذذذذذات علذذذذذذى المسذذذذذذتوك القذذذذذذومة ومسذذذذذذتخدمين فذذذذذذة رلذذذذذذك منحنذذذذذذى إمكانيذذذذذذة اإلنتذذذذذذات  

(production possibility Frontier)  فذذإرا تصذذورنا غن مجتمعذذا  مذذا يسذذتخدم كذذم مذذوارده المتاحذذة

إلنتات نوعين من السلعم اوولى سلع مدنية واوخذرك سذلع حر يذة ومذن الم كذد غنذه مذن المسذتحيم إنتذات 

را تصذذورنا غن المجتمذذع قذذرر اسذذتخدام جميذذع مذذوارده المتاحذذة وب قصذذى  كميذذات ال نهائيذذة مذذن السذذلعتين وا 

قذدرا  مذن  ذره السذلع تملذم غقصذى مذا يمكذن إنتاجذه  فسذيوجد مإنتذات السذلع الحر يذة فقذ  كفذا أ ممكنذة فذة

  .1.2منها و و رلك الجس  المملم بالمسافة الرغسية نو غ  فة الشكم ن

و تزبيق نفن الفرض على السلع المدنية باستخدام جميع الموارد المتاحة وب قصى كفا أ ممكنة سيوجد 

قدرا  من  ره السلع يملم غقصى ما يمكذن إنتاجذه منهذا و ذو رلذك الجذس  المملذم بالمسذافة اوفقيذة نو ب  

فكذذذرأ انذذذه إرا غراد وتوهذذذا ال . ويذذذر   منحنذذذى إمكانيذذذة اإلنتذذذات بذذذين النقزتذذذين نغ ب . 1.2فذذذة الشذذذكم ن

غراد  ممدنيذة  –المجتمع بدال  من غن يستخدم كم موارده المتاحة فة إنتات نوع واحدد من السذلع نحر يذة 

غن ينذذتو مسيجذذذا  مذذذن السذذذلعتين فذذذإن النقزذذذة التذذذة توهذذذا رلذذذك المذذذسيو تقذذذع علذذذى المنحنذذذى نغ ب . مذذذلح  

د غنذذتو مذذسيو مذذن السذذلعتين    نو ر  مذذن فعنذذد النقزذذة نم  يكذذون المجتمذذع قذذ مالنقزذذة نم م والنقزذذة نن 

السذذلع الحر يذذةم نو د  مذذن السذذلع المدنيذذة والنقزذذة نن  تملذذم مسيجذذا  آخذذرا  مذذن  ذذرين النذذوعين مذذن السذذلع 

 فهة تملم نو ت  من السلع الحر يةم نو ذ  من السلع المدنية.

 يميس  را المنحنى بين لحب منازق:

غعلذذذذذى المنحنذذذذذى نغ ب  وتملذذذذذم   1المنزقذذذذذة ن نالمظللذذذذذة  . المنزقذذذذذة خذذذذذارت منحنذذذذذى إمكانيذذذذذة اإلنتذذذذذات1

  .السلعية الرير ممكن إنتاجها لعدم كفاية الموارد المتاحةالمجموعات 

وتملذذذذذم   2المنزقذذذذذة ن . المنزقذذذذذة داخذذذذذم المنحنذذذذذى نالمسذذذذذاحة المحصذذذذذورأ بذذذذذين المنحنذذذذذى والمحذذذذذورين 2

 مجموعة سلعية داخم  ره المنزقة يعنة المجموعات السلعية الممكنة اإلنتات. النقزة نك  إنتات غت 



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

10 

 

 عدم االستخدام الكامم واوملم للموارد المتاحة.

تملذذذم جميذذذع  ةو ذذذ  3المنزقذذذة ن . المنزقذذذة التذذذة يمذذذر بهذذذا المنحنذذذى نالواقعذذذة علذذذى المنحنذذذى نفسذذذه 3

وغمذلح  فذة المجموعات السلعية التة يمكن إنتات إحدا ا إرا تم استخدام الموارد المتاحة اسذتخداما  كذامح  

 نفن الوقت نالنقاط  نم م نن .

 يوها منحنى إمكانية اإلنتات الندرأ واالختيار وتكلفة الفرصة البديلة كما يلة:

فيوهذذا النذذدرأ ب نذذه ال يمكننذذا خذذارت المنحنذذى نغ ب  ورلذذك ون موردنذذا النذذادرأ والمحذذدودأ ال تمكننذذا غن 

  تملذذم االختيذذار كمذذا غنذذه يمكننذذا االختيذذار بذذين نحقذذق اإلنتذذاتم النقذذاط نم  و نن  علذذى المنحنذذى نغ ب

 مسيو من السلع عند استخدام جميع الموارد وبزريقة مللى.

 غما تكلفة الفرصة البديلة فتوها كاآلتة:

و إرا كنا على النقزة نم  على المنحنى فإن رلك يعنة غننا غنتجنذا مذا مقذداره نو ر  مذن السذلع الحر يذة 

را تحركنذذا فذذة االتجذذاه اوسذذفم علذذى المنحنذذى فإننذذا نصذذم النقزذذة نن  مذذلح  نو د  مذذن السذذلع المدنيذذة  وا 

و رلك نكذون قذد غنتجنذا نو ت  مذن السذلع الحر يذة و نو ذ  مذن السذلع المدنيذة. غت غننذا تحصذلنا علذى 

ر ت  مذذن  مذذسيو غخذذر مذذن غنذذواع السذذلع الحر يذذة والمدنيذذة. ولقذذد كذذان نتيجذذة رلذذك غن فقذذدنا مذذا مقذذدار ا ن

ر تلحر يذذذذذذذذة نالسذذذذذذذذلع ا = و ت −                 وغهذذذذذذذذفنا للسذذذذذذذذلع المدنيذذذذذذذذة مذذذذذذذذا مقذذذذذذذذداره نذ د  سذذذذذذذذلع مدنيذذذذذذذذةو ر

ذ دن = و د −  . فهذرا المقذذدار الذذرت هذذحينا بذذه مذن السذذلع الحر يذذة نر ت  فهذذو تكلفذذة الفرصذذة و ذ

و المقدار الرت البذد غن تهذحة بذه مذن البديلة لحصولنا على المقدار نذ د  من السلع المدنية. غت  

 تمكن من الحصول على المقدار نذ د  من السلع المدنية.لع الحر ية نر ت  لكة تالس

و نفن الزريقة إرا تحركنا إلى غعلى علذى المنحنذى مذن النقزذة نن  إلذى النقزذة نم  فذإن تكلفذة الفرصذة 

م تذالبديلة لحصولنا على المقدار نر ت  من السلع الحر ية  و المقدار نذ د  من السلع المدنية الذرت 

 .التهحية به
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 )ب( االستهالك:

را كان  نالك نوعين مذن  10بافتراض غن  نالك شركة ما خصصت مبلغ  دوالرات لشرا  قزعة تيار وا 

 دوالر فذذذذإن الشذذذذركة سذذذذوف تقابذذذذم الخيذذذذارات التاليذذذذة 1وقيمتهذذذذا  𝑌دوالر و  2وقيمتهذذذذا  𝑋قزذذذذع الريذذذذار 

 :  غدناه1.1الموهحة فة الجدول ن

 بين نوعين من قطع الغ ار( المفاض م 1.1جيول )

 يوالر  Y 1قطعم غ ار  يوالر  X 2قطعم غ ار 
0 10 
1 8 
2 6 
3 4 
4 2 
5 0 

 

قزذع  5 ة إما غن تنفق كم النقود فة شذرا  النذوع اوول وبالتذالة شذرا   والخيارات التة تقابلها الشركة 

وصذفر مذن النذوع  (Y)قزذع تيذار مذن النذوع  10غو شذرا   (Y)وصذفر مذن النذوع  (X)تيار من النوع 

(X) .غو تختار غت مسيو من النوعين 

 6المسيو الرت به  الشركة   فإرا اختارت1.3  والمنحنى شكم ن1.1على نحو ما موها فة الجدول ن

قزذذع  4وقذذررت غن تتركذذه وتختذذار المذذسيو  (X)قزعذذة تيذذار مذذن النذذوع  2و  (Y)قزذذع تيذذار مذذن النذذوع 

 (Y)فإنها بذرلك تهذحة بقزعتذة تيذار مذن النذوع  (X)تيار من النوع  قزع 3و  (Y)تيار من النوع 

التذة  (Y). وتكون قزعتذة الريذار مذن النذوع (X)فة سبيم الحصول على قزعة تيار واحدأ من النوع 

 .(X)لى قزعة تيار واحدأ من النوع افتقدتهما  ة تكلفة الفرصة البديلة فة سبيم حصولها ع
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 ( منحنى إمكان م االستهالك1.3شكل )

يحظى بقدر محذدود مذن المذوارد فتكلفة الفرصة البديلة تقابلنا فة حياتنا اليومية ك فراد فكما ان المجتمع 

المتاحة يقوم الفرد بانفاقاته المختلفة على السلع المختلفة والخدمات بدخم محدودم فإرا قرر غحذد اوفذراد 

تجديد غلاب المنسل قد يهزر فة مقابم رلك إلى التناسل عن الر اب إلى المصذيذ ويملذم  ذرا التنذاسل 

مقذذدرتك والوقذذت يعتبذذر نذذادرا  فحتذذى غنذذت نفسذذك إرا كذذان فذذة تكلفذذة الفرصذذة البديلذذة لتجديذذد غلذذاب المنذذسل 

تكلفذذذة االقتصذذاد الهندسذذة فهذذرا الشذذة   ذذو  كتذذابعمذذم شذذيئا  آخذذر فذذة  ذذره اللحظذذة التذذة تزذذالع فيهذذا 

 .ا الكتابالفرصة البديلة لقرا تك  ر

 :(Economic Problem) أركان المشك م االقتصاي م 1.6

بالنسذذبة لححتياجذذات المتسايذذدأ نجذذد  غو المذذوارد المحذذدودأ المذذواردلحذذم المشذذكلة االقتصذذادية مشذذكلة نذذدرأ 

رغسذمالية  نالك عدأ مسذائم يبحذب فيهذا االقتصذاديون مهمذا كانذت الذنظم االقتصذادية التذة ينتمذون إليهذا 

كانذذت غم اشذذتراكية غم نظذذم اقتصذذادية مختلزذذة ولحذذم  ذذره المشذذاكم علذذى االقتصذذادت غن يجذذد الوسذذائم 

اعده فة اإلجابة عليها عند قيامه بوهع البرنامو الخاذ بتنظيم النشاط االقتصادت والمعايير التة تس

 نتخصيذ الموارد المتاحة على استخداماتها المختلفة .
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 و ره المسائم التة تنتظر الحم  ة غركان المشكلة و ة:

ورلذك حسذب ها وب ت كميات؟ دمات التة يرتب المجتمع فة إنتاجمارا ننتو: غت ما  ة السلع والخ. 1

المذذوارد المتاحذذة فذذة المنزقذذة المعينذذة ملذذم صذذناعة االسذذمنت فذذة منزقذذة تذذوافر الحجذذر الجيذذرت وتير ذذا. 

رلك غنه لو كانت الموارد تير محدودأ ومكن إنتات غت شة  غخر يرتب فيه المجتمع ولما والسبب فة 

 وجود علم االقتصاد. ما كان  نالك هرورأ منل رلك الس ال ول سلم ي

درأ الموارد بالنسبة لححتياجات الحنهائية تستلسم ترتيب احتياجات المجتمع زبقذا  لدرجذة غولويتهذا ولكن ن

يكذذذون قذذذد غسذذذق  بعذذذض االحتياجذذذات تيذذذر و ذذذرا مذذذا يسذذذمى بسذذذلم التفهذذذيم الجمذذذاعة. والذذذرت البذذذد غن 

تذذات المفهذذلة مذذن الحسذذبان بسذذبب نذذدرأ المذذوارد وتبقذذى غن توظذذذ المذذوارد علذذى االسذذتخدامات برذذرض إن

  السلع التة تم تفهيلها. 

. كيذ ننتو: غت ما  ة الزريقة اإلنتاجية المللى للحصول على سلعة غو خدمذة معينذة؟  نالذك غكلذر 2

من زريقة فنية إلنتات السلع وتختلذ زرم اإلنتات باختحف النسب التذة يذتم بهذا خلذ  خذدمات عوامذم 

 ناسبم التكنولوجيا ورغن المال المناسب.ورلك باستخدام عامم اإلنتات الم اإلنتات نالموارد .

وبافتراض غن الزرم اإلنتاجية المختلفة يتم فيها التشريم الكامم لجميع الموارد المتاحة فيجب غن يكون 

تحصذذم عليذذه والزريقذذة التذذة غسذذان المفاهذذلة بذذين  ذذره الزذذرم المتباينذذة  ذذو حجذذم اإلنتذذات الكلذذة الذذرت 

 ى تحقيق للموارد. تحقق غقصى إنتات كلة ممكن ستملم غقص

لمن ننتو: غت كيذ يذتم توسيذع السذلع والخذدمات المنتجذة علذى غفذراد المجتمذع؟ يجذب معرفذة العوامذم . 3

التذذة تحذذدد الكيفيذذة التذذة يذذتم بهذذا توسيذذع الذذدخم القذذومة للدولذذة بذذين الجماعذذات المختلفذذة ملذذم غصذذحاب 

دخذذذم العمذذذال  سذذذمىنتذذذات فيمنظمذذذين  غت عناصذذذر اإلاوراهذذذةم العمذذذالم غصذذذحاب ر ون اومذذذوال نال

اوراهذة نالريذع  والمنظمذين الذر ا والبذد مذن وسذيلة تحذدد دخذم  عائذداوجور ودخم رغن المال الفائدأ و 

 كم فئة من  ره الفئات.
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.  م موارد المجتمع مسذترلة اسذترحال  كذامح  غم غن  نذاك بعذض المذوارد عازلذة والتذة تسذبب هذياعا  4

عازلذة و ذدون غحيذان كليذرأ بالرتم من غن الموارد توصذ ب نها نادرأ إال غننذا نجذد ا فذة ؟ على المجتمع

داخم منحنى إمكانيذة اإلنتذات وتهذدف السياسذات فذة  اتوظيذ و ره تخلق مشكلة البزالة ويكون وهعه

ملذذم  ذذره الحذذاالت إلذذى الذذتخلذ مذذن  ذذره المشذذكلة بتوظيذذذ المذذوارد الكاملذذة و ذذرلك تعمذذم علذذى إرجذذاع 

قتصذذاد مذذرأ غخذذرك علذذى منحنذذى إمكانيذذة اإلنتذذات. وجذذود المذذوارد العازلذذة يتشذذابه مذذع عذذدم االسذذتخدام اال

اوملم لها وفة كح الحالتين يعمم االقتصاد داخم منحنذى إمكانيذة اإلنتذات ولكذن اوسذباب مختلفذة ففذة 

د علذذذذذى اوولذذذذذى بسذذذذذبب غن المذذذذذوارد عازلذذذذذة بينمذذذذذا فذذذذذة اللانيذذذذذة عذذذذذدم التخصذذذذذيذ اوملذذذذذم لهذذذذذره المذذذذذوار 

 استخداماتها.

؟ .  م القوأ الشرائية للدخول النقدية وفراد المجتمذع ولمذدخراتهم لابتذة غم ان التهذخم يلذتهم جذس ا  منهذا5

التهذذذخم فذذذة نهايذذذة اومذذذر يذذذرتب  بحجذذذم اإلصذذذدار النقذذذدت فذذذة المجتمذذذع ومذذذن لذذذم فهنالذذذك الكليذذذر مذذذن 

 فعه وغلر رلك على مستويات اوسعار.التسا الت حول غسباب ونتائو ترير حجم اإلصدار النقدت ودوا

ويعنذى  ذرا السذ ال بوسذائم تحسذين  ؟. كيذ يمكن همان تحقيق معدل نمذو مرتفذع للنمذو االقتصذادت6

وسيادأ الزاقة اإلنتاجيذة للمجتمذع بتنميذة مذوارده المتاحذة كمذا  ونوعذا  والنجذاح فيذه يذ دت إلذى نقذم منحنذى 

 إمكانية اإلنتات ب كمله إلى الخارت.

خذذذرم ففذذذة النظذذذام باإلجابذذذة علذذذى  ذذذره اوسذذذئلة فيختلذذذذ مذذذن نظذذذام اقتصذذذادت آل م  ذذذره المشذذذاكمحذذذغمذذذا 

نظام االقتصاد الحر   نالك عامحن مهمان يعمحن داخم النظام ويقومان بالتوجيهات ن ملح  الرغسمالة 

عن زريق المزلوبة باإلهافة إلى رلك م شر  ام نجهاس اإلئتمان  يعمم بالتناسق مع  رين العاملين و 

 ورلك بتقديم الحلول للمشاكم المركورأ.بتحقيق التواسن المزلوب  را التنظيم يقوم النظام الرغسمالة 

غمذذا حذذم المشذذاكم فذذة النظذذام االشذذتراكة فيعتمذذد كليذذا  علذذى جهذذاس التخزذذي  المركذذست حيذذب تقذذوم الهيئذذة 

 اوجور.العليا للتخزي  بتحديد اوسعار وحجم االستلمار ونوع السلع وتحديد 
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 :(Partial Economy) االقتصاي الجزئ  1.7

يهذذتم االقتصذذاد الجسئذذة بدراسذذة إنتذذات السذذلع والخذذدمات بواسذذزة المنشذذآت والصذذناعات كمذذا يهذذتم بإنفذذام 

تعيذذين المسذتهلكين علذذى السذذلع فوحذذدأ الدراسذة  ذذة الجذذس  ولذذين الكذذمم فاالقتصذاد الجسئذذة يحذذاول غيهذذا  

المنتجة وتحديد مستوك اإلنتات للمنشاأ الذرت يحقذق غكبذر ر ذا سعر للسلعة الكيفية التة يتم بها تعيين ال

وكيذ تستزيع  ره المنش أ غن تحقق غقم تكلفة بتجميع عوامذم اإلنتذات إلنتذات  ذره السذلعة. كمذا يبحذب 

 لى جميع السلع ذيام المستهلك بتوسيع دخله المخصذ ل نفام عذفة اوسان الرت يتم وفقا  له ق

 التة يرتب فة استهحكها بحيب يعظم إشباعه من  را اإلنفام.والخدمات 

 :(Total Economy) االقتصاي الك   1.8

والمتوسزات الخاصة بالنظام غو الجهاس االقتصادت و و برلك يجاوب  يحدد االقتصاد الكلة التجمعات

علذذذى اوسذذذئلة الخاصذذذة بذذذالتوظيذ والبزالذذذة والتشذذذريم الكامذذذم وغيهذذذا  عذذذن التهذذذخم ومسذذذتوك اسذذذتقرار 

 اوسعارم و كرا.
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  ان الفصل ال    
 (Economics Science) ع م اإلقتصاي

 :(Definition of Economics Science) تعريف ع م االقتصاي 2.1

ب نذذه رلذذك العلذذم الذذرت يهذذتم بتفسذذير ووهذذع معذذايير اسذذتنادا  علذذى مذذا سذذبق علذذم االقتصذذاد  يمكذذن تعريذذذ 

إلشذذباع احتياجاتذذه الحنهائيذذة وتيذذر للسذذلوك اإلنسذذانة عنذذد قيامذذه باسذذتخدام المذذوارد المتاحذذة والمحذذدودأ 

ها الممكنذة ويذتم اإلنتذات زبقذا  لسذلم التفهذيم المحدودأم بحيب توهع تلك المذوارد فذة غفهذم اسذتخدامات

نها نوعذا  حتذذى يمكذذن تحقيذذق معذذدالت يالجمذاعة مذذع العمذذم المسذذتمر علذذى سيذادأ  ذذره المذذوارد كمذذا  وتحسذذ

 مرتفعة لحقتصاد القومة لهمان ارتفاعات حقيقية فة مستويات المعيشة. 

 :(Objectives of Economics) أهياف االقتصاي 2.2

عمومذذذا  غ ذذذداف االقتصذذذاد  ذذذة اسذذذتنباط سياسذذذات غفهذذذم لتقليذذذم مشذذذاكم المجتمذذذع وسيذذذادأ فوائذذذده ويمكذذذن 

 تلخيذ غ دافه فة اآلتة: 

 تقليم حجم البزالة. .1

 تلبيت اوسعار. .2

 رفع كفا أ اإلنتات. .3

 العدالة فة توسيع الدخم  ناللروأ  .4

 استمرارية النمو لرفع مستوك المعيشة. .5

 :(Engineering Economics) االقتصاي الهنيس  2.3

حقيذق وب قذم التكذاليذ لت للعلذوم والمعذارف لحذم مشذكحت المجتمذع ب بسذ  مذا يمكذنالهندسة  ة تزبيذق 

 مفبالتذالة يكذون المهنذدن فذة كليذر مذن اوحيذذان مسذئول عذن اتخذار القذرار مذن بذين عذدأ بذذدائم ماور ذاح

ولهذذرا يحتذذات المهنذذدن إلذذى اإللمذذام باوسذذن  وللجذذانبين الفنذذة واالقتصذذادت اولذذر فذذة اتخذذار رلذذك القذذرارم
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حتذذى يسذذتزيع القيذذام بتقيذذيم المنشذذآتم والمشذذاريع البديلذذةم واختيذذار اونسذذب منهذذا مذذن حيذذب االقتصذذادية 

 بعد جدوتها فنيا . و ره اوسن واوساليب تعرف باالقتصاد الهندسة. من الجدوك االقتصادية

 :(Demand and Supply)العرض والط ب  2.4

 :(Demand)الط ب  2.4.1

مذذن  ذذره السذذلعة بحيذذب يقصذذد بالزلذذب علذذى سذذلعة معينذذة الكميذذات التذذة يرتذذب المسذذتهلكون فذذة شذذرائها 

 يكونوا قادرين فعح  على شرائها ورلك عند كم لمن من اولمان خحل فترأ سمنية معينة.

   محييات الط ب: 

 تلخيصها فة اآلتة: ة غ م العوامم الم لرأ على زلب سلعة معينة ويمكن 

i:األذواق أو التفضيالت . 

التفهذذيم لسذذلعة معينذذة قذذد يذذ دت إلذذى سيذذادأ يتمشذذى الزلذذب مذذع غروام وتفهذذيحت غفذذراد المجتمذذع فسيذذادأ 

 الزلب عليها.

فذذذذاوروام تذذذذرتب  غساسذذذذا  باالحتياجذذذذات البيولوجيذذذذة والنفسذذذذية والفيسيولوجيذذذذة ل نسذذذذان غكلذذذذر مذذذذن ارتبازهذذذذا 

 ة ولكن  ناك ما قد ي لر على اوروام ملم الحمحت اإلعحنية.بالعوامم االقتصادي

ii:الحجم الك   ل سكان . 

 ومن لم تسداد الكميات المزلوبة. كلما ساد حجم السكان تسداد الحاجة إلى السلع المختلفة

iii:متوسط اليخل الفريي . 

الفردت كلمذا سادت الكميذة يتوقذ زلب سلعة على الدخم الفردت فة المتوس م فكلما ساد متوس  الدخم 

 التة يزلبها من سلعة معينة.

iv:توزيع اليخل ف  المجتمع . 

 يعتمد الزلب على كيفية توسيع الدخم بين غفراد المجتمع فإرا كان  ناك تفاوت كبير فة التوسيع 
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بحيب تحصم اوقلية على الجس  اوكبر مذن الذدخم فذة المجتمذع فسذيكون فذة  ذره الحالذة شذكم الزلذب 

 فيها قدر من العدالة.لنم  االستهحكة  مختلفا  تماما  عنه فة حالة توسيع الدخم بزريقة نا

v .من الس عم : 

 يت لر الزلب بلمن السلعة فكلما ارتفع اللمن كلما قلت غو انخفهت الكمية المزلوبة منها.

vi . أ مان الس ع األخرى: 

يتذ لر الزلذذب علذذى سذلعة معينذذة علذذى غلمذان العديذذد مذذن السذلع اوخذذرك. ويفذذرم االقتصذاديون بذذين السذذلع 

عنذذد وصذذذ العحقذذة بذذين سذذلعتين. وتعذذرف  (compliments)والسذذلع المكملذذة  (substitutes)البديلذذة 

نالقمذا  السلع البديلذة ب نهذا السذلع التذة تحذم محذم بعهذها الذبعض فذة االسذتهحك ملذم نالشذات والذبن م

والررأ م ومع انخفاض لمن السلعة البديلة مذن المتوقذع غن يذنقذ الزلذب علذى السذلعة اوخذرك اوصذلية 

فة السذلعتين  فيسيد غو يقم االستهحك (go together)السلع التة تستخدم معا  غما السلع المكملة فهة 

السلعة اوخرك. فانخفاض لمن معا  ومن المتوقع غن ي دت انخفاض لمن إحدا ا إلى سيادأ الزلب على 

 السيارات ت دت إلى سيادأ الزلب على البنسين.

 :(The demand function)يالم الط ب  2.4.2

وكذم كمتريذر تذابع  (𝑄𝐷)تملم دالة الزلذب علذى سذلعة معينذة العحقذة بذين الكميذة المزلوبذة مذن السذلعة 

 العوامم الم لرأ فيها كمتريرات مستقلة.

𝑄𝐷 = 𝑓(𝑃1, 𝐼, 𝑃𝑆1, 𝑃𝑆2, … , 𝑃𝑆𝑛, 𝐻, 𝑀, 𝐼𝐷) 

 حيب:

𝑄𝐷   الكمية المزلوبة من السلعة المعينة 

𝑃1    لمن السلعة 

 𝐼     متوس  الدخم 

𝑃𝑆𝑛   لمن السلعة البديلة نn  تملم عدد السلع البديلة 
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𝐻    حجم السكان 

𝑀     اوروام والتفهيحت 

 𝐼𝐷    توسيع الدخم 

تريذرات المسذتقلة علذذى المتريذر التذابع يلجذ  دائمذا  إلذى افتذراض لبذات العوامذذم عنذد دراسذة غلذر كذم مذن الم

 اوخرك.

 العالقم بين الكم م المط وبم من الس عم و منها: 2.4.3

بافتراض لبات كافة العوامم فة دالة الزلب عدا لمذن السذلعة مذن المتوقذع ان تسيذد الكميذة المزلوبذة مذع 

وتفسذذير رلذذك نغنذذه مذذع انخفذذاض لمذذن السذذلعةم تصذذبا غرخذذذ  الذذلمن.انخفذذاض الذذلمن وتقذذم مذذع ارتفذذاع 

نسذذبيا  مذذن السذذلع اوخذذرك البديلذذة لهذذا ومذذن لذذم تسيذذد الكميذذة المزلوبذذة منهذذام والعكذذن صذذحيا . ويزلذذق 

االقتصاديون على العحقة العكسية بين الكمية المزلوبة ولمنها بقانون الزلذب. غت نعنذد لبذات العوامذم 

 سعر السلعة تقم الكمية المزلوبة منها .اوخرك وعند سيادأ 

  غدناه يوهحان الكميات المزلوبة من سلعة عند غلمذان مختلفذة فذة 2.1  غدناه والشكم ن2.1الجدول ن

 السوم خحل فترأ سمنية محددأ.

 ( الكم ات المط وبم من س عم عني اسعار مخت فم2.1جيول )

 ال من لكل طن  من الس عم
 )وحية نقي م(

 المط وبم من الس عمالكم م 
 )ألف طن كل شهر(

 الس عم

20 100 A 

40 90 B 

60 77.5 C 

80 67 D 

100 62.5 E 

120 60 F 
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 ( كم ات ضي اسعار2.1شكل )

 تغير الط ب )انتقال منحنى الط ب(: 2.4.4

حيذذب يسيذذد الزلذذب عنذذدما  فذذة الكميذذة المزلوبذذة عنذذد كذذم لمذذن مذذن اولمذذانيقصذذد بتريذذر الزلذذب الترييذذر 

ينتقذذم منحنذذى الزلذذب ب كملذذه وعلذذى جهذذة اليمذذين فتسيذذد الكميذذات المزلوبذذة عنذذد كذذم لمذذن مذذن اولمذذان. 

ويرجع الترير فة الزلب لذين إلذى تريذر لمذن السذلعة ولكذن إلذى تريذر العوامذم اوخذرك فذة دالذة الزلذب 

   غدناه.2.2الشكم ن

 
 ( تغير منحنى الط ب2.2شكل )
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iير اليخل:. أ ر تغ 

تذذ دت السيذذادأ فذذة الذذدخم مذذع بقذذا  العوامذذم اوخذذرك علذذى حالهذذا إلذذى سيذذادأ الكميذذة المزلوبذذة فذذة معظذذم 

الحذذاالت غت ينتقذذم منحنذذى الزلذذب وعلذذى جهذذة اليمذذين والعكذذن صذذحيا فذذة حالذذة نقذذذ الذذدخم الشذذكم 

   غدناه.2.3ن

 
 ( أ ر تغير اليخل2.3شكل )

ii:أ ر تغير أ مان الس ع األخرى . 

ــم: .1 يذذ دت رلذذك إلذذى انتقذذال منحنذذى الزلذذب علذذى السذذلعة بديلذذة عنذذد ارتفذذاع لمذذن سذذلعة  الســ ع البيي 

اوصذذذلية إلذذذى جهذذذة اليمذذذين نغت سيذذذادأ الزلذذذب علذذذى السذذذلعة اوصذذذلية . فمذذذلح  عنذذذد ارتفذذذاع لمذذذن خدمذذذة 

 ى البنسين.المواصحت العامة قد يميم اوفراد إلى استخدام سياراتهم الخاصة وبالتالة سيادأ الزلب عل

سذفم جهذة إلذى انتقذال منحنذى الزلذب إلذى غالمكملذة سذي دت عنذد ارتفذاع لمذن السذلع  . الس ع المكم م:2

 اليسار والعكن صحيا. فملح  عند ارتفاع لمن السيارات سيقم الزلب على البنسين.

اوخذذرك علذذى لصذذالا سذذلعة معينذذة مذذع بقذذا  العوامذذم يذذ دت تريذذر اوروام  . أ ــر التغيــر فــ  األذواق:3

 حالها إلى سيادأ الزلب على تلك السلعة والعكن صحيا.
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مذع لبذات العوامذم اوخذرك إلذى سيذادأ الكميذة المزلوبذة تذ دت سيذادأ السذكان  . أ ر التغير فـ  السـكان:4

 والعكن صحيا.

فذة توسيذع الذدخم فذة المجتمذع تريذر فذة الذدخم قد يترتب على الترير . أ ر التغير ف  توزيع اليخل: 5

التذة قد يسيذد دخذم بعذض اوفذراد نتيجذة إلعذادأ توسيذع الذدخم وبالتذالة يسيذد زلذبهم علذى السذلع ف مالفردت

يفهذذلونها وينتقذذذم منحنذذذى الزلذذذب اوصذذذلة إلذذذى غعلذذى بينمذذذا العكذذذن للذذذرين انخفهذذذت دخذذذولهم فسذذذينتقم 

 منحنى الزلب إلى اليسار.

 :(Market demand)ط ب السوق  2.4.5

لزلبات كم المستهلكين اوفراد لهره السلعة غت غن الكمية المزلوبذة فذة السذوم عنذد اوفقة  و التجميع 

كذذم لمذذن مذذن اولمذذان  ذذة عبذذارأ عذذن مجمذذوع الكميذذات التذذة يزلبهذذا كذذم المسذذتهلكين اوفذذراد عنذذد  ذذرا 

 يوهحان زلب المستهلكين وزلب السوم. غدنا ما  2.4  والشكم ن2.2اللمن. الجدول ن

 وط ب السوق  األفراي ته كين( ط ب المس2.2جيول )

الكم م المط وبم ف  
 (A+B)السوق 

الكم م الت   ط بها 
 (B)المسته ك 

الكم م الت   ط بها 
 (A)المسته ك 

 ال من

2 0 2 10 
6 1 5 9 
13 5 8 8 
22 10 12 7 
30 14 16 6 
39 18 21 5 
49 22 17 4 
60 25 35 3 
72 27 45 2 
89 29 60 1 
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 وط ب السوق  األفراي ط ب المسته كين( 2.4شكل )

 مرونم الط ب: 2.4.6

بالنسذبة  Bمترير بالنسبة لمتريذر غخذر حيذب تعذرف مرونذة المتريذر مفهوم المرونة:  ة مقدار استجابة 

 .%1بنسبة  (A)الرت يحدب نتيجة ترير  (B)و ة نسبة الترير فة  (𝜂𝐵,𝐴)بالرمس  Aللمترير 

 𝜂𝐵,𝐴=  (A)نسبة الترير فة ÷  (B)نسبة الترير فة 

𝜂𝐵,𝐴 =
Δ𝐵

𝐵
/

Δ𝐴

𝐴
 

الزلذذب علذذى سذذلعة مذذا وتريذذر سذذعر ا. يتميذذس  ذذرا ويسذذتخدم  ذذرا المقيذذان لقيذذان مذذدك اسذذتجابة نتجاوب 

 .(dimensionless)المقيان باستقحله عن الوحدات المستخدمة فة قيان المتريرات 

iمرونم الط ب السعريم . (Price elasticity of demand): 

للتريذذذر فذذذة  نتيجذذذة للتريذذذر غو االسذذذتجابة النسذذذبية فذذذة الكميذذذة المزلوبذذذة مذذذن السذذذلعةتعذذرف ب نهذذذا مقيذذذان 

 سعر ا.

𝜂𝑄,𝑃  مرونة الكمية المزلوبة بالنسبة لسعر ا =
Δ𝑄

𝑄
/

Δ𝑃

𝑃
=

Δ𝑄

𝑄
×

P

∆𝑃
=

−Δ𝑄

∆𝑃
×

P

𝑄
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 حيب:

𝑃     اللمن 

𝑄    الكمية المزلوبة 

,Δ𝑄غن  بما  ةقيمة معامم المرونة موجب وهعت اإلشارأ السالبة لكة تكون  Δ𝑃  . يرتبزان عكسيا 

تكون التريرات صريرأ جذدا  فذة الكميذة المزلوبذة والذلمن. وتسذتخدم بذدال  تصلا  ره المعادلة فق  عندما 

 عنها المعادلة:

𝜂𝑄,𝑃  =  
Δ𝑄

𝑄𝑚
×

Δ𝑃

𝑃𝑚
 =  

−Δ𝑄

∆𝑃
×

P𝑚

𝑄𝑚
 

 حيب:

𝑃𝑚    = متوس  السعر   (𝑃0 + 𝑃1)/2 

𝑄𝑚    = متوس  الكمية   (𝑄0 + 𝑄1)/2 

Δ𝑄    = الترير فة الكمية   𝑄1 − 𝑄0 

Δ𝑃    = الترير فة السعر   𝑃1 − 𝑃0 

 OPEC ض المعلومات التالية عن غسعار النف  من منظمة افتر  م ال :

 السعر ل برميل
($) 

 الكم م المط وبم
 )م يون برميل(

9.5 41 
10.5 39 

 

 المزلوبة بالنسبة لسعر ا.غوجد مرونة الكمية 

 الحل:

𝑃0 = 9.5$               𝑄0 = 41 

𝑃1 = 9.5$               𝑄1 = 41 
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𝑃𝑚  متوس  السعر =
𝑃0 + 𝑃1

2
=

9.5 + 10.5

2
= 10 

𝑃∆  الترير فة السعر = 𝑃1 − 𝑃0 = 10.5 − 9.5 = 1 

𝑄𝑚  متوس  الكمية المزلوبة =
𝑄0 + 𝑄1

2
=

41 + 39

2
= 40 

𝑄∆  الترير فة الكمية المزلوبة = 𝑄1 − 𝑄0 = 39 − 41 = −2 

𝜂𝑄,𝑃  =  
−Δ𝑄

∆𝑃
×

P𝑚

𝑄𝑚
= − [

−2

1
] ×

10

40
=

20

40
= 0.5 

 

 ويستخدم  را المقيان لتصنيذ الزلب على السلع كاآلتة:

𝜂𝑄,𝑃. السلعة المرنة  1 > 1 

𝜂𝑄,𝑃. السلعة متكافئة المرونة  2 = 1 

𝜂𝑄,𝑃السلعة قليلة المرونة  . 3 < 1 

0 لذى مذا ال نهايذة بذين الصذفر وا   يمكذن غن تنحصذر الزلب السعرية يححظ غن مرونة ≤ 𝜂𝑄,𝑃 ≥ ∞  

 حاالت يمكن اعتبار ا: 5و نالك 

a  زلذذب مذذرن تمامذذا  تذذام المرونذذة نملذذالة .(perfectly elastic demand) إرا كانذذت 𝜂𝑄,𝑃 = ∞  

ة جذذدا  فذذة الذذلمن يقابلذذه تريذذر كبيذذر جذذدا  فذذة الكميذذة المزلوبذذة ويملذذم بيانذذا  بخذذ  غفقذذ غت بتريذذر زفيذذذ

   غدناه.2.5فة الشكم نما  و واها مستقيم ك

 
 ( ط ب مرن تام المرونم2.5شكل )
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b .  زلذب تيذر مذرن تمامذا(perfectly inelastic demand)  إرا كانذت𝜂𝑄,𝑃 = غت تريذر فذذة   0

ال يقابله ترير فة الكمية المزلوبة ويملذم بيانذا  بخذ  رغسذة مسذتقيمم وملذال رلذك الخذدمات الزبيذة  اللمن

  2.6لشذكم نتوهذيحه فذة اوخاصة رات االستعمال المستديم من جانب المستهلكين نالمزلوبذة . ويذتم 

 غدناه.

 
 ( ط ب غير مرن تماماً 2.6شكل )

c وحدأ  ن. زلب متكافئ المرونة نمرونتهunitary elasticity of demand)  إرا كانت𝜂𝑄,𝑃 = 1  

المزلوبذذة تكذذون بذذنفن النسذذبةم غت تريذذر نسذذبة فذذة لمذذن السذذلعة فذذة الذذلمن والكميذذة ويعنذذة غن التريذذرات 

 rectangular)يقابله ترير نسبة ممالم فة الكمية المزلوبة ويظهذر بيانيذا  منحنذى الزلذب بقزذع سائذد 

hyperbola) 2.7ذ فذة مذدك  ذره الذلحب حذاالت . ويذتم توهذيحه فذة الشذكم ننمعظم السلع تصن  

 غدناه.

∆𝑃

𝑃𝑚
=

∆𝑄

𝑄𝑚
 

∆𝑃% = ∆𝑄% 
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 ( ط ب متكافئ المرونم2.7شكل )

d . زلذب مذرن(elastic demand)  1إرا كانذت < 𝜂𝑄,𝑃 < بنسذبة  ويعنذة غن تريذر لمذن السذلعة ∞

تصذاحب بتريذرات  فالتريرات الزفيفة فذة الذلمننسبة غكبر فة الكمية المزلوبة بمعينة سي دت إلى ترير 

 كبيرأ وملموسة فة الكمية المزلوبة.

∆𝑃

𝑃𝑚
<

∆𝑄

𝑄𝑚
 

e . زلذذذب تيذذذر مذذذرن(inelastic demand)  0إرا كانذذذت < 𝜂𝑄,𝑃 < لمذذذن  حيذذذب يذذذ دت تريذذذر  1

 السلعة بنسبة معينة إلى ترير فة الكمية المزلوبة بنسبة غقم.

∆𝑃

𝑃𝑚
>

∆𝑄

𝑄𝑚
 

 السعريم واإلنفاق الك  : عالقم مرونم الط ب

مرونذة الزلذذب السذعرية فذذة بيذان كيفيذذة تريذر اإلنفذذام الكلذة مذذن جانذب المسذذتهلكين يمكذن اسذتخدام فكذذرأ 

 على سلعة  معينة استجابة لتريرات لمنها.

𝑃 × 𝑄 =  اإلنفام الكلة

   غدناه يوها العحقة بين ترير لمن السلعة واإلنفام الكلة.2.3الجدول ن
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 الط ب واإلنفاق نوع العالقم بين( 2.3جيول )

 اإلنفاق ف  حالم انخفاض ال من اإلنفاق ف  حالم زياية ال من نوع الط ب
𝜂𝑄,𝑃)مرن  >  يرتفع ينخفض (1

𝜂𝑄,𝑃) متكافئ المرونة =  لن يترير لن يترير   (1
𝜂𝑄,𝑃)قليم المرونة  <  ينخفض يرتفع (1

 

 العوامل المؤ رة ف  المرونم السعريم ل ط ب:

 العوامم التة تجعم الزلب مرنا  غو قليم المرونة  ة:غ م 

 للمستهلك يتوقع غن ارتفاع اللمن بنسبة عندما تكون السلعة هرورية . ميى ضرورة الس عم: 1

  بذم قذد ال يتريذر إزحقذا  إرا كذان ال دقيقإلى تخفذيض الكميذات المزلوبذة منهذام ملذم نالذ كبيرأ لن ي دت

تير مرن فة الحالة  اوولى وعديم المرونة فة الحالة  نالدوا   ويقال الزلبيمكن االسترنا  عنها ملم 

   اللانيةم غما إرا كانت السلعة كمالية حيب يستزيع المستهلك االسترنا  عنها فالزلب يكون مرن.

التذة يمكذن غن تحذم محذم سذلعة معينذة كلمذا ساد عذدد البذدائم  . ميى إتاحم البيائل المخت فم ل س عم:2

 سادت مرونة الزلب على  ره السلعة والعكن صحيا. كلما

الممكنذذة للسذذلعة كلمذذا سادت درجذذة مرونذذة كلمذذا ساد عذذدد االسذذتخدامات  . عــيي االســتخيامات ل ســ عم:3

مذذن االسذذتخدامات تكذذون مرونتهذذا الزلذذب السذذعرية للسذذلعة. السذذلعة رات االسذذتخدام الواحذذد غو عذذدد قليذذم 

 قليلة.

مع السلع اوخرك كلما كان  كلما سادت درجة تكامم السلعة لس ع األخرى:. يرجم تكامل الس عم مع ا4

الزلب قليم المرونة والعكن صحيام فالبنسين يذرتب  اسذتعماله بالسذيارات ومذن لذم ال تذنخفض الكميذات 

  المزلوبة منه بدرجة كبيرأ عند ارتفاع لمنه. 
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ii( مرونم الط ب التبايل م . )مرونم التقاطع(Price cross – elastic of demand): 

ب نها مقيان لحستجابة النسبية فة الكميذة المزلوبذة مذن سذلعة تعرف المرونة التبادلية نمرونة التقازع  

 معينة للترير فة  لمن سلعة غخرك مرتبزة بهانبديلة غم مكملة .

لمذن سذلعة  علذى التريذر النسذبة فذة (X)تحسب بقسمة الترير النسبة فذة الكميذة المزلوبذة مذن السذلعة 

 .(Y)غخرك 

𝑦 بالنسبة للمن السلعة 𝑥 الترير فة الكمية المزلوبة من السلعة   𝜂𝑋,𝑌 =
Δ𝑄𝑋

𝑄𝑋
/

Δ𝑃𝑌

𝑃𝑌
 

 حيب:

Δ𝑄𝑋      من السلعة الترير فة الكمية المزلوبة(X)  

 𝑄𝑋     الكمية المزلوبة من السلعة(X)  

Δ𝑃𝑌      الترير فة لمن السلعة 

𝑃𝑌      لمن السلعة(Y)  عند الكمية المزلوبة من(X) (𝑄𝑋) 

 وفقا  لهرا المقيان يمكن التمييس بين السلع البديلة والمكملة.

𝜂𝑋,𝑌إرا كانت  (perfect substitutes)لبعض تماما  . السلعتان بدائم 1 = غقم سيذادأ محتملذة .  ∞

والعكذن  (X)ي دت إلى سيادأ ال نهائية نكبيذرأ  فذة الكميذة المزلوبذة مذن السذلعة  (Y)السلعة فة سعر 

 صحيا.

𝜂𝑋,𝑌إرا كانذذت  (substitutes)بذذدائم لذذبعض . السذذلعتان 2 = (+𝑣𝑒), 𝜂𝑋,𝑌 < عر إرا ساد سذذ.  ∞

 والعكن صحيا. (X)ي دت إلى سيادأ فة الكمية المزلوبة من السلعة  (Y)السلعة 

𝜂𝑋,𝑌إرا كانت  (independent)ان عن بعض . السلعتان مستقلت3 =  (X)الكميات المزلوبة من  0

  .  (Y)تظم لابتة برض النظر عن السيادأ غو النقصان فة لمن السلعة 
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𝜂𝑋,𝑌إرا كانذذذذذت  (compliments). السذذذذذلعتان مكملتذذذذذان لذذذذذبعض 4 = (−𝑣𝑒), 0 < 𝜂𝑋,𝑌 < 0  .

 والعكن صحيا.   (Y)ي دت إلى سيادأ فة لمن السلعة  (X)خفاض الكمية المزلوبة من السلعة ان

   يوهحان السلع البدائم والمكملة على الترتيب.2.9  و ن2.8اوشكال ن

 
 (Substitutes)( بيائل 2.8شكل )

 

 
 (Compliments)( مكم م 2.9شكل )
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iiiم   . مرونم الط ب اليخ(Income elasticity of demand): 

للتريرات الداخليذةم وتقذان بقسذمة التريذر النسذبة فذة  للكمية المزلوبة من السلعةتعرف ب نها االستجابة 

 الكمية المزلوبة من السلعة على الترير النسبة فة الدخم.

𝜂𝑄,𝐼 =
Δ𝑄

𝑄
/

Δ𝐼

𝐼
 

 حيب:

Δ𝑄   الترير فة الكمية المزلوبة 

𝑄    الكمية المزلوبة 

Δ𝐼   الترير فة الدخم   

𝐼      الدخم المقابم للكمية المزلوبة𝑄  

=  𝐼  الكمية المزلوبة  × اللمن(𝑄. 𝑃) 

 وزبقا  لمرونة الزلب الدخيلة يمكن التمييس بين السلع كاآلتة:

𝜂𝑄,𝐼}ة موجبذذذذذذذذذذذة يذذذذذذذذذذذلإرا كانذذذذذذذذذذذت إشذذذذذذذذذذذارأ المرونذذذذذذذذذذذة الدخ. 1 = (+𝑣𝑒)} تكذذذذذذذذذذذون السذذذذذذذذذذذلعة عاديذذذذذذذذذذذة                  

(normal good) المزلوبة منها بسيادأ الدخم. تسيد الكمية و ة التة 

𝜂𝑄,𝐼}ة سالبة يل. إرا كانت إشارأ المرونة الدخ2 = (−𝑣𝑒)}  تكون السذلعة رديئذة(inferior good) 

 و ة التة تنقذ الكمية المزلوبة منها بسيادأ الدخم.

 وفة داخم السلع العادية يمكن التمييس بين السلع كاآلتة:

𝜂𝑄,𝐼. إرا كانت القيمة العددية لمرونة الزلب الدخلية غكبر من الواحذد 1 > تكذون السذلعة كماليذة غو  1

 بمعنى غن مشتريات  ره السلع تسيد بنسبة غكبر من السيادأ فة الدخم. (Luxury goods)ترفيهية 
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𝜂𝑄,𝐼. إرا كانت مرونة الزلب الدخلية غقم مذن الواحذد 2 < . كلمذا ساد الذدخم تكذون السذلعة هذرورية 1

          بنسذذذذبة غكبذذذذر مذذذذن نسذذذذبة السيذذذذادأ فذذذذة الذذذذدخم.  ذذذذره يذذذذتم توهذذذذيحها فذذذذة اوشذذذذكالالمزلوبذذذذة تسيذذذذد الكميذذذذة 

  . 2.12ن –  2.10ن

 
 (2.10شكل )

 الكمية المزلوبة بنسبة غقم من نسبة السيادأ فة الدخم. تسيد كلما ساد الدخم

 
 (2.11شكل )

و ذو  (M)لدخم المنخفض لكنها تصبا سالبة عندما يسيد الدخم بعذد المسذتوك ية موجبة للالمرونة الدخ

. غت عنذذد سيذذادأ الذذدخم تسيذذد الكميذذات المزلوبذذة مذذن  ذذره السذذلعة إلذذى (M)اسذذتهحك عنذذد الذذدخم غعلذذى 

غعلذذى كميذذة مزلوبذذة منهذذام بعذذد  ذذرا الحذذد يسيذذد الذذدخم وتذذنقذ الكميذذة المزلوبذذة غت إلذذى  (M)المسذذتوك 

 ستبدل  ره السلعة بسلعة غخرك غجود منها.ون المستهلك ي
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 (2.12شكل )

 :(Supply)العرض  2.4.7

غو يكون المنتو قادرا  على إنتاجها وتكذون جذا سأ للبيذع عنذد   و الكميات التة ترتب المنشآت فة بيعها

ليسذت اولمان المختلفة خحل فترأ سمنية معينة. ويححظ غن الكميات التة ترتب المنشآت فذة عرهذها 

 بالهرورأ  ة الكميات التة تنجا فة بيعها.

 محييات العرض: 2.4.8

  ة العوامم الم لرأ فة الرتبة لعرض سلعة معينة وغ مها:

بيع غكبر كمية ممكنذة مذن السذلعة ر مذا الكتسذاب مكانذة غو قد يكون  دف المنش أ  . أهياف المنشأة:1

ولذذو كذذان رلذذك علذذى حسذذاب اور ذذاح المحققذذة وبالتذذالة تسيذذد  مغ ميذذة غكبذذر فذذة السذذوم غو مجذذال اوعمذذال

 الكمية المعروهة عن تلك التة تعظم تحقيق اور اح.

 وقد يكون الهدف تقليم درجة المخازر إلى غدنى حد ممكن وفة  ره الحالة ستسيد المنش أ من إنتات 

 تسيد فيها  ره المخازر.وعرض السلع التة تقم فيها درجة المخازرأ على حساب السلع اوخرك التة 

على مسذتوك التكنولوجيذا والمعذارف الفنيذة تتوقذ غنواع وكميات السلع المنتجة  . مستوى التكنولوج ا:2

السذذائدأ فذذة فتذذرأ سمنيذذة معينذذة. و ذذره المعذذارف فذذة تريذذر وتزذذور مسذذتمر وكذذرلك يكذذون إنتذذات وعذذرض 

نتات بتكاليذ غقذم ويكذون لذديها الحذافس السلع. فاستحداب زرم إنتات غكلر كفا أ ستمكن المنش أ من اإل
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نحو سيادأ العرضم غيها  التقدم والتزور التكنولوجة ي تة بسذلع جديذدأ لذم تكذن معروفذة مذن قبذم و كذرا 

 غخرك.   منتجات تسيد الكمية المعروهة من  ره المنتجات بينما تقم من

يتوقذع إرا تذم رفذع نلذم تتريذر  ا علذى حالهذباعتبذار كذم العوامذم  .  من الس عم وأ مان السـ ع األخـرى:3

لمن السلعة سترتب المنشآت فة عرض كميات غكبر منها ويرجع رلك إلى غ داف المنشآت عامة و ة 

 التة يمكن غن تتسايد بارتفاع غلمان السلع المنتجة. (profit maximization)تعظيم اور اح 

د عوامذذم اإلنتذذات إلذذى تريذذر الر حيذذة. فذذة غحذذمذذن المتوقذذع غن يذذ دت التريذذر . تكــاليف عوامــل اإلنتــاج: 4

قذذد يذذ دت إلذذى سيذذادأ كبيذذرأ فذذة تكذذاليذ إنتذذات السذذلع التذذة تعتمذذد عليذذه فارتفذذاع لمذذن غحذذد عوامذذم اإلنتذذات 

بدرجة غكبر من السلع اوخرك غت سي دت إلى تريذر الر حيذة النسذبية لخزذوط اإلنتذات المختلفذة ومذن لذم 

 ترير فة عرض السلع المختلفة.سينتقم المنتجون من نشاط وخر ويتبع رلك 

 :(The supply function)يالم العرض  2.4.9

  والعوامم الم لرأ فيها كاآلتة: 𝑄𝑆بين الكمية المعروهة من السلعة  يمكن التعبير عن العحقة الدالية

𝑄𝑆 = 𝑓(𝑂, 𝑇, 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛, 𝑃𝑃1
, 𝑃𝑃𝑛

) 

 حيب:

𝑄𝑆   الكمية المعروهة من السلعة 

𝑂    المنش أ غ داف 

𝑇    مستوك التكنولوجيا 

𝑃1    1لمن السلعة  

𝑃𝑠, . . . , 𝑃𝑛       غلمان السلع اوخرك البديلة المحددأ بذ(n) 

𝑃𝑃1
, … , 𝑃𝑃𝑛

 (n)غلمان خدمات عوامم اإلنتات المحددأ     
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 :(The supply curve)منحنى العرض  2.4.10

مذذن السذلعة ولمنهذذا مذذع افتذراض بقذذا  العوامذذم  𝑄𝑆العحقذذة بذذين الكميذة المعروهذذة يبذين منحنذذى العذرض 

من المتوقع غن الكمية المعروهة من السلعة سوف تسيد غو تتمدد  .اوخرك فة دالة العرض على حالها

 مع ارتفاع اللمن وتقم غو تنكمه مع انخفاض اللمن.

أ اور اح ومن لذم يتناسذب ية المعروهة وبالتالة سيادوتفسير رلك غن ارتفاع اللمن ي دت إلى سيادأ الكم

 سيادأ إنتات وعرض المسيد من السلعة.الحافس مع 

                 ويزلذذذذذذذق االقتصذذذذذذذاديون علذذذذذذذى العحقذذذذذذذة الزرديذذذذذذذة بذذذذذذذين الكميذذذذذذذة المعروهذذذذذذذة ولمنهذذذذذذذا بقذذذذذذذانون العذذذذذذذرض

(supply law). 

عروهذذذذذة مذذذذن سذذذذذلعة نالتذذذذذة يرتذذذذذب يوهذذذذحان الكميذذذذذات الم  مذذذذذا  غدنا 2.13  والشذذذذذكم ن2.4الجذذذذدول ن

 المنتجون فة بيعها  عند اولمان المختلفة.

 ( كم ات معروضم من س عم عني أ مان مخت فم2.4جيول )

  من الطن يوالر $ الكم م المعروضم ألف طن كل شهر 

A 5 20 

B 45 40 

C 75 60 

D 100 80 

E 115 100 

F 125 120 
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 أ مان مخت فم( كم ات معروضم عني 2.13شكل )

 تغير الكم م المعروضم )تغير العرض(: 2.4.11

رلك الترير الرت ينش  من ترير العوامم اوخرك الم لرأ فة دالة العذرض مذع يقصد بالترير فة العرض 

 لبات لمن السلعة نفسها.

قذد يسيذد العذرض وتسيذد الكميذة المعروهذذة عنذد كذم لمذن مذن غلمذذان وينتقذم منحنذى العذرض ب كملذه جهذذة 

𝑆2)اليمين من  − 𝑆0)  سيادأ العرض ترير غ داف المنش أ غو المشروع بحيذب تسيذد الكميذة وغ م غسباب

اوخذرك المعروهة غو المنتجة عن رت قبم نتيجة لتحسن مستوك التكنولوجيا غو انخفاض غلمذان السذلع 

 غو انخفاض غلمان خدمات عوامم اإلنتات.

وقد يقم العرض وتقم الكمية المعروهة عند كم لمن من اولمذان وينتقذم منحنذى العذرض ب كملذه جهذة 

𝑆1)اليسذار مذذن  − 𝑆0)  وغ ذذم غسذذباب نقذذذ العذذرض تريذر غ ذذداف المشذذروع بحيذذب تقذذم الكميذذة المنتجذذة

  2.14خذركم وارتفذاع خذدمات عوامذم اإلنتذات. الشذكم نوالمعروهة من السلعة وارتفاع غلمذان السذلع او

 غدناه يوها رلك.
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 ( تغير العرض2.14شكل )

 :(Elasticity of supply)مرونم العرض  2.4.12

السذعرية مذدك اسذذتجابة الكميذة المعروهذة مذذن سذلعة معينذة للتريذذر فذة لمنهذا مذذع تظهذر مرونذة العذذرض 

 لبات العوامم اوخرك.

السعرية بقسمة الترير النسبة فة الكمية المعروهة على الترير النسبة فة لمن وتقان مرونة العرض 

 السلعة.

 𝜂𝑆,𝑃 نسبة الترير فة لمن السلعة/ نسبة الترير فة الكمية المعروهة =  

𝜂𝑆,𝑃 =
∆𝑄𝑆

𝑄𝑆
/

∆𝑃

𝑃
 

=
∆𝑄𝑆

∆𝑃
.

𝑃

𝑄𝑆
 

 حيب:

∆𝑄𝑆   الترير فة الكمية المعروهة 

 𝑄𝑆     الكمية المعروهة المتوسزة 𝑄𝑆 = (𝑄1 + 𝑄2)/2 
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 ∆𝑃    الترير فة لمن السلعة 

 𝑃𝑆     لمن السلعة المتوس  𝑃𝑆 = (𝑃1 + 𝑃2)/2 

 يححظ غن إشارأ المرونة ستكون موجبة زالما الكمية المعروهة واللمن يتريران فة نفن اإلتجاه.

 عة ما مع غلمانها:البيانات غدناه توها ترير الكميات المعروهة من سل م ال:

 ال من $ الكم م )المعروضم(
3000 30 
3600 34 

 

 

 غوجد مرونة العرض السعرية.

∆𝑄 = 3600 − 3000 = 600 

𝑄𝑆 = 3600 +
3000

2
= 3300 

∆𝑃 = 34 − 30 = 4 

𝑃𝑆 = 30 +
34

2
= 32 

𝜂𝑆,𝑃 =
600

4
×

32

3300
=

48

33
=

16

11
= 1.45 

 
 

مذذذن سذذذلعة وخذذذرك وعمومذذذا  يمكذذذن التمييذذذس بذذذين عذذذدأ درجذذذات لمرونذذذة  وتختلذذذذ مرونذذذة العذذذرض السذذذعرية

 .𝜂𝑆,𝑃العرض زبقا  للقيمة العددية التة ي خر ا معامم المرونة 

يكذون العذرض عذديم  فذة  ذره الحالذة :(perfectly inelastic supply)عـرض عـي م المرونـم . 1

لمذانم ويظهذر بيانيذا  خذ  رغسذة عمذودت المرونة حيب تظم الكمية المعروهة لابتة وال تتريذر بتريذر او

    غدناه .2.15نالشكم ن

غت تعرض  فة  ره الحالة ال :(perfectly elastic supply)عرض تام المرونم )مرن تمامًا( . 2

𝑄𝑆)كمية عند اولمذان اوقذم مذن الذلمن السذائد  = . بينمذا سيذادأ هذئيلة جذدا  فذة  ذرا الذلمن تذ دت  (0
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إلى سيادأ العرض من نالصفر  إلى كميات ال نهائية. حيب يعذرض المنتجذون غت كميذات مزلوبذة عنذد 

     غدناه . 2.16 را اللمن نالشكم ن
 

 
 (2.16شكل )                          (     2.15شكل )                   

تتسذاوك نسذبة التريذر فذة  فذة  ذره الحالذة :(Unitary elastic supply)متكـافئ مـرن  عـرض. 3

الكميات المعروهة ونسبة الترير فة غلمانها. غت نسبة سيادأ فة اللمن ستقابلها نفن السيادأ فة الكمية 

   غدنذذاه2.17مسذذتقيم مذذن نقزذذة اوصذذم. الشذذكم نالمعروهذذة مذذن السذذلعة ويظهذذر بيانيذذا  فذذة شذذكم خذذ  

 . يوها رلك

 
 (2.17شكل )
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فة  ره الحالة تكذون نسذبة التريذر فذة الكميذة المعروهذة غكبذر  :(Elastic supply)مرن عرض . 4

 مما فة اللمن.

∆𝑄

𝑄𝑆
>

∆𝑃

𝑃𝑆
 

𝜂𝑆,𝑃 > 1 

فذذذة  ذذذره الحالذذذة تكذذذون نسذذذبة التريذذذر فذذذة الكميذذذة  :(Inelastic supply)مـــرن . عـــرض غيـــر 5

 المعروهة غقم مما فة اللمن.

∆𝑄

𝑄𝑆
>

∆𝑃

𝑃𝑆
 

𝜂𝑆,𝑃 < 1 

 محييات مرونم العرض السعريم: 2.4.13

 تتوقذ مرونة العرض السعرية على:

فاستجابة الكمية المعروهة مذن السذلعة للتريذرات فذة لمنهذا تعتمذد إلذى  . ميى سهولم انتقال المواري:1

حد كبير على مدك السهولة التة تنتقم بها الموارد من غنشزة إلى إنتات السلعة فة حالة ارتفاع لمنها. 

 غت تسيد مرونة العرض السعرية عندما تسيد سهولة انتقال الموارد والعكن صحيا.

كلما غمكن سيادأ اإلنتات دون سيذادأ كبيذرأ فذة التكذاليذ  تيجم لزياية اإلنتاج:. ميى ارتفاع التكاليف ن2

 كلما استجابت الكميات المعروهة بدرجة غكبر للتريرات فة اللمن وكان العرض مرنا .

ــم: 3 ــرة الزمن  يميذذس عذذادأ االقتصذذاديون بذذين الفتذذرأ القصذذيرأ والفتذذرأ الزويلذذة لعذذرض السذذلع. . طــول الفت

ونذذة العذذرض للسيذذادأ كلمذذا زالذذت الفتذذرأ السمنيذذة التذذة تمذذر علذذى تريذذر الذذلمن ولباتذذه عنذذد عمومذذا  تميذذم مر 

سيذذذادأ اإلنتذذذات. المسذذذتوك الجديذذذد. غن زذذذول الفتذذذرأ السمنيذذذة يذذذ دت إلذذذى ازمئنذذذان وتحفيذذذس المنتجذذذين علذذذى 

يكذذون عذذديم  𝑆0  غدنذذاه حيذذب يححذذظ غن منحنذذى العذذرض 2.18ا  فذذة الشذذكم نيذذويمكذذن توهذذيا رلذذك بيان

 والمتوسذذزة يكذذون قليذذم المرونذذة فذذة الفتذذرأ القصذذيرأ 𝑆1رونذذة فذذة الفتذذرأ القصذذيرأ جذذدا  بينمذذا المنحنذذى الم
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لذم  𝑃1إلذى  𝑃0يكذون غكلذر مرونذة فذة الفتذرأ الزويلذة ويتهذا غن ارتفذاع الذلمن مذن  𝑆2وغخيذرا  المنحنذى 

 𝑄0لكميذة المعروهذة مذن ي لر علذى الكميذة المعروهذة فذة الفتذرأ القصذيرأ جذدا م بينمذا غدك إلذى سيذادأ ا

 فة الفترأ الزويلة. 𝑄1إلى  𝑄0وغخيرا  سيادتها بمعدل غكبر من فق  فة الفترأ القصيرأم  𝑄1إلى 

 

 
 (2.18شكل )
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 ال الث الفصل
 توازن السوق التنافس م

(Equilibrium of Competition Market) 

 خصائص سوق المنافسم الكام م: 3.1

(Characteristics of Free Competition Market) 

. وجود عدد كبيذر مذن البذائعين والمشذترين بحيذب ال يسذتزيع بذائع غو مشذترت بمفذرده التذ لير فذة لمذن 1

 السلعة.

. تجذذذانن وحذذذدات السذذذلعة: غت غن كافذذذة المنشذذذآت تنذذذتو سذذذلعا  متماللذذذة بحيذذذب ال تسذذذتزيع غت منشذذذ أ 2

 التحكم فة لمن السلعة.

 لعوامم اإلنتات والسلع من مكان آلخر.لة . حرية االنتقال الكام3

اوسوام غت عدم وجود قوك خارجية تعمم على التحكم غو السيزرأ علذى مجريذات اومذور فذة . حرية 4

 . السوم نملح  ال يوجد تدخم حكومة فة تحديد سعر السلعة غو الكمية المنتجة منها

 :(Price Determination)تحييي سعر السوق  3.2

 ذذره الشذذذروط غو الخصذذائذ السذذابقة غن يتحذذذدد غو يسذذود السذذوم سذذذعر واحذذد فقذذ  للسذذذلعة يترتذذب علذذى 

 بتفاعم كم من الزلب والعرض.

   غدناه الرت يوها زلب وعرض السوم على سلعة معينة3.1دعنا نفترض الجدول ن

 ( ط ب وعرض السوق ع ى س عم معينم3.1جيول )

 فائض الط ب )+(
 (-فائض العرض )

  الكم م المط وبم
 م يون وحية ف  األسبوع

 الكم م المعروضم 
 م يون وحية ف  األسبوع

 ال من $

-9 9 0 1 

-3 6 3 2 
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0 4 4 3 

+2 3 5 4 

+4 2 6 5 

 

دوالر  تتسذذاوك عنذذده الكميذذة المعروهذذة مذذع الكميذذة  3منذذا  واحذذدا   ذذو نيححذذظ مذذن الجذذدول غن  نذذاك ل

 مليون وحدأ فة اوسبوع .  4المزلوبة من السلعة ن

غمذذا عنذذد اوسذذعار اوقذذم فتسيذذد الكميذذة المزلوبذذة عذذن الكميذذة المعروهذذة ممذذا يعنذذة غن  نذذاك عجذذس فذذة 

السلعة نفائض زلب  غت الكمية المزلوبة غكبر من الكمية المعروهة. وبالملم عند اوسعار التة تسيد 

عذرض  غت  عن  را الذلمن تسيذد الكميذة المعروهذة عذن الكميذة المزلوبذة ممذا يذ دت إلذى وجذود نفذائض

ا نقزة التواسن.3.1الكمية المعروهة غكبر من الكمية المزلوبة. الشكم ن    غدناه يوهن 

 
 ( نقطم التوازن 3.1شكل )

تتساوك عنده الكميات المزلوبة مع الكميات المعروهة ب نذه لمذن التذواسن و ذو  يزلق على السعر الرت

ن فذة عذرض نفذن حيب يرتذب البذائعو اللمن الوحيد الرت يحقق التواسن بين رتبات البائعين والمشترين 

 الكميات التة يرتب المشترون فة شرائها نكمية التواسن .



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

44 

 

عذذن ئض عذذرض حيذذب تسيذذد الكميذذة المعروهذذة يححذذظ عنذذد غت سذذعر غعلذذى مذذن سذذعر التذذواسن يوجذذد فذذا

مليذذون  3مليذذون وحذذدأ والكميذذة المزلوبذذة  5$م الكميذذة المعروهذذة 4الكميذذة المزلوبذذة مذذلح  عنذذد السذذعر 

مليذون وحذدأ ويذ دت فذائض العذرض فذة ظذم الخصذائذ السذابقة  2وحدأ والفائض فة العذرض يسذاوت 

 حتى يصم سعر التواسن. إلى المنافسة بين البائعين مما ي دت إلى انخفاض السعر

وبالملم عند غت سعر غقذم مذن سذعر التذواسن يعنذة وجذود فذائض زلذب حيذب تسيذد الكميذة المزلوبذة عذن 

 الكمية المعروهة وسوف ت دت المنافسة بين المشترين إلى ارتفاع اللمن حتى يصم إلى لمن التواسن.

 :(Changes of Market Price) تغيرات سعر السوق  3.3

ولن يترير التواسن زالما وجد غن كمية التواسن ولمنها تتحدد فة السوم بتفاعم كم من الزلب والعرض 

 لم تترير محددات الزلب غو العرض.

التذة افتذذرض لباتهذا فذذة دالذذة فذذة عامذم غو غكلذذر مذن العوامذذم غو التريذر بسذبب تريذذر غو اخذتحل التذذواسن 

إلى ترير لمن وكميذة  وتقود ى الزلب غو العرض ب كملهالعرض غو الزلب والتة ت دت إلى انتقال منحن

 التواسن. 

 . تغير الط ب مع بقاء العرض  ابتًا:1

 𝑃0 ولمذن التذواسن  𝑆0 𝑆0ومنحنذى العذرض  𝐷0 𝐷0حيذب منحنذى الزلذب   𝐸0بافتراض نقزة التواسن 

 . وبذذذافتراض بعذذذض العوامذذذم غو كذذذم العوامذذذم التذذذة تذذذ دت إلذذذى سيذذذادأ 3.2الشذذذكم ن 𝑄0 وكميذذذة التذذذواسن 

م سوف ينتقم وهذع التذواسن مذن  𝑆0 𝑆0 عند العرض حالولبات  𝐷1 𝐷1 الزلب وانتقاله إلى الوهع 

𝐸0  إلذى𝐸1  حيذب يسيذذد لمذن التذذواسن إلذى𝑃1  وتسيذذد كميذة التذذواسن إلذى𝑄1  عنذذدما والسذذبب فذة رلذذك غنذه

الكميذذذة غت تسيذذذد  𝑃0لزلذذذب مذذذع لبذذذات العذذذرض يظهذذذر فذذذائض زلذذذب عنذذذد لمذذذن التذذذواسن المبذذذدئة ا يسيذذذد

المزلوبذذة عذذن الكميذذة المعروهذذة ويذذدفع  ذذرا الفذذائض الذذلمن نحذذو االرتفذذاع حتذذى يصذذم إلذذى لمذذن تذذواسن 

 . وبذذذافتراض نقصذذذان الزلذذذب بتريذذذر العوامذذذم 3.3كمذذذا فذذذة الشذذذكم ن 𝑄1تذذذواسن وكميذذذة  𝑃1غعلذذذى عنذذذد 



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

45 

 

يذ دت إلذى  𝑃0زلب ومع لبات العرض سوف يظهر فائض عرض عند لمن التواسن المبذدئة المحددأ لل

وكميذة  𝑃2التنافن بين البائعين مما يدفع  السعر نحو االنخفاض حتى يصذم إلذى لمذن التذواسن الجديذد 

 ت:  غ3.4الشكم ن 𝐸2عند نقزة التواسن الجديدأ  𝑄2 لتواسن ا

iويسداد اللمن. . فة حالة سيادأ الزلب تسيد الكمية 

ii.فة حالة نقصان الزلب تقم الكمية ويقم اللمن . 

 

 
 (3.2الشكل )

 
   (3.4)الشكل                                  (     3.3الشكل )                  
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 بقاء الط ب  ابتًا:تغير العرض مع . 2

i.فة حالة سيادأ العرض تسيد الكمية ويقم السعر . 

iiنقصان العرض تقم الكمية ويسداد اللمن. . فة حالة 

 . تغير العرض والط ب معًا:3

 ويمكن التمييس بين الترييرات التالية:

i.سيادأ العرض ونقصان الزلب . 

ii.سيادأ الزلب ونقصان العرض . 

iii.نقصان العرض والزلب . 

iv.سيادأ العرض والزلب . 

 ولكم ترير غلر على كمية وسعر التواسن.

 :(Firm Economy)اقتصاي المنشأة  3.4

تتبذذع المنشذذآت نظمذذا خاصذذة فذذة معامحتهذذا مذذع المسذذتهلكين وفذذة معامحتهذذا مذذع المنشذذآت والم سسذذات 

 اوخركم للت لير على اوسوام عند بيع منتجاتها وغ م نظم المعامحت:

 :(Competition). المنافسم الخالصم )المضاربم( 1

 من الم سسات تبيع سلعا  متجانسة فة سوم معينة لين وحد من  ره كبير فة  ره الحالة يتوفر عدد 

الم سسات ت لير علذى مجمذوع اإلنتذات غو السذعر و ذة حالذة نسذبية ومذن العسذير جذدا  حصذول المنافسذة 

 .(competition policy)الملالية غو الخالصة. وعلى المنش أ غن تتبع سياسة المنافسة 

 أ فة حالة المنافسة الكاملة وواجه سعرا  ال يستزيع غن ي لر فيه بتريذر حجذم إرا كان المشروع غو المنش

 ب على المنتو غن يكيذ إنتاجه لتحقيق غكبر ر ا ممكن.ه فة اوسوام نالسعر لابتا  م يجما يعره
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فة  ره الحالة يحصذم المنذتو علذى غكبذر ر ذا عنذدما تبلذغ المصذاريذ نالتكذاليذ  الحديذة قيمذة تتسذاوك 

 .  غدناه3.5. الشكم نالسعر فيها مع

𝑀. 𝐶 = 𝑅 

 حيب:

𝑀. 𝐶   التكاليذ الحدية(marginal cost) 

𝑅           سعر البيع 

 
 (3.5الشكل )

 المصروفات نالتكاليذ  الكلية –اإليراد نالعائد  الر ا = 

𝑃𝑟 = 𝑅𝑥 − 𝑇. 𝐶(𝑥) 

 𝑄إرا كانت الكمية المزلوبة  ة  

𝑄 عوض عن قيمة  = 𝑥 

∴ 𝑃𝑟 = 𝑄. 𝑅 − 𝑇. 𝐶(𝑄) 

𝑃𝑟(max ) =
𝑑(𝑃𝑟)

𝑑𝑄
= 0 

𝑑 𝑃𝑟

𝑑 𝑄
=

𝑑(𝑄. 𝑅)

𝑑 𝑄
=

𝑑 𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑 𝑄
= 0 
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= 𝑅 −
𝑑 𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑 𝑄
= 0 

∴ 𝑅 =
𝑑 𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑 𝑄
 

𝑀. 𝐶 =
𝑑 𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑 𝑄
 لكن                             

∴ 𝑅 = 𝑀. 𝐶 

 المصروف نالتكلفة  الحدية تساوت السعر يكون الر ا غقصى ما يمكن. ماغت عند

 م ال:

 :يجابه مشروع منافسة كاملة زبقا  للمعادلتين

𝑅 = 50 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 

𝑇. 𝐶 = 𝑄2 + 12𝑄 + 120 

 ؟غوجد الكمية التة يحقق عند ا المشروع غكبر ر ا ممكن

𝑃𝑟 = 𝑄. 𝑅 − 𝑇. 𝐶(𝑄) 

= 50𝑄 − 𝑄2 − 12𝑄 − 120 

= −𝑄2 + 38𝑄 − 120 

𝑑 𝑃𝑟

𝑑 𝑄
= −2𝑄 + 38 = 0 

∴ 𝑄 =
38

2
= 19 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 

 :(Monopoly). االحتكار الخالص 2

أ غخذرك غن  و ة الحالة التة تكون فيها منش أ واحدأ تبيع سلعة معينة فة سوم معينة وال تستزيع منش

تبيذذع نفذذن السذذلعةم غت تذذتحكم فذذة إمذذداد السذذوم وبالتذذالة الذذتحكم بالزلذذب علذذى منتجاتهذذا بصذذورأ تيذذر 

 . (monopoly policy)مباشرأ عن زريق تحديد السعر. وفة  ره تتبع المنش أ سياسة االحتكار 

ر حذرا م غو يحذدد ولهرا إما غن يحدد الكميذات المعروهذة ويتذرك السذعيسعى المحتكر لتحقيق غكبر ر ام 

 السعر ويترك الكميات المعروهة حرأ. تير انه ال يستزيع تحديد كليهما معا .
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𝑃𝑟غت غن   = 𝑓(𝑅, 𝑄) 

 ويتم الحصول على ر ا عندما يتساوك اإليراد الحدت والتكاليذ نالمصروف  الحدت.

𝑑𝑅(𝑄)

𝑑𝑄
=

𝑑𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑𝑄
 

𝑀. 𝑅 = 𝑀. 𝐶 
 حيب: 

𝑀. 𝑅    اإليراد الحدت 

𝑀. 𝐶    التكلفة الحدية 

 التكاليذ الكلية –الر ا = اإليراد الكلة 

𝑃𝑟(𝑄) = 𝑇. 𝑅(𝑄) − 𝑇. 𝐶(𝑄) 

.𝑀قيمته العظمى عندما   𝑃𝑟يبلغ  𝑅 = 𝑀. 𝐶 

a . إرا حددت الكمية وترك السعر حرا . 

𝑃𝑟 = 𝑅. 𝑄 − 𝑇. 𝐶(𝑄) 

𝑑 𝑃𝑟

𝑑 𝑄
= 𝑅

𝑑 𝑄

𝑑 𝑄
+ 𝑄

𝑑 𝑅

𝑑 𝑄
−

𝑑𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑𝑄
= 0 

∴ 𝑅 + 𝑄
𝑑 𝑅

𝑑 𝑄
=

𝑑𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑𝑄
 

b.إرا حدد السعر وتركت الكمية حرأ فة السوم . 

𝑑 𝑃𝑟

𝑑 𝑄
= 𝑅.

𝑑 𝑄

𝑑 𝑅
+ 𝑄.

𝑑 𝑅

𝑑 𝑅
−

𝑑𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑𝑅
= 0 

𝑅.
𝑑 𝑄

𝑑 𝑅
+ 𝑄 =

𝑑𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑𝑅
 

𝑑 𝑅 غهرب زرفة المعادلة فة  

𝑑 𝑄
 

𝑅.
𝑑 𝑄

𝑑 𝑅
.
𝑑 𝑅

𝑑 𝑄
+ 𝑄.

𝑑 𝑅

𝑑 𝑄
=

𝑑𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑𝑅
.
𝑑 𝑅

𝑑 𝑄
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∴ 𝑅 + 𝑄
𝑑 𝑅

𝑑 𝑄
=

𝑑𝑇. 𝐶(𝑄)

𝑑𝑄
 

 غت ب ت السياستين يمكن تحقيق نفن الر ا المزلوب.  و ة نفن المعادلة السابقة.

 م ال:

 بر عن الظروف التة تواجه محتكر بالمعادلتين التاليتين:عَّ ي  

.𝑇التكلفة الكلية   𝐶 = 500 + 2𝑄 

𝑄الكمية المزلوبة   = 600 − 4𝑅 

 : الوحدات المنتجة 𝑄: سعر البيع م  𝑅حيب:   

   ما  ة السياسة التة تحقق للمحتكر غقصى قدر من الر ا ؟

a.عند تحديد الكميات وترك اوسعار حرأ . 

𝑅 =
600 − 𝑄

4
                      (∗) 

𝑃𝑟 = 𝑄. 𝑅 − 𝑇. 𝐶(𝑄) 

= 𝑄
[600 − 𝑄]

4
− [500 + 2𝑄] 

=
1

4
[600𝑄 − 𝑄2 − 2000 − 8𝑄] 

=
1

4
[592𝑄 − 𝑄2 − 2000] 

𝑑𝑃𝑟

𝑑𝑄
=

1

4
[592 − 2𝑄] = 0 

2𝑄 = 592 

∴ 𝑄 =
592

2
= 296 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 

 

عنذذد  ذذره الكميذذة مذذن اإلنتذذات تبلذذغ اور ذذاح قيمتهذذا العظمذذى ويمكذذن حسذذاب السذذعر فذذة  ذذره الحالذذة مذذن 

 المعادلة ن* .
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𝑅 =
600 − 𝑄

4
=

600 − 296

4
=

304

4
= 76 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡 

 

b.عند تحديد السعر ناوسعار  وترك الكميات المعروهة حرأ . 

𝑄 = 600 − 4𝑅                       (∗∗) 

𝑃𝑟 = 𝑄. 𝑅 − 𝑇. 𝐶(𝑄) 

= 𝑅[600 − 4𝑅] − [500 + 2(600 − 4𝑅)] 

= 600𝑅 − 4𝑅2 − 500 − 1200 + 8𝑅 

608𝑅 − 4𝑅2 − 1700 

𝑑𝑃𝑟

𝑑𝑅
= 608 − 8𝑅 = 0 

∴ 8𝑅 = 608 

𝑅 =
608

8
= 76 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 

 المعادلة ن** . ويمكن حساب الكمية فة  ره الحالة منعند  را السعر تبلغ اور اح قيمتها العظمىم 

𝑄 = 600 − 4𝑅 

= 600 − 4 × 76 

= 600 − 304 = 296 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 

 غت ب تن  من السياستين يمكن تحقيق نفن الر ا المزلوب.
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 رابعالفصل ال
 (Cost Accounting) محاسبم التكاليف

 فة غت منش أ  ندسية يتملم واجب النظام الهندسة فة اآلتة:

 توفير المعلومة المالية. .1

 عمليات المنش أ فة المدك الزويم والقصير.تخزي   .2

 السيزرأ على نتائو العمليات. .3

 غ مية عملية حساب التكاليذ فة المساعدأ فة اتخار القرارات ملم: بعوتن

 ؟كم سعر بيع المنتجات .1

 ؟ما مدك ت لير تعديم اوسعار على الدخم الكلة و م يعدل السعر غم ال .2

 ة؟كم من السلع يعرض و م التوقعات معقول .3

  م المنتو المعين يدر ر ا كافة م  م نستمر فة إنتاجه غم ال؟ .4

 حتات إلى توسع؟ م زاقة المنش أ كافية غم ت .5

 :(Types of Costs) أنواع التكاليف 4.1

 :(Direct material). المواي المباشرة 1

درت نالمذذواد ة النذذاتو النهذذائة والتذذة لهذذا قيمذذة مذذ لرأ. ملذذال: متكامذذم فذذو ذذة المذذواد التذذة غصذذبحت جذذس  

 المباشرأ خشب + حديد .

 :  (Direct labor). العمالم المباشرة 2

 وتملم تكاليذ العمم الرت قام بتحويم المواد الخام إلى منتجات نهائية. ملال: ناوجور .

 :(Overhead cost). التكاليف غير المباشرة 3

 غنها تكاليذ مواد مباشرأ غو عمالة مباشرأ. ملم: وتشمم كم التكاليذ التة ال تصنذ على غسان 
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 الت مينم الهرائبم اإليجارم ... الخ.

 :(Classification of Costs) تصنيف التكاليف 4.2

 كاآلتة: تصنيفهامن اونواع السابقة للتكاليذ يمكن 

 :(Direct and indirect costs). التكاليف المباشرة وغير المباشرة 1

المواد المباشرأ والعمالة المباشرأ م وتشمم التكاليذ تير المباشرأ كذم التكذاليذ تشمم التكاليذ المباشرأ 

 .(overhead)عدا المباشرأ وتسمى بالتكاليذ الفوقية 

 : (Fixed and variable costs). التكاليف ال ابتم والمتغيرة 2

والمذذذواد التكذذاليذ المتريذذذرأ  ذذة التكذذذاليذ التذذة تتريذذذر مذذذع تريذذر حجذذذم اإلنتذذات ملذذذم: العمالذذة المباشذذذرأ م 

المباشذذذرأ غمذذذا التكذذذاليذ اللابتذذذة  ذذذة التذذذة ال تعتمذذذد علذذذى اإلنتذذذات غو النشذذذاط فذذذة المذذذدك القصذذذير ملذذذم: 

 اإليجارم المبانةم اإل حكم ... الخ.

 تصنيفان المركوران سابقا   ما اوكلر شيوعا  واستخداما : ك تصنيفات غخرك للتكاليذ إال غن الل نا

 : (Historical costs). التكاليف التاريخ م 1

 و ة التكاليذ المسجلة بحسابات الشركة.

 :  (Standard costs). التكاليف الق اس م 2

 و ة التكاليذ التقديرية التة توها عمليات اإلنتات.

 :(Replacement costs). تكاليف اإلحالل 3

تكذذاليذ إحذذحل المذذواد والماكينذذات تالبذذا  مذذا تفذذوم التكذذاليذ التاريخيذذة فذذة ظذذروف التهذذخم. لذذرا تكذذون 

 تكاليذ اإلححل رات غ مية كبرك للتنب  ووهع السياسات التسعيرية واتخار القرار.

 : (Marginal costs). التكاليف الحي م 4

 إهافية. حيب تتحول التكاليذ اللابتة  أسيادأ اإلنتات بوحدوتعرف ب نها التكاليذ الكلية الناتجة من 
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 إلى تكاليذ متريرأ.

   : (Opportunity costs). تكاليف الفرص البيي م 5

 و ة تكلفة فقدان الفرصة البديلة مقارنة مع القرار المتخر.

 : (Sunk costs). التكاليف الغارقم 6

 والخدمات الصحية.و ة التكاليذ المصروفة فة الدعاية والتدريب 

 : (Deferred costs). التكاليف المؤج م 7

 غحيانا  يعتبر إ حك المنش أ والمعدات تكاليذ م جلة.

 :(Break Even Point Chart))مخطط نقطم التعايل  4.3

 و ة من المخززات البسيزة والتة تعتمد على عملية مقارنة البدائم من ناحية تكاليذ. 

 نقزة التعادل:

 (TR)  الكليذذة اتمذذع العائذذد (TC) (total costs)و ذذة النقزذذة التذذة تتسذذاوك فيهذذا التكذذاليذ الكليذذة 

(total revenues) غو  ة النقزة المتعادلة بين الر ا والخسارأ.  

  :وت عملية إنتاجية

𝑇𝐶 = 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡 
∴ 𝑇𝐶 = 𝑓. 𝑐 + 𝑣. 𝑐/ 𝑢𝑛𝑖𝑡 

𝑇𝐶   التكاليذ الكلية 

𝑇𝑅   العائدات الكلية 

𝑓. 𝑐   التكاليذ اللابتة 

𝑣. 𝑐   التكاليذ المتريرأ 

 رسم مخز  التعادل:

ا نقزة التعادل.4.1الشكم ن    غدناه يوهن 
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 ( نقطم التعايل4.1شكل )

 و ة دالة خزية فة حجم الكمية المنتجة  R$/unitإرا كانت الوحدأ المنتجة تباع بسعر 

∴ 𝑇𝑅(𝑥) = 𝑅$/𝑢𝑛𝑖𝑡. 𝑥 

 التكاليذ الكلية منسوبة للحجم الكلة ل نتات

𝑇𝐶(𝑥) = 𝑓. 𝑐 + 𝑣. 𝑐/𝑢𝑛𝑖𝑡. 𝑥 
 عند نقزة التعادل:

𝑇𝐶(𝑥) = 𝑇𝑅(𝑥) 

∴ 𝑅$. 𝑥 = 𝑓. 𝑐 + 𝑣. 𝑐. 𝑥 
(𝑅$ − 𝑣. 𝑐). 𝑥 = 𝑓. 𝑐 

𝑄𝐵 = 𝑥 = (
𝑓. 𝑐

𝑅 − 𝑣. 𝑐
) 

 م ال:

. التكذاليذ المتريذرأ  300$ ذة  قزعذة تيذارتكاليذ المعدات والعمالة المزلوبة لتجهيذس ماكينذة إلنتذات 

 قزعذةللعمالة لتشريم الماكينذة. إرا كذان غت  1$للمواد و  2.5$عند اإلنتها  من التجهيس تحتوت على 

قزعذذة  1000نقزذذة التعذذادل؟ لذذم غحسذذب الذذر ا غو الخسذذارأ إرا تذذم إنتذذات  حذذدد 5$بذذذ  ايذذتم بيعهذذ ةمنتجذذ

 .تيار

 الحل:
𝑇. 𝑅(𝑥) = 𝑇. 𝐶(𝑥) = 𝑓. 𝑐 + 𝑣. 𝑐(𝑥) 

$5. 𝑥 = 300 + (2.5 + 1). 𝑥 
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from which    𝑥 =
300

(5 − 3.5)
=

300

1.5
= 200 𝑢𝑛𝑖𝑡 

profit or loss = 𝑇. 𝑅(𝑥) − 𝑇. 𝐶(𝑥) 

profit or loss = 5 × 1000 − (300 + 3.5 × 1000) 

= 5000 − 3500 = 1500 

 :تم إال بلحب زرم ا ال يو ر صريرأ المقدارعامة يفهم غن تكون نقزة التعادل 

.𝑇 . سيادأ ميم دالة العائدات الكلية 1 𝑅(𝑥):  و ذره سياسذة تسذويقية فقيذرأ و را يعنة سيادأ سذعر البيذع

  المنافسة. سوم  فة جو

 تقليلها. بمكان وفة معظم اوحيان من الصعوبةتقليم قيمة التكاليذ اللابتة : . 2

للمهنذدن فذة تقليذم تكذاليذ المذواد . تقليم ميم خ  دالة التكاليذ المتريرأ : و را يعزة فرصذة كبيذرأ 3

 والعمالة لتحسين الر حية.

 م ال:

 تحليم نقزة التعادل وكلر من عملية:

 
 (4.2شكل )
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 م ال:

غو ماكينذة آليذة تسذتخدم الكامذات. غحسذب  (turret lathe)بواسذزة ماكينذة برجيذة شذرلة يمكذن إنتاجهذا 

 معتمدا  على المعلومات غدناه: 𝑄𝐵كمية التعادل 

 اآللية البرجية  

-a 3.00£ 3.00 £ تكاليذ المعدات 

-b 15.00 - تكاليذ الكامات 

-c  تكاليذ المواد لكم جس (cost/component) 0.025 0.025 

-d 0.25 تكاليذ العمالة £/h 0.10£/h 

-e سمن دورأ إنتات وحدأ (cycle time/component) 4 min 2min 

-f تكاليذ تجهيس العمالة (setting up labor cost) 0.40 £/h 0.4£/h 

-g  سمن التجهيس(setting up time) 2 h 9 h 

-h  تكاليذ فوقيةmachine overheads (setting operating) 300% of 

(d) 

1000% 

of (d) 
 

 ( )الماكينم البرج م(:1العم  م )

 من تكاليذ التشريم للعمالة  (overheads) = %300. التكاليذ الفوقية  1

£/ℎ
300

100
× 0.25/ℎ = 0.75 

 . التكاليذ اللابتة = تكاليذ المعدات + تكاليذ التجهيس 2

fixed cost = tooling cost + setting up cost 

= 3.00£ + 1 × (0.4 + 0.75) 

= 3.00 + 1.15 = 4.15£ 

 variable cost/ component)ن . التكاليذ المتريرأ لكم منتو 3
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= labor cost + material cost + overheads 

= (0.25 ×
5

60
) + 0.025 + (0.75 ×

5

60
) 

=
1

12
+ 0.025 =

13

120
£/component 

variable cost for 1000 units =  
13

120
× 1000 = 108

1

3
£ 

 ( )الماكينم اآلل م(:2العم  م )

 . التكاليذ الفوقية:1

1000

100
× 0.1/ℎ = 1.00 £/ℎ 

 . التكاليذ اللابتة:2

fixed cost = tooling cost + cam cost + setting up cost 

= 3.00 + 15 + 8(0.40 + 1 

= 3 + 15 + 11.5 = 29.2 £ 

 . التكاليذ المتريرأ لكم جس  منتو:3

= (0.1 ×
1

60
) + 0.025 + (1.00 ×

1

60
) =

13

300
£/component 

variable cost for 1000 units =  
13

300
× 1000 = 43

1

3
£ 

 . 𝑄𝐵رسم مناسب رسم منحنى نقزة التعادل ومنه يمكن إيجاد قيان بميمكن 

 تح ي  ًا:

  . 2  والزريقة ن1نقزة التعادل  ة النقزة التة تتساوك فيها التكلفة الكلية للزريقة ن

𝑇. 𝐶(1) = 𝑇. 𝐶(2) 

𝑇. 𝐶(1) = 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡(1) + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡(1) 
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= 4.15 +
13

120
. 𝑥 

𝑇. 𝐶(2) = 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡(2) + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡(2) 

= 29.2 +
13

300
. 𝑥 

∴ 4.15 +
13

120
. 𝑥 = 29.2 +

13

300
. 𝑥 

13

120
. 𝑥 −

13

300
. 𝑥 = 29.2 − 4.15 

(
13

120
−

13

300
) 𝑥 = 29.2 − 4.15 

𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ  𝑥 = 387 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑎𝑡 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 
∴ 𝑄𝐵 = 387 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 

 وحدأ غت عملية نختار : 200إرا كانت الكمية المراد إنتاجها 

𝑇. 𝐶(200) = 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡 

𝑇. 𝐶𝑎𝑡 200(1) = 4.15 +
13

120
. 𝑥 

= 4.15 +
13

120
× 200 = 4.258 £ 

𝑇. 𝐶𝑎𝑡 200(2) = 29.2 +
13

300
. 𝑥 

= 29.2 +
13

300
× 200 = 37.867 £ 

   1عليه نختار الزريقة ن

 وحدأ غت زريقة نختار  700إرا كانت الكمية المراد إنتاجها 

𝑇. 𝐶𝑎𝑡 700(1) = 4.15 +
13

120
× 700 = 79.983 £ 

𝑇. 𝐶𝑎𝑡 700(2) = 29.2 +
13

300
× 700 = 59.533 £ 

  2عليه نختار الزريقة ن
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 :(General Exercises) تيريبات عامم 4.4

𝑄𝐷مذن سذلعة مذا تملذم بالمعادلذة  . إرا كانت الكميذة المزلوبذة 1 = 6 − 𝑥   بينمذا الكميذة المعروهذة

𝑄𝑆من نفن السلعة تملم بالمعادلة  = 12 − 3𝑥  م حيب𝑥 .لمن السلعة غحسب لمن وكمية التواسن 

 . غوجد التكلفة الحدية والمتوسزة إرا كانت دالة التكاليذ الكلية تملم باآلتة:2

𝑇. 𝐶 = +3𝑥2 + 10 − 4𝑥 

ومن لم غوجد قيمة التكلفة الحديذة والمتوسذزة إرا كذان حجذم اإلنتذات  ة عدد الوحدات المنتجة  𝑥حيب 

 وحدأ. 50

$. بذينن حالذة المنشذ أ 4 تبلذغ وتكلفة إنتات الوحدأ منهذا 1200$. تبلغ قيمة التكاليذ اللابتة لسلعة ما 3

 وحدأ جبريا  و يانيا . 3000وحدأ لم  1000من حيب الر ا والخسارأ إرا بلغ اإلنتات غوال  

تذة يمكذن إنتاجهذا  . البيانات التالية جس  من بيانات سنوية توهذا الكميذات المزلوبذة والمعروهذة نال4

 من سلعة معينة ب حد زريقتين من زرم اإلنتات آلية وشبه آلية كاآلتة:

 ال من $ 
 ل وحية

 الكم م المط وبم 
 وحية

الكم م المنتجم )آل م( 
 وحية

الكم م المنتجم )شبه آل م( 
 وحية

14 800000 200000 100000 

18 600000 300000 150000 

22 400000 500000 200000 

26 300000 600000 250000 

30 200000 900000 350000 

 
a:غرسم . 

i. .منحنى الزلب 

ii. .منحنى العرض لنوعة التشريم 
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b دوالر وبذذم تصذذذ الزلذب فذذة  ذذره  26إلذى  22. غحسذب مرونذذة الزلذب السذذعرية إرا تريذذر السذعر مذذن

 الحالة. 

c غحسب مرونة العرض السعرية لنفن ترير السعر فة .(b)  . 

d  .بالرسم جد لمن وكمية التواسن لنوعة التشريم . 

e مذذرأ عذذن الكميذذات عنذذد كذذم لمذذن مذذن اولمذذان. جذذد لمذذن  1.5. إرا سادت الكميذذة المزلوبذذة بمذذا مقذذداره

 .  (d)ق على ما تحصلت عليه مقارنة بما فة التواسن ومن لم علن  
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 خاممالفصل ال
 الق مم الزمن م أو الوقت م ل نقوي
(Time Value of Money) 

 الق مم الوقت م ل نقوي (:1م ال ) 5.1

$ خاليذذذذة مذذذذن 1000قلذذذذت لصذذذذديقك ونذذذذك إنسذذذذان لذذذذك مقذذذذدرأ عاليذذذذة فذذذذة إدارأ المذذذذال. غود غن غعزيذذذذك 

$ اآلن 1000الهرائبم لمدأ عام من اآلن وسوف تجنة عائد منها.  م ترتب فة الحصذول علذى الذذ 

 تساوت: X$بعد عام من اآلن إرا كانت  X$غم 

       1 .1000      $2 .1100      $3 .2000       $4 .10000$ 

 $ بعد عام من اآلن.1000استحم  هم. سوف لن يف1

 $ بعد عام من اآلن.1100استحم  هميف. سوف لن 2

 $ بعد عام من اآلن.2000استحم  هميف. سوف 3

 $ بعد عام من اآلن.10000استحم  هميف. سوف 4

 $ اآلن.1000$ بعد عام من اآلن ال تساوت قيمة 1000حالة اوولى غنه غجسم غن السبب فة ال -

 $ اآلن.1000$ بعد عام من اآلن غقم من قيمة 1100السبب فة الحالة اللانية غعتقد غن  -

 $ اآلن.1000$ من اآلن قيمتها غكبر من 2000السبب فة الحالة اللاللة غعتقد غن  -

 $ اآلن.1000عام من اآلن قيمتها غعلى من  د$ بع10000عتقد غن السبب فة الحالة اللاللة غ  -

 الق مم الوقت م ل نقوي (:2م ال ) 5.2

 الجدول غدناه يوها شكم تدفق نقدت لخيارين استلمارين.

A-B (Difference) 
C.F (Cash flow)  

A                               B 

End of year 

(EOY) (t) 

0 -100,000 -100,000 0 
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+60,000 +10,000 +70,000 1 

20,000 +30,000 +50,000 2 

-20,000 50,000 +30,000 3 

-60,000 +70,000 +10,000 4 

 

 سنوات.  4$ لمدأ 100,000كح الخيارين استلمر فيه مبلغ  -

استلمار فة مجذال الحواسذيب الدقيقذة بخبذرأ مهنذدن استشذارت. لتقذديم خذدمات التصذميم  Aالخيار  -

 الحاسب.اسزة و ب

 ريين.شااستلمار فة مجال اوراهة بواسزة مجموعة من االست Bالخيار  -

 .ابشرط اختيار غحد م اكح الخيارين يتم تمويلهم -

سذذنوات غت كذذح الخيذذارين يجنذذة نهايذذة المذذدأ  4$ فذذة نهايذذة 160000كذذح الخيذذارين يعزذذة قيمذذة  -

160000.$ 

 غيهما تفهم ؟

 فإنك لم تعزة غت اعتبار غن للنقود قيمة سمنية. Bالخيار  تإرا اختر 

 السبب:

$ فة نهاية السذنة 60000$ فة نهاية السنة اوولى سوف يكون لها عائد غكبر من 60000. الفرم 1

 الرابعة.

$ فذذة نهايذذة السذذنة اللانيذذة سذذوف يكذذون لهذذا عائذذد غكلذذر ممذذا يكذذون فذذة نهايذذة السذذنة 20000. الفذذرم 2

 اللاللة.

 الق مم الوقت م ل نقوي (:3م ال ) 5.3

  Dو    Cخر الخيار 
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 (C)الخ ار  

 
 (D)الخيار  

 

قبذم سذنة مذن الخيذار  (C)شكم التدفق النقدت للخيارين متشذابهين فقذ  الذدفعيات تسذلم فذة الخيذار  -

(D)  6000وكم الخيارين يتزلب استلمار ما قيمته.$ 

 االستلمار غيهما تفهم؟ ت م غحد خيار فهن  إرا زلب غن ت   -

$ اآلن غفهم من قيمتها بعذد 3000ون قيمة  (D)عن  (C)سوف يكون بالت كيد تفهيم الخيار  -

 عام.   

مذذن الظذذوا ر الم لوفذذة فذذة واقذذع الحيذذاأ غن اومذذوال تفقذذد بعذذض قيمتهذذا مذذع مذذرور الذذسمن وبصذذورأ غخذذرك 

. حيذذب غن (opportunities)للذذسمن غلذذر فذذة تحديذذد قيمذذة اومذذوال والسذذبب فذذة رلذذك فذذرذ االسذذتلمار 

$ اليوم تتذيا لصذاحبها فرصذة اسذتلمار خذحل اوعذوام القادمذة لتحقيذق ر ذا مذ مول ونفذع مرتجذى 1000

من خحل غت عمم غو نشاط استلمارت غو حتذى االكتفذا  بإيذداعها. نتيجذة الخذتحف  ذره اونشذزة التذة 

 يمكن االستلمار فيها نتعدد البدائم/ الفرذ  ي دت إلى اختحف قيمة الر ا. 
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المشذاريع االقتصذادية تتزلذب نفقذات ومصذاريذ مختلفذة لقذا  إعذداد ا إن المشاريع الهندسية كرير ا مذن 

وتنفير ا وتشريلها وينتو عنهذا واردات وعائذدات عنذد اسذترحلها مسذتقبح . وبمذا غن عنصذر الذسمن يذدخم 

ير غر احهذا واتخذار القذرار دائما  فة  ره المشاريع فحبد من اوخر فة االعتبار غلر السمن فة تحديد وتقذد

 بش نها.

 :(Interest Calculation) حساب الفائية 5.4

 current value or)مكن التعبير رياهيا  عن العحقة بين القيمة الحالية باعتبار للنقود قيمة سمنيةم ي

present value)  لمجموع نقدت وقيمته المستقبلية(future value) . 

 بالسنوات.بفرض السمن يقان  -

 .(P) (present value)بفرض قيمة المجموع النقدت الحالية   -

 . 𝐹𝑛من السنوات   nبفرض قيمة المجموع النقدت المستقبلية بعد  -

 من السنوات 𝑛الفائدأ المتراكمة + القيمة الحالية = القيمة المستقبلية بعد 

𝐹𝑛 = 𝑃 + 𝐼𝑛                   (1) 
 حيب:

𝐹𝑛    ة القيمة المتراكمة لذ 𝑃  فة فترأ𝑛 .سنة غت القيمة المستقبلية 

𝐼𝑛    السيادأ فة قيمة𝑃  فة فترأ𝑛  سنة. و ة الفائدأ المتراكمة لحستحف او اإليداع و ة دالة 

 .(𝑖" annual interest rate")ومعدل الفائدأ السنوت  (𝑛)وعدد الفترات  𝑃فة       

𝑖     سنة. 1$ خحل 1ئدأ السنوت. ويعرف ب نه قيمة ترير معدل الفا 

 : (𝑛)غو فترات الفائدأ  سنوات خحل (𝐼𝑛)ة ملحساب الفائدأ المتراك ن نالك زريقتا

 :(Simple interest). الربح البس ط 1

 سنة  1بما غن الترير يحدب خحل فترأ دالة خزية فة السمن.  (𝐼𝑛)يعتبر قيمة الفائدأ المتراكمة 

.𝑃تترير بقيمة  𝑃إرن قيمة  𝑖  فة كم سنة. إرن𝐼𝑛   تساوت حاصم هرب𝑃  فة𝑖  فة𝑛 . 
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ل العائد السنوت × عدد السنوات   القيمة الحالية = الفائدأ المتراكمة× معدَّ

𝐼𝑛 = 𝑃. 𝑖. 𝑛 

 عليه:
𝐹𝑛 = 𝑃 + 𝐼𝑛  

𝐹𝑛 = 𝑃 + 𝑃. 𝑖. 𝑛  

𝐹𝑛 = 𝑃(𝐼 + 𝑖. 𝑛) 

 :(Compound interest). الربح المركب 2

 كمعدل للترير فة القيمة المتراكمة للنقود. 𝐼𝑛حيب يترير 

𝐼𝑛 = 𝑖 𝐹𝑛−1            (2) 

   م1من المعادلة ن

𝐹𝑛 = 𝑃 + 𝐼𝑛  

𝐹𝑛 = 𝑃 + 𝑖 𝐹𝑛−1           م           𝐹𝑛−1 = 𝑃  

𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝑖 𝐹𝑛−1 

𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1(1 + 𝑖 )           (3) 

 م ال:

فذذة  % فذذة السذذنة.10افذذق غن يذذدفع لذذك معذذدل فائذذدأ مقذذداره و لمذذدأ سذذنة لشذذخذ و $ 1000إرا اقرهذذت 

و العائذذد $ بعذذد سذذنة مذذن اآلن  ذذ1100$ .  نذذا يمكذذن القذذول بذذ ن 1100نهايذذة السذذنة سذذوف تسذذتلم منذذه 

 %.10$ اآلن بمعدل فائدأ 1000الذ  الرت يكافئ

 غو

%. إرا اسذتلذ 10فائذدأ مقذداره $ بعد سنة مذن اآلن علذى غسذان معذدل 1100$ اآلن لها قيمة 1000

$ مذذن 1100$ . الفائذذدأ لذذذ 1210$ لسذذنة غخذذرك سذذوف يذذدفع لذك فذذة نهايذذة السذذنة 1100منذك شذذخذ 

 %.10اآلن لمدأ سنة بمعدل فائدأ 
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𝐼2 = 𝑃 × 𝑖 = 1100 × (0.1) = $110 

𝐹2 = 𝑃 + 𝑃𝑖 = $1100 + 110 = $1210 

 غت يمكن القول:

 $ . 1210ة تعزة % مركبة سنوي10سنة بمعدل فائدأ  2$ لمدأ 1000استحف 

ا غسلوب الر ا المركب.5.1الجدول ن    غدناه يوهن 

 ( أس وب الربح المركب5.1جيول )

End of 

year  

(EOY) 

A 

Amount 

Owed 

B 

Interest for 

next period 

C = A + B 

Amount owed for next period 

0 𝑃 𝑃𝑖 𝑃 + 𝑃𝑖 = 𝑃(1 + 𝑖) 

1 𝑃(1 + 𝑖) 𝑃(1 + 𝑖)𝑖 𝑃(1 + 𝑖) + 𝑃(1 + 𝑖)𝑖 = 𝑃(1 + 𝑖)2 

2 𝑃(1 + 𝑖)2 𝑃(1 + 𝑖)2. 𝑖 𝑃(1 + 𝑖)2 + 𝑃(1 + 𝑖)2. 𝑖 = 𝑃(1 + 𝑖)3 

3 𝑃(1 + 𝑖)3 𝑃(1 + 𝑖)3. 𝑖 𝑃(1 + 𝑖)3 + 𝑃(1 + 𝑖)3. 𝑖 = 𝑃(1 + 𝑖)4 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

𝑛 − 1 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−1 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−1. 𝑖 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−1 + 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−1. 𝑖 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

𝑛 𝑃(1 + 𝑖)𝑛   
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 :(Single Sum of Money)مجموع نقيي مفري  5.5

 

,0   نهاية الفترأ 1, 2, 3, … 𝑛 

𝐹   تحدب بعد عدد 𝑛 المستقبلية المتراكمة للمجموع النقدت و ة القيمة  من الفترات(𝑃)  فة𝑛  

  من السنوات نالفترات .       

𝑃    ناآلن . 0نقدت فة الفترأ الالقيمة الحالية للمجموع  

𝑖    معدل الفائدأ لكم فترأ(interest rate per interest period) 

𝑛   عدد فترات الفائدأ (the number of interest periods) 

 :القيمة المستقبلية منسوبة إلى القيمة الحالية

𝐹 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

 يعبر عنه فة صورأ كسر عشرت    𝑖حيب  

𝐹 = 𝑃(𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑛) 

 يعبر عنه فة صورأ نسبة مئوية   𝑖حيب  

(1 + 𝑖)𝑛    يسمى بمعامم القيمة المستقبلية لمجموع نقدت ويعرف بذ(𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑛) 

(𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑛)     يقرغ إليجاد  معزى نبمعلوماتto find F given P, i, n  و ة محسوبة ومعذدأ فذة

  جدول.
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 م ال:

سنوات كم  5مركبة سنويا . القرض يسدد بعد % 12$ بمعدل فائدأ 1000شخذ استدان قرض قيمته 

 سيدفع للجهة الدائنة.

 الحل:

 

𝑖 = 0.12, 𝑛 = 5, 𝑃 = 1000 

𝐹𝑛 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 = 1000(1 + 0.12)5 

= 1000(1.12)5 

= 1000(1.7623) 

= $1762.3 

  1762.3القيمة التة سوف يتم سداد ا  ة. $ 

𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑤𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡  (𝐹/𝑃, 12%, 5) = 1.7623 × 1000 = $1762.3 

إرا علمت القيمذة المسذتقبلية ومعذدل  (present value)غيها : من القانون يمكن حساب القيمة الحالية 

 .  (𝑛)وعدد فترات الفائدأ  (𝑖)الفائدأ 

𝐹 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

∴ 𝑃 = 𝐹(1 + 𝑖)−𝑛 

𝑂𝑅 

𝑃 = 𝐹(𝑃/𝐹, 𝑖, 𝑛) 
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1)حيب يعرف  + 𝑖)−𝑛  غو(𝑃/𝐹, 𝑖, 𝑛) .بمعامم القيمة الحالية لمجموع نقدت  

 م ال:

سذذنوات مذذن اآلن والحسذذاب يذذدفع  4مذذدأ $ فذذة حسذذاب تذذوفير ل10,000ع مبلذذغ غن تجمذذ إرا كنذذت ترتذذب

 % كمعدل فائدأ مركبة سنويا  كم تودع فة حسابك اآلن.9

 

𝐹 = 10,000 

𝑖 = 0.09 

𝑛 = 4 

𝑃 = 𝐹(1 + 𝑖)−𝑛 

= 10,000(1 + 0.09)−5 

= 10,000(0.7084) = $7084 

𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  (𝑃/𝐹, 9%, 4) = 0.7084 × 10,000 = $7084 

 

  :(Series of Cash Flow)س سم من التيفقات النقي م  5.6

حاليذة  غت تحويم سلسلة من التدفقات النقدية إلى ما يكافئها كقيمذة تسمى الحالة العامة للصيغ السابقة.

(present)  غو مستقبلية(future) .   

وبمعذذدل  م 𝑡 ذذة القيمذذة التذذة سذذوف تذذودع نإيذذراد  غو المدفوعذذة ناسذذتحف  فذذة نهايذذة الفتذذرأ  𝐴𝑡غفذذرض 

 . 𝑖فائدأ 
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ة لسلسة التدفقات النقدية تساوت حاصم مجموع كم القيم الحالية لكم تدفق نقدت كذم علذى يالقيمة الحال

 حدأ.

 
𝑃 = 𝐴1(1 + 𝑖)−1 − 𝐴2(1 + 𝑖)−2 + 𝐴3(1 + 𝑖)−3 ± ⋯ − 𝐴𝑛−1(1 + 𝑖)−(𝑛−1)

+ 𝐴𝑛(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃 = ∑ 𝐴𝑡(𝑃/𝐹, 𝑖, 𝑡)

𝑛

𝑖=1

    𝑜𝑟     ∑ 𝐴𝑡(1 + 𝑖)𝑛−(𝑛+𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

𝑃 = ∑ 𝐴𝑡(𝑃/𝐹, 𝑖, 𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

 م ال:

% كمعذذذدل فائذذذدأ لكذذذم فتذذذرأ 6اعتبذذذر سلسذذذلة التذذذدفقات النقديذذذة الموهذذذحة. اسذذذتخدم معذذذدل فائذذذدأ يسذذذاوت 

(interest rate per period) 6.% 

 الحل:
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𝑃 = 300(𝑃/𝐹, 6%, 1) − 300(𝑃/𝐹, 6%, 3) + 200(𝑃/𝐹, 6%, 4)

+ 400(𝑃/𝐹, 6%, 6) + 200(𝑃/𝐹, 6%, 8) 

= 300(0.9434) − 300(0.8396) + 200(0.7921) + 400(0.7050)

+ 200(0.6274) = $597.04 

القيمذذذة المسذذذتقبلية المكافئذذذة لسلسذذذلة تذذذدفقات نقديذذذة تسذذذاوت حاصذذذم مجمذذذوع كذذذم القذذذيم  فذذذإنَّ  بذذذنفن القذذذدر

 :ةالسابق يةالمستقبلية لكم تدفق نمجموع  نقدت كم على حدأ. و تزبيق الفره

 
𝐹(𝑛−1) = 𝐴0(1 + 𝑖)𝑛−0 + 𝐴1(1 + 𝑖)𝑛−1 + 𝐴2(1 + 𝑖)𝑛−2 − 𝐴3(1 + 𝑖)𝑛−3 ± ⋯

+ 𝐴𝑛−1(1 + 𝑖)𝑛−(𝑛−1) + 𝐴𝑛(1 + 𝑖)(𝑛−𝑛) 

= 𝐴0(1 + 𝑖)𝑛+𝐴1(1 + 𝑖)𝑛−1 + 𝐴2(1 + 𝑖)𝑛−2 − 𝐴3(1 + 𝑖)𝑛−3 ± ⋯

+ 𝐴𝑛−1(1 + 𝑖) + 𝐴𝑛 

𝐹 = ∑ 𝐴𝑡(1 + 𝑖)𝑛−𝑡

𝑛

𝑖=1

 

𝐹 = ∑ 𝐴𝑡(𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑛 − 𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

𝑂𝑅 

𝑓𝑟𝑜𝑚   𝑃 = ∑ 𝐴𝑡(1 + 𝑖)−𝑡          (1)

𝑛

𝑖=1

 

𝑎𝑛𝑑    𝐹 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛                       (2) 
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  2  فة ن1من ن 𝑃عوض قيمة 

𝐹 = (1 + 𝑖)𝑛 ∑ 𝐴𝑡(1 + 𝑖)−𝑡 

𝑛

𝑖=1

 

𝐹 = ∑ 𝐴𝑡(1 + 𝑖)−𝑡 .

𝑛

𝑖=1

(1 + 𝑖)𝑛 

𝐹 = ∑ 𝐴𝑡(1 + 𝑖)𝑛−𝑡 

𝑛

𝑖=1

 

 لنفن التدفق النقدت السابق غحسب القيمة المستقبلية المكافئة لسلسلة التدفقات الموهحة.

 
𝐹 = 300(𝐹/𝑃, 6%, 7) − 300(𝐹/𝑃, 6%, 5) + 200(𝐹/𝑃, 6%, 4)

+ 400(𝐹/𝑃, 6%, 2) + 200(𝐹/𝑃, 6%, 0) 

= 300(1.5036) − 300(1.3382) + 200(1.2625) + 400(1.236) + 200 

= $951.56 

 

 غو يمكن مباشرأ حساب القيمة الحالية غو المستقبلية كمجموع نقدت واحد.
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𝑃 = 𝐹(𝑃/𝐹, 𝑖, 𝑛) = 951.56(0.627) = $596.62812 

𝐹 = 𝑃(𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑛) = 596.62812(1.5938) = $950.905 

 :(Uniform Series of Cash Flow)س س م التيفقات النقي م المتساو م )المنتظمم(   .1

 التدفقات النقدية متساوية.تحدب عندما تكون كم 

 القيمة الحالية المكافئة للسلسلة المتساوية.

𝑃 = ∑ 𝐴(1 + 𝑖)−1 

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑃 = 𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] 

𝑃 = 𝐴(𝑃/𝐴, 𝑖, 𝑛) 

(𝑃/𝐴, 𝑖, 𝑛)   يعذذذذرف بمعامذذذذم القيمذذذذة الحاليذذذذة لسلسذذذذلة مذذذذن التذذذذدفقات النقديذذذذة نالمنتظمذذذذة  المتسذذذذاوية

(uniform series, present value factor). 

 م ال:

دفعات كم دفعة تساوت  5شخذ يرتة فة إيداع مبلغ من المال فة حساب إدخارم بحيب يسحبه فة 

% 12$. إرا كان سحب الدفعة اوولى بعد سنة واحدأ من اإليذداع. والبنذك يعزذة فائذدأ مقذدار ا 2000

 مركبة سنويا  كم يودع  را الشخذ.

𝑃 =? 
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𝐴 = 2000/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝑖 = 12% 

𝑛 = 5 

 

𝑃 = 𝐴(𝑃/𝐴, 12%, 5) 

= 2000(3.6048) = $7209.6 

 م ال: 

 𝑃 للتدفق غدناه غحسب قيمة 

 

 
𝑃 = (𝑃/𝐴, 12%, 5) 
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= 2000(3.6048)(0.7972) = $5747.49 

  قيمة حالية إلى دفعات منتظمة من القانون.      تحويمغيها  يمكن 

𝐴 = 𝑃 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

𝐴 = 𝑃(𝐴/𝑃, 𝑖, 𝑛) 

(𝐴/𝑃, 𝑖, 𝑛)    يسمى معامم استعادأ رغن المال(capital recovery factor). 

 م ال:

% مركبذذة سذذنوية. يسذذحب فذذة 15$ غودعذذت فذذة حسذذاب يعزذذة فائذذدأ بمعذذدل 10,000بذذافتراض  نذذاك 

دفعذذذات سذذذنوية متسذذذاوية وغول دفعذذذة تسذذذحب عنذذذد نهايذذذة السذذذنة اوولذذذى مذذذن اإليذذذداع. مذذذا  ذذذة قيمذذذة  10

 ا الحساب. نغت ال يترك فة الرصيد شة  .الدفعات السنوية التة يقفم بعد 

 الحل:

𝐴 = 𝑃(𝐴/𝑃, 𝑖, 𝑛) 

= 10,000(𝐴/𝑃, 15%, 10) 

= 10,000(0.1993) =  سنويا    $1993

سنة من نفن تاريخ اإليداع كم يسحب فذة كذم سذنة  2إرا غخرت فترأ السحب لمدأ  لنفن الملال السابق

 سنوات. 10من الذ 

 
𝑉1 = 𝑃(𝐹/𝑃, 15%, 2) 



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

77 

 

= 10,000(1.3225) = $13.225 

𝐴 = 𝑉1(𝐴/𝑃, 15%, 10) 

= 13.225 × (0.1993) = $2635.74/𝑦𝑒𝑎𝑟 

 الق مم المستقب  م المكافئم لس س م من التيفقات النقي م المتساو م:

F = P(1 + 𝑖)𝑛  , 𝑃 = 𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] 

∴ 𝐹 = 𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] 

𝐹 = 𝐴(𝐹/𝐴, 𝑖, 𝑛) 

(𝐹/𝐴, 𝑖, 𝑛) معامم القيمة المستقبلية  (uniform series, future worth factor) 

 التال : الم الحل 

 

𝐹 = 150,000 

𝑖 = 8% 

𝑛 =  سنة  35

𝐴 =? 

𝐴 = 𝐹(𝐴/𝐹, 8%, 35) 

= 150,000(0.0058) =  سنة  $870
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 م ال أخر:

سذذنة مذذن اآلن. مذذا قيمذذة المبلذذغ المتذذراكم فذذة  30$ سذذنويا  فذذة حسذذاب ادخذذار لمذذدأ 1000إرا تذذم إيذذداع 

 % مركبة سنويا . 8حساب االدخار فة فترأ انتها  آخر إيداع. إرا كان الحساب يدفع 

 
𝐹 = 𝐴(𝐴/𝐹, 8%, 30) 

= 1000(113.2832) = $113.283.2 

 :(Gradient Series of Cash Flow)س س م التيفقات النقي م المتيرجم  .2

 س س م التيفقات المتوال م عيي ًا:

ت التذالة وول تذدفق نقذدت غكبذر دتحدب عنذدما تكذون قيمذة التذدفق النقذ سلسلة التدفقات النقدية المتدرجة

. غو عنذذدما يكذون التذذدفق النقذذدت التذالة يقذذم مذذن  Gمذن التذذدفق النقذذدت الذرت يسذذبقه بقيمذذة لابتذة تسذذاوت 

 . Gبقيمة لابتة تساوت التدفق النقدت الرت يسبقه 
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(Uniform series) + (Gradient series) 

 (5.1شكل )

المنتظمذة  يمكذن  تمليلهذا ن  غعذحه. السلسذلة 5.1اعتبذر سلسذلة التذدفقات النقديذة الموهذحة فذة الشذكم ن

 .  (𝑃2)ومتدرجة  (𝑃1)كمجموع لتدفقات نقدية منتظمة 

 يحدب فة نهاية الفترأ السمنية اللانية.غول تدفق نقدت فإن من الشكم بديهيا  للتدرت 

 يعزى بذ : (𝑡)حجم التدفق النقدت فة السلسلة المتدرجة الرت يحدب عند نهاية الفترأ 

𝐴𝑡 = (𝑡 − 1)𝐺          (𝑎) 

𝑡 = 1, 2, … , 𝑛 

وملذال  Gيظهر عندما تختلذ قيمة مجمذوع نقذدت والذرت يليذه بقيمذة لابتذة  ذة  التسلسم النقدت المتدرت

م التذة تتجذه نحذو  (operating and maintenance cost)لهذرا التذدفق تكذاليذ الصذيانة والتشذريم 

التكذذاليذ فذة الرالذذب تقذذرب السيذادأ مذذع الذسمن نسذذبة ولذر التهذذخم والتهالذك المتذذدرت للمعذدات. ملذذم  ذره 

 متدرت. نقدت كتدفق

 تحسب كاآلتة:القيمة الحالية المكافئة لسلسلة التدفق النقدت المتدرت 

𝑃2 = ∑ 𝐴𝑡(1 + 𝑖)−𝑡           (𝑏)

𝑛

𝑖=1

 

 (𝑏) فة المعادلة  (𝑎)بتعويض المعادلة 
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𝑃2 = ∑(𝑡 − 1)(1 + 𝑖)−𝑡

𝑛

𝑖=1

 

𝑃2 = 𝐺 ∑(𝑡 − 1)(1 + 𝑖)−𝑡

𝑛

𝑖=1

 

𝑃2 = 𝐺 [
1 − (1 + 𝑛𝑖)(1 + 𝑖)−𝑛

𝑖2
] 

 يمكن التعبير عن القيم داخم اوقوان بالمعامحت

𝑃2 = 𝐺 [
(𝑃/𝐴, 𝑖, 𝑛) − 𝑛(𝑃/𝐹, 𝑖, 𝑛)

𝑖
] 

𝑃2 = 𝐺(𝑃/𝐺, 𝑖, 𝑛) 

,𝑃/𝐺)  حيب 𝑖, 𝑛)   معامم القيمة الحالية لسلسلة التدفقات المتدرجة 

(gradient series, present worth factor) 
𝑃1 = 𝐴(𝑃/𝐴, 𝑖, 𝑛) 

∴ 𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 
= 𝐴1(𝑃/𝐴, 𝑖, 𝑛) + 𝐺(𝑃/𝐺, 𝑖, 𝑛) 

سلسذذلة التذذدفقات النقديذذة المتسذذاوية المكافئذذة لسلسذذلة التذذدفق النقذذدت المتذذدرت يحصذذم عليهذذا عذذن زريذذق 

,𝐴/𝑃)هرب قيمة معامم القيمة الحالية للتدفق المتدرت فة المعامم  𝑖, 𝑛) :لنحصم على 

𝐴 = 𝐺 [
1

𝑖
−

𝑛

𝑖
(𝐴/𝐹, 𝑖, 𝑛)] 

𝐴 = 𝐺(𝐴/𝐺, 𝑖, 𝑛) 
,𝐴/𝐺)  حيب 𝑖, 𝑛)  المتدرت إلى تدفق منتظم نمتساوت   و معامم تحويم التدفق 

(gradient – to uniform series conversion factor) 
غهذذذرب قيمذذذذة معامذذذذم  (𝑛)فذذذة فتذذذذرأ  المكافئذذذذة لسلسذذذلة تذذذذدفق نقذذذدت متذذذذدرت مسذذذتقبليةالقيمذذذذة اللحسذذذاب 

(𝐴/𝐺, 𝑖, 𝑛)  فة قيمة معامم(𝐹/𝐴, 𝑖, 𝑛)  غو معامم(𝑃/𝐺, 𝑖, 𝑛) فة قيمة معامم 

 (𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑛). 
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 م ال:

سذنوات و ذة عمذر الماكينذة. إرا  5خحل  𝑦𝑒𝑎𝑟/1000$لماكينة معينة تسيد بمقدار  الصيانةتكاليذ 

% مركبذة سذنويا  غحسذب القيمذة 8باستخدام معدل فائدأ مقذداره  $.3000كانت تكلفة الصيانة فة السنة 

 الحالية المكافئة لتكاليذ الصيانة.

 الحل:

 شكم التدفق النقدت كاآلتة:يممكن تبسي  

 
𝑃1 = 3000(𝑃/𝐴, 8%, 5) 

= 3000(3.9927) = $11.978.10 

𝑃2 = 𝐺(𝑃/𝐺, 8%, 5) 

= 1000(7.3724) = $7372.4 

𝑃𝐸𝑄 = 𝑃1 + 𝑃2 

= 11,978.10 + 7372.4 = $19,350.5 

 سلسلة التدفقات النقدية المنتظمة نالمتساوية  المكافئة للتدفق النقدت للملال السابق

 𝐴 نقيمة التدفق المتدرت  + نقيمة التدفق المنتظم  = 

𝐴 = 3000 + 𝐺(𝐴/𝐺, 8%, 5) 

= 3000 ÷ 1000(1.8465) = $4846.5/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 
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   المكافئة للتدرت تحول القيمة الحالية المكافئة للتدرت إلى قيمة مستقبلية: المستقبليةإليجاد القيمة 

𝐹 = 𝑃𝐸𝑄.𝐺(𝐹/𝑃, 8%, 5) 

= 19,350(1.4693) = $28,431.69 

 غو بتحويم التدفقات السنوية المتساوية إلى مجموع قيمة مستقبلية مكافئة للتدرت.

𝐹 = 𝐴(𝐴/𝑃, 8%, 5) 

= 4846.5(5.8666) = $28,432.48 

 م ال:

الموهذذا غحسذذب القيمذذة المسذذتقبلية المتراكمذذة المكافئذذة فذذة نهايذذة الفتذذرأ. علمذذا  بذذ ن معذذدل  للتذذدرت النقذذدت

 % مركبة سنويا .8الفائدأ 

 الحل:

 
 (a)شكل 

 غدناه.  bن كما فة الشكم . تحويم التدفق المتدرت إلى تدفق منتظم نمتساوت 1

𝐴2 = 𝐺(𝐴/𝐺, 8%, 5) 

= 100(1.8465) = $184.65 

𝐴1 = 800 

𝐴𝐴.𝐺 = 𝐴1 − 𝐴2 
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  a$ من التدفق المتساوت فة الشكم ن184.65. زرح قيمة 2

𝐴𝐴.𝐺 = 800 − 184.65 

= $615.35/𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

𝐹 =? 

 
 (b)شكل 

إلذذى قيمذذة  𝐴𝐴𝐺. تحويذذم قيمذذة التذذدفق النقذذدت المتسذذاوت نالمنذذتظم  الحقيقذذة المكذذافئ للتذذدفق المتذذدرت 3

   مستقبلية وسوف تكون مكافئة للتدرت المنتظم.

𝐹 = 𝐴𝐴𝐺(𝐹/𝐴, 8%, 5) 

= 651.35(5.866) = $3610.01 

بم 5.7   :تعيي فترات الفائية المركَّ
(Multiple Compounding Periods in a Year) 

مذن معذامحت  أفة حاالت كلير يشترط فيها غن تكون معدالت سنوية التركيب. لين كم معدالت الفائدأ 

. مذلح  يمكذن غن تحسذب غن تحسذب الفائذدأ وتسذدد غكلذر مذن مذرأ فذة السذنة توهذع شذروط ملذمالقروض 

رلك بفائدأ مركبة  سمىمرات فة السنة وي 4الفائدأ على الودائع فة بنوك التوفير وتهاف إلى الرصيد 

غشذذذهرم وتزلذذذب فذذذة غتلذذذب اوحيذذذان  6علذذذى السذذذندات المشذذذتركة كذذذم  وائذذذدر ذذذع سذذذنوية. وتذذذدفع عذذذادأ الف

م سسات البنا  والقروض وشركات تمويم السيارات والمنظمات اوخرك التة تقوم بذاإلقراض الشخصذة 

 غن تحسب الفائدأ كم شهر.
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مكذن % مركبذة ر ذع سذنوية ي12بمعذدل فائذدأ الفائذدأ  غفترض غحد المعامحت بالقروض والتة تسذدد فيهذا

 غشهر.  3% للكم فترأ تركيب و ة تساوت 3إعادأ وصذ  ره المعاملة على غن معدل الفائدأ  و 

 م ال: 

% مركبذة ر ذع سذنوية فمذا  ذة القيمذة التذة يجذب غن 12$ بمعدل فائذدأ 1000إرا استدان شخذ مبلغ 

  ت. سنوا 5تسدد للجهة الدائنة عند نهاية 

12معدل الفائدأ لكم فترأ تركيب = 

4
 % لكم فترأ تركيب%3 =  

 فترأ 20=  5×  4عدد فترات تركيب الفائدأ = 

𝐹 = 𝑃(𝐹/𝑃, 3%, 20) 

= 1000(1 + 0.03)20 

= 1000(1.03)20 = $1806.1 

 يجب غن تعاد للجهة الدائنة. $1806.1 بتركيب ر ع سنوت 

 م ال:

% مركبة ر ع سذنوية مذا  ذة قيمذة المبلذغ الذرت سذوف 8فائدأ بمعدل  $ لمدأ سنة1000إرا تم اقتراض 

 يعاد للجهة الدائنة فة نهاية الفترأ.

 الحل:

8معدل الفائدأ لكم فترأ تركيب = 

4
 % لكم فترأ تركيب%2 =  

 اشهر فة السنة  3مرات نفترات  كم  4عدد فترات تركيب الفائدأ = 

𝐹 = 𝑃(𝐹/𝑃, 2%, 4) 

= 1000(1.0824) 

= 1000(1.02)4 = $1802.4 
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 م ال:

را تم اقتراض نفذن المبلذغ  % مركبذة سذنويا  فمذا  ذو المبلذغ الذرت سذوف تسذتلمه الجهذة الدائنذة 8بفائذدأ وا 

 من المدين.

 الحل:

 % لكم فترأ تركيب8معدل الفائدأ لكم فترأ تركيب =  

 نمرأ  فترأ فة السنة  1عدد فترات تركيب الفائدأ = 

𝐹 = 𝑃(𝐹/𝑃, 8%, 1) 

= 1000(1.08)1 

= 1000(1.08)1 = $1080 

 % مركبة سنويا  فالقيمة المسددأ للجهة الدائنة:8.24الفائدأ بذ إرا حددت 

 % لكم فترأ تركيب8.24معدل الفائدأ لكم فترأ تركيب =  

 نمرأ  فترأ فة السنة  1عدد فترات تركيب الفائدأ = 

𝐹 = 𝑃(𝐹/𝑃, 8.24%, 1) 

= 1000(1 + 1.0824)1 

= 1000(1.0824)1 = $1082.4 

 % مركبة ر ع سنوية.8فن القيمة المعادأ للجهة الدائنة فة حالة و ة ن

 ة% مركبذذذ8% مركبذذذة سذذذنويةم وغن 8.24% مركبذذذة ر ذذذع سذذذنوية تكذذذافئ 8ويمكذذذن غن نخلذذذذ إلذذذى غن 

 % مركبة ر ع سنوية.8سنوية ال تكافئ 

 . (nominal annual interest rate)% يعرف بمعدل الفائدأ االسمة السنوت 8المعدل 

 . (effective annual interest rate)% يعرف بمعدل الفائدأ الفعلة السنوت 8.24المعدل 
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الفعلذذذة السذذذنوت ب نذذذه معذذذدل الفائذذذدأ السذذذنوت الذذذرت يكذذذافئ معذذذدل الفائذذذدأ المذذذركور ويعذذذرف معذذذدل الفائذذذدأ 

  . بتعريذ:)ناالسمة

𝑟     معدل الفائدأ االسمة السنوت(nominal annual interest rate) 

𝑚     عدد فترات التراكيب فة السنة(number of interest periods per year) 

𝑖     معدل الفائدأ لكم فترأ تركيب(interest rate per interest period) 

𝑖𝑒𝑓𝑓     معدل الفائدأ الفعلة السنوت(effective annual interest rate) 
𝑟

𝑚
= 𝑖 

𝑖𝑒𝑓𝑓 = [1 +
𝑟

𝑚
]

𝑚

− 1 

= (1 + 𝑖)𝑚 − 1 

𝑂𝑅 

𝑖𝑒𝑓𝑓 = [𝐹/𝑃,
𝑟

𝑚
, 𝑚] 

= (𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑚) 

 م ال:

 فما  و معدل الفائدأ الفعلة السنوت المكافئ له.مركبة نصذ سنوية  %8إرا كان معدل الفائدأ  و 

 الحل:

𝑟 = 0.08 

𝑚 = 2 

𝑖𝑒𝑓𝑓 = [1 +
𝑟

𝑚
]

𝑚

− 1 

= [𝐹/𝑃,
𝑟

𝑚
, 𝑚] 
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= [1 +
0.08

2
]

2

− 1 

= (1.04)2 − 1 

= 1.0816 − 1 

= 0.0816 = 8.16% 

𝑂𝑅 

𝑖 =
𝑟

𝑚
=

0.08

2
= 0.04 

𝑖𝑒𝑓𝑓 = (1 + 𝑖)𝑚 − 1 

= (𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑚) − 1 

= (1 + 0.04)2 − 1 

= (1.04)2 − 1 

= 1.0816 − 1 

= 0.0816 = 8.16% 

%  ذذذو معذذذدل الفائذذذدأ الفعلذذذة 8.16مركبذذذة سذذذنوية غو  8.16% مركبذذذة نصذذذذ سذذذنوية تكذذذافئ 8غت غن 

 % مركبة نصذ سنوية.8السنوت لمعدل فائدأ 

 م ال:

 % مع التركيب.12الفائدأ االسمة  و الفائدأ الفعلة إرا كان معدل غحسب معدل 

a.            السنوت            ans. :  %12 

b.  سنوت           نصذ الans. :  %12.36 

c.  سنوت    ر ع ال         ans. :  %12.55 

d.   ت       الشهر          ans. :  %12.68 

e.  ة      اليوم            ans. :  %12.75 
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 م ال:

دفعذذت للجهذذة الدائنذذة  سذذنة. وكانذذت القيمذذة التذذة 4.5$ وسذذدد القذذرض بعذذد 1000اسذذتدان مبلذذغ شذذخذ 

$ . ما  و معدل الفائذدأ الفعلذة السذنوت لهذره المعاملذة االسذتلمارية إرا كانذت فتذرأ تركيذب الفائذدأ 1500

 غشهر. 6 ة 

 الحل:

𝐹 = 1500 

𝑃 = 1000 

𝑛 = 4.5 × 2 = 9  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑠 

𝐹 = 𝑃(𝐹/𝑃, 𝑖, 𝑛) 

1500 = 100(𝐹/𝑃, 𝑖, 9) 

1500 = 1000(1 + 𝑖)9 

1.5 = (1 + 𝑖)9 

𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑙𝑜𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑖𝑑𝑒: 

0.17609 = 9 log (1 + 𝑖) 

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑦 9 

0.019566 = log (1 + 𝑖) 

𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑔: 

1 + 𝑖 = log−1(0.019566) = 1.04608 

𝑖 = 1.04608 − 1 = 0.046 

 %4.6غشهر بالتقريب  و  6يركب كم معدل الفائدأ الرت م إرن 

𝑖 =
𝑟

𝑚
= 4.6% 

𝑖𝑒𝑓𝑓 = (1 + 𝑖)𝑚 − 1 
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= (1 + 0.046)2 − 1 

= (1.046)2 − 1 

= 1.0943 − 1 = 0.0943 

   % 9.43هو  (.approx)إذن معدل الفائدة الفعلي السنوي لهذه المعاملة بالتقريب 
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 سايمالفصل ال
 (Equivalence)التكافؤ 

  :(Planning of Paying Borrowed Money) المال المقرضخطط تسييي  6.1

 م% تذذدفع سذذنويا  9$ بفائذذدأ مقذذدار ا 10000  غدنذذاه خزذذ  تسذذديد قذذرض مقذذداره 6.1يوهذذا الجذذدول ن

نبذذذرغن المذذذال  $10000والسذذذنة صذذذفر فذذذة الجذذذدول يشذذذار بهذذذا إلذذذى تذذذاريخ بدايذذذة القذذذرض وتسذذذمى الذذذذ 

 .(principal amount)اوساسة اوصلة  المقترض 

 $10000خطط تسييي قرض مقياره  (6.1جيول )

 

 الخطة

المال الممتلك بعد 

الدفعة التي تتم في 

 نهاية السنة 

E.O.Y  

الدفعة التي 

تتم في نهاية 

 السنة 

E.O.Y 

إجمالي المال الممتلك 

قبل الدفعة التي تتم 

 في نهاية السنة 

E.O.Y 

الفائدة المستحقة 

%( من المال 9)

الممتلك عند بداية 

  S.O.Yالسنة 

 

نهاية 

 السنة

 10000    1 
 10000 900 10900 900 2 
 10000 900 10900 900 3 
 10000 900 10900 900 4 
 5 900 10900 900 10000 الخزة

I 10000 900 10900 900 6 
 10000 900 10900 900 7 
 10000 900 10900 900 8 
 10000 900 10900 900 9 
 0 10900 10900 900 10 
 10000    0 
 9000 1900 10000 900 1 
 8000 1810 9810 810 2 
 3 720 8720 1720 7000 الخزة

II 6000 1630 7630 630 4 
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 5000 1540 6540 540 5 
 4000 1450 5450 450 6 
 3000 1360 4360 360 7 
 2000 1270 3270 270 8 
 1000 1180 2180 180 9 
 0 1090 1090 90 10 
 10000.0    0 
 9341.8 1558.2 10900.0 900.0 1 
 864.36 1558.2 10182.56 840.76 2 
 7842.35 1558.2 9400.55 776.19 3 
 6989.96 1558.2 8548.16 705.81 4 
 5 629.10 7619.06 1558.2 6060.86 الخزة
III 5048.12 1558.2 6606.32 545.46 6 
 3944.25 1558.2 5502.45 454.33 7 
 2741.03 1558.2 429923 354.98 8 
 1429.52 1558.2 2987.72 246.69 9 
 0.00 1558.2 1558.18 128.66 10 
 10000.0    0 
 10900.0 0.0 10900.0 900.0 1 
 11881.0 0.0 11881.0 981.0 2 
 12950.29 0.0 12950.29 1069.29 3 
 14115.82 0.0 14115.82 1165.3 4 
 5 1270.42 15386.24 0.0 15386.24 الخزة
IV 16771.00 0.0 16771.00 1384.76 6 
 18280.39 0.0 18280.39 1509.39 7 
 19925.63 0.0 19925.63 1645.24 8 
 21718.94 0.0 21718.94 1793.31 9 
 0.00 23673.64 23673.64 1954.70 10 
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 : Iالخطم 

 الفائدأ سنويا .تدفع  .1

 دفع جسئة لرغن المال.ال تقتهة  .2

 يدفع رغن المال اوساسة كله دفعة واحدأ نهاية الفترأ. .3

 : IIالخطم 

 تقليم رغن المال بزريقة نظامية. .1

 تخفيض الفائدأ.  .2

 : IIIالخطم 

  قليم رغن المال اوساسة بزريقة منتظمة.ت .1

 المال. انتظام مجموع مدفوعات الفائدأ ورغن .2

 : IVالخطم 

  ال تقتهة دفع جسئة لرغن المال. .1

 دفع فائدأ. ال تقتهة .2

  سنوات.  10يتم دفع رغن المال اوساسة والفائدأ فة نهاية الذ  .3

 (6.2جيول )

IV III II I 
رأس المال 

 المستثمر
 السنة

    10000 0 
 1558 1900 900  1 
 1558 1810 900  2 
 1558 1720 900  3 
 1558 1630 900  4 
 1558 1540 900  5 
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 1558 1450 900  6 
 1558 1360 900  7 
 1558 1270 900  8 
 1558 1180 900  9 
 1558 1090 19000  10 

23671      
23671 23673 23674 23674  𝐹10 

 

 
(a)   ل مسار النقيي ف  الخطم رسم تخط طI 

 
(b)  رسم تخط ط  ل مسار النقيي ف  الخطمII 
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(c)  رسم تخط ط  ل مسار النقيي ف  الخطمIII 

 
(d)  رسم تخط ط  ل مسار النقيي ف  الخطمIV 

 

مذن تيذر  (equivalence)استخدم تعبيذر التكذاف  غلنا  تناول المواهيع الخاصة بالقيمة السمنية للنقود 

وجم تقديم فكرأ عذن تكذاف   (intentionally)تعريذ ما ية المقصود بهرا المفهومم وقد تم رلك عمدا  

. إرا كذان قيمتهذا الحاليذة تتسذاوك باسذتخدام  k%سلسلة غو مسار تدفقين نقديين عند معدل فائذدأ معذين 

للتدفقين النقديين متساوية عند معدل  (PW)إرا كانت القيمة الحالية وبالزبع  . k%نفن معدل الفائدأ 

.  k%معزذذذاأ يتسذذذاويان باسذذذتخدام نفذذذن المعذذذدل فذذذإن عائذذذد ما عنذذذد غت نقزذذذة فذذذة الذذذسمن  k%الفائذذذدأ 

 (AW)فالسلسذذلة المنتظمذذة المتكافئذذة  k%إرا تكافذذ  مسذذاران للتذذدفق النقذذدت عنذذد معذذدل فائذذدأ وبالملذذم 

  الخاصة بكم تدفق سوف تتساويا عند التعبير عنهما فة نفن الفترأ السمنية. 

التة تختلذ فة مقدار ا اإلجمالة والتذة تذتم فذة فتذرات وتعد فكرأ احتمال تكاف  المدفوعات ناإليرادات  

مختلفة رات غ مية فة االقتصاد الهندسة. ولتوهيا  ره الفكرأ يمكننا للمقارنة كما فة الجذدول السذابق 
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يمكذن عذن $ التة تم اقتراهها بجوار اور ع متواليات للمدفوعات والتة كمذا رغينذا 10,000غن نهع الذ 

 %.9لة فائدأ زريقها التسديد فة حا

تكافئ بعهها البعض من وجهة نظر للمدفوعات % فإن الخمن متواليات 9فإرا كان معدل الفائدأ  و 

$ م ون الذذدائن يمكنذذه بهذذرا المبلذذغ غن يسذذتفيد مذذن غت مذذن 10,000نالمسذذتلمر  رو العحقذذة بالذذذ الذذدائن 

ال وعذذذدا  بالتسذذذديد  كبذذذديم للذذذذ المتواليذذذات اور ذذذع للمذذذدفوعات فذذذة المسذذذتقبم نو دقذذذة غكلذذذرم يمكنذذذه غن ينذذذ

  .(PW)$ الحالية 10,000

$ نر مذذا السذذتلمار ا بشذذكم 10,000وبزريقذذة مماللذذة فإنذذه مذذن وجهذذة نظذذر المذذدين الذذرت يحتذذات إلذذى الذذذ 

بعهذها وغيهذا  مذع الذذ مذع  (FW)مر ا فة غحد مشاريع اوعمذال م تتكافذ  المتواليذات اور ذع المسذتقبلية 

علذى دفذع غت مذن  ذره المتواليذات المسذتقبلية فذإن م ونذه باالتفذام (PW)$ فة الوقذت الحذالة 10,000

المبلذذغ الحذذالة المزلذذوب يكذذون مهذذمونا . وقذذد نفكذذر فذذة غت عذذدد مذذن متواليذذات المذذدفوعات التذذة تسذذاعد 

مذذذن  ذذره المتواليذذذات  ة غنَّ كذذم   ذذواإلجابذذذة  % 9  بالكذذاد فذذة حالذذذة فائذذدأ $ 10,000 علذذى تسذذديد الذذذذ 

  $. 10,000غت الذ   (PW)متكافئة مع بعهها البعض وغيها  مع ما يكافئها من قيمة حالية 

ويوها معنى التكاف  باستخدام التناظر من علم الجبرم فإرا كان عدد من اوشيا  مساويا  لشذة  واحذد 

غو متواليذذات المذذدفوعات أ فذذإن المذذدفوعات فذذإن كذذم منهذذا يكذذون مسذذاويا  ليخذذر. فذذإرا غعزذذة معذذدل الفائذذد

تكذذافئ  ذذرا المقذذدار الحذذالة وبالتذذالة  ذذة نفسذذها  مذذن المذال  (PW)التذة تمكذذن مذذن تسذذديد مقذذدار حذذالة 

 تتكاف . 

 م ال:

 تحرك من غن التدفقين النقديين غدناه متكافئان.
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    (b)التيفق النقيي               i=15%               (a)التيفق النقيي            

𝑃𝑊(𝑎) = $100(𝑃/𝐹, 15%, 1) + $200(𝑃/𝐹, 15%, 3) + $100(𝑃/𝐹, 15%, 4) 

+$300(𝑃/𝐹, 15%, 4) = 100(0.8696) + 200(0.6575) + 100(0.5718) 

+300(0.4972) = $424.80 

𝑃𝑊(𝑏) = $94.667(𝑃/𝐴, 15%, 8) 

= 94.667(4.4873) 

= 424.799   ≃ $424.80 

$. وزالمذذا 424.80إرن التذذدفقين النقذذديين يكافئذذان بعهذذها الذذبعض ون قيمذذة كذذم منهمذذا الحاليذذة  ذذة 

 ذذذة  k%(15%)غنهمذذذا متكافئذذذان فقيمتهمذذذا المسذذذتقبلية فذذذة نهايذذذة الفتذذذرأ باسذذذتخدام نفذذذن معذذذدل الفائذذذدأ 

1299.46.$ 

 م ال:

𝑡عند ما  ة قيمة المجموع النقدت  =  %.10 و  𝑖الرت يكافئ التدفق النقدت الموها إرا كان  6

 
    ة :0القيمة الحالية  لهرا التدفق النقدت عند الفترأ ن
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𝑃𝑊(0) = −400(𝑃/𝐹, 10%, 1) + 100(𝑃/𝐴, 10%, 3)(𝑃/𝐹, 10%, 1) 

+100(𝑃/𝐴, 10%, 3)(𝑃/𝐹, 10%, 5) 

= −400(0.9091) + 100(2.489)(0.9091) + 100(2.4869)(0.6209) 

= $16.58 
 

 
𝑡$ من 16.58بتحويم الذ  = 𝑡إلى  0 =  تعزة : 6

𝐹(6) = 16.58(𝐹/𝑃, 10%, 6) 

= 16.58(1.7716)  = $29.86 

𝑡$ فذة الفتذرأ 29.86التدفق النقدت الموجب بالقيمذة فإنَّ % 10عليه عند  = يكذافئ التذدفق النقذدت  6

 الموها.

 

 :(General Exercises) تيريبات عامم 6.2

 % مركبة سنويا :6توفير يدفع معدل فائدأ $ فة حساب 5,000. تم إيداع مبلغ 1

a سنوات؟ 10الرت سوف يتراكم فة الحساب عند نهاية . ما  و المبلغ  

b 12إرا كذذان معذذدل الفائذذدأ سذذنوات  5الذذرت سذذوف يتجمذذع فذذة الحسذذاب عنذذد نهايذذة . مذذا  ذذو المبلذذغ %

  مركبة سنويا .
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c .أ إلى النصذ.ما تعليقك على مهاعفة معدل الفائدأ وتقليم فترأ الفائد   

d . اآلن تذذذوفر لحسذذذتلمار والخيذذذاران فذذذة 5000إرا كذذذان نفذذذن المبلذذذغ $𝑎, 𝑏  مزروحذذذان امامذذذك غيهمذذذا

   تختار؟ نبرر اجابتك  

e .سذذذنوات  5مذذذارا تفعذذذم للمبلذذذغ المتذذذراكم لفتذذذرأ الذذذذ   صذذذاحب غقذذذم فتذذذرأ سمنيذذذة 2إرا تذذذم اعتمذذذاد الخيذذذار ن

   القادمة.

% مركبذذذة سذذذنويا م مذذذا  ذذذو المبلذذذغ الذذذرت يذذذتم إيداعذذذه اآلن فذذذة 10يذذذدفع معذذذدل فائذذذدأ . حسذذذاب ادخذذذار 2

 سنوات.  10$ فة نهاية 12000الحساب لكة يجمع المدخر مبلغ 

% مركبذذة سذذنويا  م 8 فائذذدأ مقذذدار ا $ فذذة حسذذاب جذذارت يعزذذة2000 علذذة كمذذال مبلرذذا  قذذدره. غودع 3

 4$. بعذد 4000فة السذنتين التذاليتين غودع  $ لم3000سنة بالهب  غودع فة نفن الحساب  2بعد و 

سحب المبلذغ المتذراكم وحولذه لحسذاب اسذتلمار يعزذة معذدل  علة كمالسنوات من اإليداع اوخير قرر 

  .سنوات بعد تحويم الحساب 4% مركبة سنويا . ما قيمة ما تجمع له من مبلغ فة نهاية 10فائدأ 

t$ عنذذذذذد الفتذذذذذرات 2000$م 1200$م 5000 غودعذذذذذت المبذذذذذالغ لميذذذذذا  عبذذذذذد هللا. 4 = 1, 2, علذذذذذى  3

% مركبذة لكذم فتذرأ. مذا  ذو المبلذغ المتذراكم فذة الحسذاب 8. إرا كان الحساب يعزة معدل فائدأ التوالة

𝑡عند  = 𝑡و   3 =   ؟  6

𝑡. ما  و المبلغ عند الفترأ 5 = م إرا كذان معذدل فة الشذكم غدنذاه المكافئ للمخز  النقدت الموها 4

 % مركبة لكم فترأ.15 الفائدأ
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 . اعتبر التدفق النقدت التالة:6

8 7 6 5 4 3 2 1 0 
نهاية 

 السنة 

(t) 

3000$ 3500$ 4000$ 4500$ 5000$ 5500$ 6000$ 6500$ 10000$ 
(C.F) 

التدفق 

 النقدي

 

 %10المنتظمذذة التذذة تكذذافئ التذذدفق النقذذدت المعزذذى إرا كذذان معذذدل الفائذذدأ مذذا قيمذذة الذذدفعات السذذنوية 

 مركبة سنويا .

𝑡دفعذذذذات المتسذذذذاوية التذذذذة تحذذذذدب فذذذذة الفتذذذذرات  5لتذذذذدفق النقذذذذدت الموهذذذذا مذذذذا  ذذذذة قيمذذذذة الذذذذذ . ل7 =

1, 2, 3, 4,  % مركبة لكم فترأ.12. إرا كان معدل الفائدأ  5

 
التذة تجعذم التذدفقات النقديذة متكافئذة عنذد  Xالموهحة غدنذاه. غحسذب قيمذة . معزى التدفقات النقدية 8

 % مركبة سنويا .20 معدل فائدأ

6 5 4 3 2 1 E.O.Y 
نها م السنم 

(t) 

5000$ 7000$ 6000$ 4000$ 1000$ -$12000 C.F(A) 
التيفق 

 (A)النقيي 

7000$ 10000$ 10000$ 9000$ 7000$ -$X C.F(B) 
التيفق 

 (B)النقيي 
 

التذة تجعلهمذا متكذافئين إرا غسذتخدم معذدل فائذدأ  Yمسار تدفقين نقذديين. غحسذب قيمذة  . معزى غدناه9
  % مركبة سنوية.10مقداره 

6 5 4 3 2 1 E.O.Y 
نها م السنم 

(t) 

9000$ 7000$ 6000$ 4000$ 1000$ -$12000 C.F(A) 
التيفق 

 (A)النقيي 
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3000+ 

2Y 

4000+ 

1.5Y 

5000+ 

Y 

6000+ 

0.5Y 
7000 -$10000 C.F(B) 

التيفق 
 (B)النقيي 

 

التذذة تجعذذم كذذم التذذدفقات تتكافذذ  عنذذد معذذدل فائذذدأ  Yو  X. للتذذدفق النقذذدت الموهذذا غحسذذب قيمذذة 10

 % مركبة سنويا .15

 (C)التيفق النقيي 

C.F(C) 

 (B)التيفق النقيي 

C.F(B) 

 (A)التيفق النقيي 

C.F(A) 

 (t)نها م السنم 

E.O.Y 

$Y -$2500 -$1000 0 
Y 3000 X 1 
Y 2500 1.5 X 2 
2Y 2000 2.0 X 3 
2Y 1500 2.5 X 4 
2Y 1000 3.0 X 5 

 
% 8ون تصذير مليذونيرا  عنذد التقاعذد. حسذاب ادخذار يعزيذك معذدل فائذدأ  . من الم كذد غنذك تسذعى11

مليذون دوالر فذة نهايذة  صذم إلذى مبلذغسنة من اآلن. ما مقدار ما تودعه اآلن لي 40مركبة سنويا  لمدأ 

  الفترأ. 

𝑡$ تم سحبه عند 1000. قرض قيمته 12 = 𝑡ما قيمة اللحب دفعات المتسذاوية عنذد  0 = 1, 2, 3 

 .% مركبة لكم فترأ10التة تعزة قيمة القرض إرا كان معدل الفائدأ 

𝑡$م غودعذذت فذذة الفتذذرأ 500دفعذذات قيمذذة كذذم منهذذا  5. 13 = 1, 2, 3, 4, فذذة حسذذاب يذذدفع فائذذدأ  5

𝑡م فة الفترأ  % مركبة لكم فترأ. ما قيمة ما تراك8مقدار ا  = 5 . 

% مركبذة سذنويا  10السنوية التة يجب إيداعها فة حساب يعزة فائذدأ مقذدار ا  يات. ما قيمة الدفع14

𝑡$ عند نهاية الفترأ 15000جمع ما قيمته وجم   𝑡فة نهاية السنة  = 8  . 

مذة مذا تذراكم % مركبذة سذنويا . مذا قي12$ سنويا  فة حسذاب يعزذة فائذدأ مقذدار ا 8000. يتم إيداع 15

 مباشرأ بعد الدفعة الخامسة.
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نصذذ  تسذنوات مذن اإليذداع سذحب 4$ فة حساب ادخار. بعذد مذرور 1000 تغودعنوال عبان . 16

فذذة إيذذداعها بعذذد مذذرور سذذنتين مذذن غخذذر سذذحب.  ت$ سذذنويا  بذذدغ200  نالذذك مبلرذذا  وقذذدره .امذذا تجمذذع لهذذ

% مركبذة سذنويا . مذا 8سنة من تاريخ غول إيداع. إرا كان الحساب يذدفع  15المبلغ الكلة تم سحبه بعد 

 قيمة المبلغ المسحوب عند كم فترأ سحب.

 5% مركبذة سذنويا  وسذوف تسذدد القذرض فذة فتذرأ 15بفائذدأ  $15000استلفت مبلغ  روان غسامة. 17

 $ عن السابقة. 500ت ب قساط سنوية قيم كم دفعة منها تسيد بمقدار سنوا

aل دفعة.و . ما قيمة غ 

b .ما  ة قيمة غول دفعةم إرا كانت كم دفعة تقم بنفن المقدار عن السابقة . 

c ما قيمة غول دفعة لكم من .(𝑏), (𝑎) عند بداية كم فترأ   ياتإرا تم االتفام على تسديد  ره الدفع 

 % مع التركيب.20إرا كان معدل الفائدأ االسمة  و معدل الفائدأ الفعلة  . غحسب18

a السنوت . 

b .النصذ سنوت . 

c  .الر ع سنوت . 

d .الشهرت . 

e .اليومة . 

 التاليين متساويين نمتكافئين . تجعم التدفقين (i). غت قيمة لذ 19
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𝑡% مركبذذذة لكذذذم فتذذذرأ. مذذذا قيمذذذة الذذذدفعات السذذذنوية المنتظمذذذة خذذذحل 8. مسذذذتخدما  معذذذدل فائذذذدأ 20 =

(1 𝑡𝑜 5) االمكافئة للتدفق النقدت ال  .موهَّ

 

$ فذذذة حسذذذاب ادخذذذار يعزذذذة فائذذذدأ 2000دفعذذذات سذذذنوية متتاليذذذة مقذذدار ا  4 تغودعذذذ ر ك غسذذامة. 21

           بعد سنتين من غخر إيداع.   ا% مركبة نصذ سنوية ما  ة قيمة ما سوف يكون فة حسابه10مقدار ا 
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 سابعالفصل ال
 مقارنم الخ ارات والبيائل االست ماريم

(Comparison of Alternatives) 
 :(Introduction)مقيمم  7.1

يسذذاعد علذذى قيذذان العائذذد  إن القيذذام بإعذذداد الدراسذذات الخاصذذة بتقيذذيم واختيذذار المشذذروعات االسذذتلماريةم

تخذذذار القذذذرار االسذذذتلمارت المناسذذذب. وتقيذذذيم الجذذذودأ االقتصذذذادية لهذذذره المشذذذاريعم حتذذذى يذذذتم ا االقتصذذذادت

وتحليذم كافذة البيانذات الممكذن جمعهذا عنذد الفذرذ ويتزلب إعداد  ره الدراسذات القيذام بجمذع وتصذنيذ 

االستلمارية المتاحة وكم فرصة منها تملم مشروع استلمارت يمكذن اختيذاره والمهذة قذدما  فذة إجذرا ات 

 تنفيره.

وتختلذ نوعية البيانات وزرم التقيذيم والقذرارات االسذتلمارية والماليذة التذة يذتم اتخار ذا بذاختحف مرحلذة 

بذذذالرتم مذذذن غن نشذذذ أ فكذذذرأ المشذذذروع فذذذة ر ذذذن  ة التذذذة يمذذذر بهذذذا المشذذذرع االسذذذتلمارت.التقيذذذيم والمفاهذذذل

المستلمرم وتزور مراحم  ره الفكرأم وخروجها إلى حيس التنفير عملية متكاملة اوبعاد إال غنها تتم على 

عذذدأ مراحذذذم متعاقبذذة وتتزلذذذب العديذذد مذذذن الدراسذذات المتكاملذذذة والمعتمذذدأ علذذذى بعهذذها الذذذبعضم والتذذذة 

تساعد فة تحديد العائد االقتصادت المتوقع تحقيقه مذن المشذروع االسذتلمارت فذة ظذم المتريذرات البيئيذة 

 والفنية والمالية واالقتصادية المحيزة بالفرصة االستلمارية التة تدور حولها فكرأ المشروع االستلمارت.

ائذذد متتذذابع الحذذدوب فذذة اختيذذار الفرصذذة االسذذتلمارية التذذة تحقذذق لذذه ع يتوقذذذ نجذذاح غت مسذذتلمر علذذى

  شكم تدفق نقدت داخم يسيد من ر حية االستلمار. 

ولذذرلك فذذإن دراسذذة الجذذدوك االقتصذذادية وتقيذذيم العائذذد االقتصذذادت للفرصذذة االسذذتلمارية تليذذر العديذذد مذذن 

االسئلة التة توها بشكم عام زبيعة  ره الدراسةم ومن اوسئلة على سبيم الملال ال الحصذر مذا  ذة 

زويلذذذذذة اوجذذذذذم للمشذذذذذروع االسذذذذذتلمارتم التذذذذذة تعظذذذذذم مذذذذذن قيمتذذذذذه التسذذذذذويقية ور حيتذذذذذه والعائذذذذذد او ذذذذذداف 

 االقتصادت المتوقع منه؟
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مذذا  ذذة نوعيذذة البيانذذات والدراسذذات الواجذذب توافر ذذا والتذذة تسذذاعد علذذى تقيذذيم فاعليذذة الفذذرذ االسذذتلمارية 

اختيذذار غفهذذم ت يترتذذب عليذذه وكيذذذ يمكذذن االسذذتفادأ مذذن  ذذره الدراسذذة التخذذار قذذرار اسذذتلمار  المتاحذذة؟

ومذذذذا  ذذذذة المشذذذذاكم المتوقذذذذع حذذذذدولها والتذذذذة تحذذذذد مذذذذن فاعليذذذذة الفذذذذرذ الفذذذذرذ االسذذذذتلمارية المتاحذذذذة؟ 

االسذذذتلمارية وكيذذذذ يمكذذذن تجنبهذذذا؟ ومذذذا  ذذذة سلسذذذلة القذذذرارات الواجذذذب اتخار ذذذا لوهذذذع قذذذرار االسذذذتلمار 

 موهع التنفير؟

فذة هذرورأ التعذرف علذى زبيعذة وغ ذداف ومشذاكم  تتملذمولعم نقزة البداية ل جابذة علذى  ذره اوسذئلة 

 دراسة الجدوك االقتصادية وتقييم العائد االقتصادت للمشروعات االستلمارية.

ترتب  فاعلية ونجذاح المشذروع االسذتلمارت بتحديذد المتريذرات االسذتلمارية والماليذة واإلداريذة والفنيذة التذة 

ن حيب تحديد الفرذ االستلمارية المرتبزة بالمشذروع االسذتلمارت فذة هذو  مت لر فة قرار االستلمار 

 –دخم  –العحقة بين التدفقات النقدية الخارجة كتكلفة استلمارية رغسمالية والتدفق النقدت الداخم كعائد 

ادت متتابع الحدوب نتوقع تحقيقه مستقبح  والبعذد السمنذة لحسذتلمار الذرت يملذم العمذر اإلنتذاجة االقتصذ

 للمشذذذذذروع االسذذذذذتلمارت ومعذذذذذدل الخصذذذذذم الذذذذذرت يعبذذذذذر عذذذذذن تكلفذذذذذة رغن المذذذذذال ومخذذذذذازر عذذذذذدم الت كذذذذذد

(uncertainty) .المرتب  بالمشروع كفرصة استلمارية 

يهذذاف إلذذى  ذذره المتريذذراتم تقذذدير حجذذم الزلذذب علذذى منتجذذات المشذذروع وتحديذذد مصذذادر تمويلذذه مذذع 

فيذذر المشذذروع والعمذذم علذذى تجنذذب فشذذم المشذذروع بتذذوفير الرقابذذة المسذذتمرأ علذذى التكذذاليذ غلنذذا  مراحذذم تن

لكذذم مرحلذذة مذذن مراحذذم تنفيذذره مذذع التقيذذيم المسذذتمر لمراحذذم المتزلبذذات الماليذذة والبشذذرية والماديذذة والفنيذذة 

 التنفير لتجنب ت خير تنفير غت مرحلة عن الجدول الموهوع للتنفير.

للحد من غلار ا السلبية على قيمة  (uncertainty) فهح  عن الدراسة الموهوعية لمخازر عدم الت كد

العائد االقتصادت واالجتماعة المتوقع تحقيقهم نظرا  الرتبذاط  ذره المخذازر بالمسذتقبم وصذعوبة تجنبهذا 

وتحليذم المتريذرات االقتصذادية والماليذة واإلداريذة والفنيذة المذ لرأ فذة فاعليذة ور حيذة  كلية. يتزلب تحديذد
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اول متكاملذذة تعكذذن القيمذذة االقتصذذادية الفنيذذة والتسذذويقية والماليذذة والبشذذرية دالمشذذروع االسذذتلمارت فذذة جذذ

للمشذذروع ممذذا يسذذاعد علذذى صذذياتة وكتابذذة التقذذارير المختلفذذة التذذة ترزذذة كذذم جوانذذب ومتزلبذذات دراسذذة 

 الجدوك االقتصادية.

الخيذذذذارات  يسذذذذتخدم مفهذذذذوم القيمذذذذة السمنيذذذذة للنقذذذذود ومعذذذذايير نمقذذذذايين  العائذذذذد مذذذذن االسذذذذتلمار لمقارنذذذذة

         االسذذذذذتلمارية الهندسذذذذذية. بذذذذذالرتم مذذذذذن غن عمليذذذذذة المقارنذذذذذة تحذذذذذوت عذذذذذدأ غ ذذذذذداف لكذذذذذن  نذذذذذا يذذذذذتم التركيذذذذذس   

 رو جذذذذذذدوك               علذذذذذذى مقارنذذذذذذة الخيذذذذذذارات االسذذذذذذتلمارية الهندسذذذذذذية ماليذذذذذذا  فقذذذذذذ  باعتبذذذذذذار غن الجانذذذذذذب الفنذذذذذذة 

(technically feasible) .وباعتبار كم الفرذ فة االستلمار ويتم اختيار بديم استلمارت غوحد 

 منتظمة تتبع لمقارنة المردود نالعائد  االقتصادت للمشاريع والخيارات الهندسية كاآلتة: نالك زريقة 

  تعريذ وتحديد مجموعة الخيارات المزلوب مقارنتها. .1

 تخدم فة المقارنة.المس (planning horizon)تعريذ وتحديد اوفق السمنة  .2

 .(develop cash flow profiles)إعداد مسار التدفقات النقدية لكم خيار  .3

 (minimum attractive rate of return)تحديذد معذدل الفائذدأ المرذرت نالمجذست  اودنذى  .4

(MARR).     

 مقارنة الخيارات باستخدام معايير االستلمار. .5

 .(perform supplementary analyses)القيام بالتحليم واالختبارات اإلهافية  .6

 اختيار نالبديم  الخيار اوملم. .7

 :تعريف وتحييي الخ ارات االست ماريم 7.2
     (Defining and Determination of Investment Alternatives) 

 . (investment proposals)من مجموعة المقترحات االستلمارية يتم تعيين الخيارات االستلمارية 

 بين المقترح االستلمارت والخيار االستلمارت كاآلتة: قويمكن التفري
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الخيذذارات االسذذتلمارية بذذدائم التخذذار القذذرار بينمذذا المقترحذذات االسذذتلمارية الواحذذد منهذذا يحتمذذم غن يكذذون 

غت غن الخيذذذارات االسذذتلمارية تكذذون مذذذن المقترحذذات. ولتوهذذيا تكذذذوين مجموعذذة مذذذن . ت خيذذار اسذذتلمار 

مذذن المقترحذذات وغن غت مقتذذرح ال يذذتم غخذذره  𝑚مجموعذذة المقترحذذاتم مذذلح  إرا كذذان لذذدينا الخيذذارات مذذن 

  وباسذتخدام المتريذر اللنذائة يمكذن تكذوين 1  والذرت يمكذن اختيذاره ي خذر القيمذة ن0كخيار ي خر القيمذة ن

2𝑚  مذذذن الخيذذذارات نالبذذذدائم . خذذذر مذذذلح  لذذذحب مقترحذذذات𝐶, 𝐵, 𝐴  ا كمذذذا خيذذذارات منهذذذ 8يمكذذذن تكذذذوين

   غدناه.7.1موهحة فة الجدول ن

 تحييي الخ ارات من المقترحات (7.1جيول )

 التوضــ ح المقترحــــات الخ ار
A B C 

 (do nothing)ال يتم اختيار غحد المقترحات اللحب  0 0 0 1

 فق  Cقبول االقتراح  1 0 0 2
 فق  Bقبول االقتراح  0 1 0 3
 فق  Aقبول االقتراح  0 0 1 4
 فق  C, Bقبول االقتراح  1 1 0 5
 فق  C, Aقبول االقتراح  1 0 1 6
 فق  B, Aقبول االقتراح  0 1 1 7
 قبول اللحب مقترحات 1 1 1 8

 

الخيذارات التذة تذم الحصذول عليهذا قذد تكذون  نالذك مجموعذة مذن الخيذارات تيذر مجديذة ويمكذن من بين 

استبعاد ا مبكرا  نتيجة لبعض القيود التة حددت فة تعريذ المشكلة. ملح  محدوديذة الميسانيذة قذد تذ دت 

تكذذون  وقذذد  و ذذة إمكانيذذة االسذذتلمار فذذة الذذلحب مقترحذذات فذذة آن واحذذد. 8إلذذى اسذذتبعاد الخيذذار رقذذم ن

  يمكذذذن غن يسذذذتبعد إرا كذذذان غحذذذذد 7مذذذلح  الخيذذذار رقذذذذم ن (mutually exclusive)بعهذذذها متنافيذذذة 

ينفذذة وجذذود اوخذذر كفرصذذة اسذذتلمار فذذة آن واحذذد. غو قذذد تكذذون بعذذض المقترحذذات  Bغو  Aالمقتذذرحين 
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 عادغت ال يذتم اختيذار إحذدا ا بذدون اوخذر. ويمكذن اسذتب (contingent proposals)مرتبزة ببعهها 

مرتبزذذذان بذذبعضم عليذذذه اعتمذذادا  علذذذى القيذذذود  Cو  B  إرا كذذان المقتذذذرح 6  و ن3  و ن2ار رقذذذم نالخيذذ

  . 2𝑚الموجودأ فة تعريذ المشكلة دائما  تكون الخيارات غقم من 

 :(Defining the Planning Horizon)تحييي األفق الزمن   7.3

التة من خحلها يظهر اودا  االقتصذادت وت السمنية  (window)بعرض النافرأ اوفق السمنة ي عرف 

خيذذار. غت  ذذو زذذول الفتذذرأ السمنيذذة المزلوبذذة لذذيدا  االقتصذذادتم ولرذذرض المقارنذذة يعذذرف ب نذذه الهيكذذم 

السمنة المستخدم الرت يوها حقيقة الفترأ السمنية التة من خحلها يمكن تحديذد تقذديرات التذدفقات بدقذة 

 ومعقولية.

                والعمذذذذذذر التشذذذذذذريلة (planning horizon)بذذذذذذين زذذذذذذول اوفذذذذذذق السمنذذذذذذة  قلتفريذذذذذذوعليذذذذذذه يجذذذذذذب ا

(working life)  والعمر اإل حكة(depreciable life)  .ليداأ 

وعند مقارنة الخيارات يجب مقارنتها خحل فترأ سمنية موحذدأ. لكذن  نالذك بعذض الحذاالت التذة يختلذذ 

زذذذرم  4 نالذذذك  فذذذإنفيهذذذا اوفذذذق السمنذذذة مذذذن خيذذذار وخذذذر ويظهذذذر عذذذدم اليقذذذين فذذذة غت فتذذذرأ ت سذذذتخدمم 

 :مستخدمة لتحديد اوفق السمنة المستخدم فة الدراسة االقتصادية. إرا كانت  ره  ة الحالة

 .(�̂�)المهاعذ المشترك البسي  ليفق السمنة  .1

 .(𝑇𝑆)غقم غفق سمنة بين الخيارات  .2

 .(𝑇𝐿)غزول غفق سمنة بين الخيارات  .3

 فترات سمنية غخرك قياسية. .4

 :(Least common multiple of life). المضاعف المشترك البس ط لألفق الزمن  1

غن كذم خيذار تدفقذه النقذدت يتكذرر فذة و و غكلر الزذرم اسذتخداما  لتحديذد اوفذق السمنذةم حيذب يفتذرض 

         مذذلح  إرا كذذان  نالذذك لذذحب خيذذارات غفقهذذا السمنذذة  المسذذتقبم حتذذى نهايذذة الفتذذرأ السمنيذذة لكذذم الخيذذارات. 
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𝑇𝑃.𝐻سذذنوات. فذذاوفق السمنذذة لكذذم الخيذذارات  6م 5م 3 = �̂� = 30 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠  وعنذذد ا تظهذذر اوسذذئلة

  التالية:

 3للخيذذذار ن 30إلذذذى السذذذنة   7  غو السذذذنة ن6  غو السذذذنة ن4مذذذا  ذذذو شذذذكم التذذذدفق النقذذذدت مذذذن السذذذنة ن

 سنوات  على التوالة؟ 6سنوات  و ن 5سنوات  و ن

 6مذرات والخيذار ن 6سذنوات  يتكذرر  5مرات بينما الخيار ن 10 يتكرر سنوات  3نواإلجابة غن الخيار 

لكذم  (�̂�)مذراتم مذع مححظذة غن التذدفقات النقديذة تتكذرر بذنفن القيمذة خذحل  5سنوات  سوف يتكرر 

الخيذذارات فذذة حذذين غن تريذذرات آلذذار التهذذخم والتقنيذذات الحديلذذة وزلذذب المسذذتهلك اعتبذذرت لابتذذة خذذحل 

   الفترأ و ة ليست كرلك.   

 :(Shortest planning horizon among alternatives). أقل أفق زمن  2

𝑇𝑃.𝐻إرا تذذم اسذذتخدام  ذذره الزريقذذة لتحديذذد اوفذذق السمنذذةم غت  = 𝑇𝑆 = 3 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 فذذة  ذذره الحالذذة .

 5لكم من الخيار ن (salvage value)غو القيمة المتبقية  (book value)يجب تقدير القيمة الدفترية 

 سنوات  فة نهاية السنة اللاللة. 6سنوات  و ن

 :(Longest planning horizon among alternatives). أطول أفق زمن  3

𝑇𝑃.𝐻للمقارنة إرا استخدمت غزول غفق سمنة  = 𝑇𝐿 = 6 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠  م  نالك قرارات يجذب اتخار ذا فذة

سذذذنوات   3  للخيذذذار ن6  و ن5  و ن4فق النقذذذدت للسذذذنة نغت مذذذا  ذذذو شذذذكم التذذذد 𝑇𝐿و  𝑇𝑆الفتذذذرأ بذذذين 

سذنوات   3  للخيذار ن3واإلجابذة  ذو شذرا  معذدات جديذدأ نهايذة السذنة ن سنوات  5للخيار ن  6وللسنة ن

ها ئ  وتقذدير قيمتهذا المتبقيذة بعذد سذنة مذن شذرا5سذنوات  فذة نهايذة السذنة ن 5ووحدأ جديدأ من الخيذار ن

  لتتم المقارنة على حسب  را المبدغم ولكن ليست  ره نظرأ اقتصادية. 

 :(Some other standard periods of time). فترات زمن م أخرى ق اس م 4

 م  نالك عدأ زرم مختلفة يمكن غن تختار ا  𝑇يساوت فترأ سمنية تساوت  إرا اختير اوفق السمنة
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𝑇𝑆المنش أ تعتمد على إرا ما كان  > 𝑇   غو𝑇𝐿 > 𝑇 > 𝑇𝑆   غو𝑇𝐿 > 𝑇  . 

𝑇𝑆إرا كان  > 𝑇 تحديد القيم المتبقية لكم خيار عند نهاية الفترأ  : يجب𝑇 . 

𝑇𝐿 إرا كذان > 𝑇 > 𝑇𝑆 لهذذا عمذر غقذذم مذن  الخيذذارات التذة𝑇  تذذدفقاتها وخززهذا يجذذب غن تحذدد خذذحل

 .𝑇سوف تجهم تدفقاتها وخززها بعد الفترأ  𝑇. غما التة لها عمر غكبر من 𝑇الفترأ 

𝑇𝐿إرا كان  < 𝑇  كم الخيارات تتزلذب تحديذد الخزذ  والتذدفقات النقديذة خذحل الفتذرأ غقذم مذن�̂�  و𝑇 .

نفذذن اوسذذئلة السذذابقة التذذة  سذذوف تلذذار سذذنوات 8م 5م 2فذذإرا اختيذذرت فتذذرات قياسذذية كذذ فق سمنذذة مذذلح  

𝑇𝐿ظهذذرت عنذذد  , 𝑇𝑆 �̂� 1م 2م 3 . الخيذذار 7.3للفتذذرات القياسذذية غعذذحه كمذذا  ذذو الحذذال فذذة الجذذدول ن 

 تدفقاتها تجا لت غو تكررت إلى نهاية اوفق السمنة مع تقدير القيمة المتبقية لها فة نهاية الفترأ.

بعذض بالرتم من غن استخدام فترات قياسية لها فائدأ فة تقييم نمقارنة  الخيارات االستلمارية غيهذا  لهذا 

الخزذذورأ التذذة يمكذذن مححظتهذذا فذذة حالذذة غن معظذذم نالعائذذدات  التذذة يشذذتمم عليهذذا خيذذار مذذا احتمذذال 

 حدولها فة المرحلة المت خرأ وفقه السمنة كمشروع.

.7.2جدول رقم ن    يوها المسار النقدت للحلة خيارات متنافية لها غفق سمنة تير متساو 

 ارات متناف م لها أفق زمن  غير متساو  خ  ( المسار النقيي ل الث7.2ل رقم )جيو

الق مم المتبق م إذا 
. (t)ب عت عني الزمن 

Salvage value if 

sold at time (t) 

صاف  التيفقات 
 النقي م

Net cash flows 

 التكاليف
Cost 

 العائيات
Revenues 

نها م السنم 
(t)  

End of 

year EOY 

𝑆𝑡 𝑅𝑡 − 𝐶𝑡 𝐶𝑡 𝑅𝑡 (t) 

Alternative (1) 

$0    0 

0 $4,500 $23,000 $27,500 1-3 

Alternative (2) 

75,000 $75,000 $75,000 - 0 

55,000 $20,000 $7,500 $27,500 1 
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40,000 $25,000 $7,500 $32,500 2 

25,000 $30,000 $7,500 $37,500 3 

10,000 $35,000 $7,500 $42,500 4 

0 $40,000 $7,500 $47,500 5 

Alternative (3) 

$50,000 50,000 $50,000 - 0 

35,000 20,000 10,000 $30,000 1 

25,000 20,000 10,000 $30,000 2 

15,000 20,000 10,000 $30,000 3 

5,000 20,000 10,000 $30,000 4 

0 20,000 10,000 $30,000 5 

0 20,000 10,000 $30,000 6 

 

 . (T)  غدناه يوها مسار التدفقات النقدية وكلر من غفق سمنة 7.3جدول رقم ن

 ( مسار التيفقات النقي م ألك ر من أفق زمن  7.3جيول )

(1، 2، 3صاف  التيفقات النقي م ل خ ارات )  
Net cash flow alternatives  

 (t)نها م السنم 

End of year (t) 

𝑨𝟑𝒕 𝑨𝟐𝒕 𝑨𝟏𝒕 (t) 

𝑇 = �̂� = 30 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 
-50,000 -75,000 - 0 
20,000 20,000 4500 1 
20,000 25,000 4500 2 
20,000 30,000 4500 3 
20,000 35,000 4500 4 
20,000 (𝑁) − 75,000

+ 40,000 
4500 5 

(𝑁) − 50,000

+ 20,000 
20,000 4500 6 

20,000 25,000 4500 7 
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20,000 30,000 4500 8 
: : : : 

20,000 35,000 4500 29 
20,000 40,000 4500 30 

𝑇 = 𝑇𝑆 = 3 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

-50,000 -75,000 - 0 
20,000 20,000 4500 1 
20,000 25,000 4500 2 
20,000

+ 15,000(𝑆) 
30,000

+ 25,000(𝑆) 
4500 3 

𝑇 = 𝑇𝐿 = 6 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

-50,000 -75,000 - 0 
20,000 20,000 4500 1 
20,000 25,000 4500 2 
20,000 30,000 4500 3 
20,000 35,000 4500 4 
20,000 40,000 4500 5 
20,000 4,500* 4500 6 

𝑇 < 𝑇𝑆 = 2 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

-50,000 -75,000 - 0 
20,000 20,000 4500 1 
20,000

+ 25,000(𝑆) 
25,000

+ 40,000(𝑆) 
4500 2 

𝑇𝑆 < 𝑇 < �̂� = 5 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

-50,000 -75,000 - 0 
20,000 20,000 4500 1 
20,000 25,000 4500 2 
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20,000 30,000 4500 3 
20,000 35,000 4500 4 

20,000 + 0(𝑆) 40,000 4500 5 
𝑇𝐿 < 𝑇 < �̂� = 8 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

-50,000 -75,000 - 0 
20,000 20,000 4500 1 
20,000 20,000 4500 2 
20,000 20,000 4500 3 
20,000 20,000 4500 4 
20,000 (𝑁) − 75,000

+ 40,000 
4500 5 

(𝑁) − 50,000
+ 20,000 

20,000 4500 6 

20,000 25,000 4500 7 
20,000

+ 25,000(𝑆) 
30,000

+ 25,000(𝑆) 
4500 8 

 

(s)   تعنة الفترأ المتبقية إرا بيع الخيار المعنة فة نهاية الفترأ(t). 

(N)   الفترأ تعنة شرا  وحدأ جديدأ من الخيار المعنة فة نهاية(t). 

 م ال:

 ما. حين غمذذام منشذ أ لحسذذتلمار فذذة غحذذدلخيذذارين اسذتلماريين مزذذرو الشذذكم غدنذذاه تذدفقات نقديذذة يتهذمن 

ونسبة ون المنش أ تير قذادرأ لتحديذد غت الخيذارين سذوف يكذون متاحذا  فذة المسذتقبمم لكذن وهذعت فذة 

% كعائذذذذد فذذذذ ت 15احتمذذذذال غن تجنذذذذة فائذذذذدأ اسذذذذتعادأ رغن المذذذذال إرا غعيذذذذد اسذذذذتلماره وتجنذذذذة الحسذذذذبان 

 الخيارين تختار.
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𝑀𝐴𝑅𝑅 = 15% 

 (1الخ ار )   (                                            2الخ ار )               

 

الخيذذارين حيذذب  لكذذحسذذنوات عبذذارأ عذذن غفذذق سمنذذة  6لهذذره الحالذذة نفتذذرض نختذذار غزذذول غفذذق سمنذذة نغ  

عليذه عنذد نهايذة م   1  للخيار ن6  و ن5صفر تحدب فة نهاية السنة نل مساويةالتدفقات النقدية تكون 

  فترأ المشروعين نالخيارين  سوف تكون القيمة المستقبلية الصافية :

𝐹𝑊1@(15%) = $3500(𝑃/𝐴, 15,3)(𝐹/𝑃, 15,6) + $4500(𝐹/𝑃, 15,2) 

−4000(𝐹/𝑃, 15,6) = 3500(2.2832)(2.3131) + 4500(1.3225) 

−4000(2.3131) = $15,183.29 

𝐹𝑊2@(15%) = $1000(𝐹/𝐴, 15,6) + $1000(𝐴/𝐺, 15,6)(𝐹/𝐴, 15,6) 

−$5000(𝐹/𝑃, 15,6) = $(1000(8.7537) + 1000(2.0972)(8.7537) 

−5000(2.3131) = $15,546.6 

∴ 𝐹𝑊2(15%) > 𝐹𝑊1(15%) 

 .  2عليه يفهم الخيار االستلمارت ن

سذذنوات  4العائذذد السذذنوت خذذحل  حسذذاب ببسذذازة يذذتمإرا لذذم نهذذع اعتبذذار للفذذق السمنذذة المختلذذذ و نب  

 :   سوف نجد2للخيار نسنوات  6  و 1للخيار ن
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𝐴𝑊1@(15%, 4) = $3000.15/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐴𝑊2@(15%, 6) = $1776.20/𝑦𝑒𝑎𝑟 

     و اوفهم .1نه غن المشروع نللخيار نو را ينتو ع

 :(Developing Cash Flow Profiles)إعياي مسار التيفقات النقي م  7.4

مجموعة الخيارات واتخار قرار تحديذد اوفذق السمنذة يمكذن إعذداد شذكم التذدفقات عند االنتها  من تحديد 

النقدية للخيارات. وعادأ يوهع فة الحسبان اوحوال المستقبلية دون االعتماد كلية على مسار التدفقات 

يذذتم خيذذار تدفقذذه النقذذدت  للخيذذارات االسذذتلمارية. وكذذم (past cash flow)النقديذذة الماهذذية نالسذذابقة  

كذذذذم مسذذذذارات التذذذذدفقات النقديذذذذة لكذذذذم مقترحذذذذات االسذذذذتلمار  (aggregating) بمجمذذذذوعالحصذذذذول عليذذذذه 

 الموجودأ داخم كم خيار استلمارت.

دات السذنوية والعائذعند إعداد مسار التدفق النقدت وت خيار فإنذه يحتذات ودم التقذديرات عذن التكذاليذ 

 book)غو القذيم الدفتريذة  (salvage values)تقذدير القذيم المتبقيذة علذى وت تحخحل اوفق السمنة وي

values)  غو القيم الكامنة(residual values)  لكم اوصول(assets)  .عند نهاية فترأ اوفق السمنة

يجذذذذب العنايذذذذة بتقيذذذذيم مذذذذردود كذذذذم خيذذذذار اسذذذذتلمارت علذذذذى اودا  االقتصذذذذادت للمنشذذذذ أ حتذذذذى خيذذذذار عذذذذدم 

إرا كذذان  ذذو خيذذار  (do nothing)ت خيذذار غو اإلبقذذا  علذذى الحالذذة الرا نذذة للمنشذذ أ االسذذتلمار فذذة غ

 منافن غو مجدت.

تقديرات التدفقات النقدية تعتمد على المنش أ حيب غنها تصمم نمذورت خذاذ بهذا يسذاعد المحلذم ويقذوده 

 .إلعداد مسار التدفقات النقدية

 :(Specifying the MARR) األينى المجزي  العائيتحييي معيل  7.5

علذى غسذان القيمذة السمنيذة للنقذود تحتذات للخبذرأ فذة تحديذد غت قيمذة سمنيذة مقارنة الخيذارات االسذتلمارية 

 جذست الم عائذدمعذدل البتستعمم. القيمة النقدية المسذتخدمة مذع زذرم التذدفقات النقديذة المتقزعذة تسذمى س
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معذدل الفائذدأ المزلذوب غو غو قيمذة  ذاردلم و غم  (minimum attractive rate of return)اودنذى 

العائد نالمردود  من االستلمار. برض النظذر عذن التسذميةم تحديذد معذدل الفائذدأ مزلذوب لتحويذم مذسيو 

التدفقات النقدية التة تحذدب خذحل اوفذق السمنذة لمقيذان اقتصذادت رو معنذى يسذتخدم للتقيذيم والمقارنذة 

 ستلمارية الهندسية.النسبوية للمشاريع غو البدائم اال

قيمتذه علذى نذوع  تعتمذد كمعامذم (MARR)مجموعة من المنشآت تعامم معدل الفائدأ المجذست اودنذى 

يسذذتخدم قيمذذة لابتذذة. برذذض النظذذر عذذن غسذذن تحديذذد قيمذذة  ذذرا االسذذتلمار قيذذد الدراسذذة. والذذبعض اوخذذر 

 cost of securing)المعذذدل يجذذب غن تسيذذد قيمتذذه عذذن قيمذذة تكلفذذة المحافظذذة علذذى رغن المذذال 

capital)  غو بالملم قيمته يجب غن تملم تكلفة الفرصة البديلة(opportunity cost)  لعدم االستلمار

نالمال  فة خيار إرا كان ال  فة بقية الخيارات المتاحة. القاعدأ المعمول بها يجب غن ال تستلمر النقود

والسذذبب يعذذود ون  (MARR)جذذست اودنذذى المكبذذر مذذن قيمذذة معذذدل الفائذذدأ يعزذذة عائذذد علذذى اوقذذم غ

 .(MARR)بعض الفرذ اوخرك لحستلمار موجودأ وتستلمر بقيمة فائدأ تساوت الذ 

 :مقارنم الخ ارات االست ماريم 7.6
     (Comparing the Investment Alternatives) 

مذن االسذذتلمار  نالمذذردود  غن للنقذود قيمذذة سمنيذة و تزبيذذق واحذد غو غكلذذر مذن مقذذايين العائذدعلذى غسذذان 

إلذى  ذره على غسان االعتبارات االقتصادية الختيار البذديم اوملذم.  يمكن مقارنة الخيارات االستلمارية

و ة قزعا   (depreciation)واإل حك  (income taxes)النقزة لم يتم التزرم لركر هرائب الدخم 

غت مذن التذدفقات  غن تسهيم مقارنة الخيذارات نفتذرضت لر على شكم التدفقات النقدية للخيارات. ووجم 

 النقدية بعد الهرائب واإل حك غو قبلهما مزلوبان فة الدراسة االقتصادية.

خيذذذارات لهذذذا تذذذدفقات نقديذذذة موهذذذحة  4لتوهذذذيا اسذذذتخدام المقذذذايين المختلفذذذة لمقارنذذذة البذذذدائمم اعتبذذذر 

يمكذذن بالتذذالة % 15جذذست غدنذذى مقذذداره سذذنوات ومعذذدل فائذذدأ م 5  وفذذق سمنذذة مقذذداره 7.4بالجذذدول ن

 إجرا  التحليحت التالية:
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     .  يوها مسار التدفقات النقدية لخيارات استلمارية 7.4جدول رقم ن

 مسار التيفقات النقي م لخ ارات است ماريم( 7.4جيول )

(1، 2، 3صاف  التيفقات النقي م ل خ ارات )  
Net cash flow alternatives  

 (t)نها م السنم 

End of year  

𝑨𝟑𝒕 𝑨𝟐𝒕 𝑨𝟏𝒕 𝑨𝟎𝒕 (t) 
$-75,000 $-50,000 $0 $0 0 

$20,000 $20,000 $4500 $0 1 

$25,000 $20,000 $4500 $0 2 

$30,000 $20,000 $4500 $0 3 

$35,000 $20,000 $4500 $0 4 

$40,000 $20,000 $4500 $0 5 
 

 :(Net present worth method (NPW)). طريقم صاف  الق مم الحال م 1

لمقارنة الخيارات االستلمارية بحسذاب صذافة القيمذة الحاليذة لكذم خيذار عنذد السذنة  م ره الزريقة تستخد

   ويفهم الخيار الرت له غكبر قيمة حالية.0ن

 : (Ranking approach))أ( طريقم الرتب 

𝑃𝑊0@(15%) = 0 

𝑃𝑊1@(15%) = 4500(𝑃/𝐴, 15,5) 

= 4500(3.3522) 

= $15,085 

𝑃𝑊2@(15%) = −50,000 + 20,000(𝑃/𝐴, 15,5) 

= −50,000 + 20,000(3.3522) 

= $17,044 
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𝑃𝑊3@(15%) = −75,000 + 20,000(𝑃/𝐴, 15,5) + 5000(𝑃/𝐺, 15,5) 

= −75,000 + 20,000(3.3522) + 5000(5.7751) 

= $20,920 

   له غكبر قيمة حالية فهو اوفهم .3بما غن الخيار ن

 :(Incremental Approach))ب( طريقم الفرق 

تذتم عذن زريذق زذرح التذدفقات النقديذة مذن بعهذها لكذم خيذارين واسذتخدام الفذرم فذة التحليذم مذع ترتيذب 

ية للفرم غكبر من الخيارات على غسان القيمة اوولية لحستلمار تصاعديا . فإرا كان صافة القيمة الحال

وسذوف  (defender)ن الخيذار المذدافع عذ (challenger)م الخيار المتحذدت موجب يفهغت نصفر  

يكون الخيار المتحدت غسان المقارنة للخيار التالة حيب يصبا الخيار المتحدت مدافع والخيار الجديد 

غقذذذم مذذذن نصذذذفر  يصذذذبا الخيذذذار المذذذدافع غسذذذان  غت متحذذذدت. فذذذإرا كانذذذت القيمذذذة الحاليذذذة للفذذذرم سذذذالبة

 المقارنة مع الخيار التالةم و كرا.

𝑃𝑊1−0@(15%)            1 → 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟    متحدت 

                                    0 → 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟        مدافع 

𝑃𝑊1−0@(15%) = 4500(𝑃/𝐴, 15,5) 

= 4500(3.3522) 

= $15,085 
𝑃𝑊1−0بمذذذا غن  >   1 م والخزذذذوأ التاليذذذة تسذذذتخدم الخيذذذار ن0الخيذذذار ن ىلذذذ  يفهذذذم ع1فالخيذذذار ن 0

 متحدت.    2نمدافعا  والخيار 

𝑃𝑊2−1@(15%)            2 → 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟    متحدت 

                                    1 → 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟        مدافع 

𝑃𝑊2−1@(15%) = −50,000 + 15,500(𝑃/𝐴, 15,5) 
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= −50,000 + 15,500(3.3522) 

= $1959 
𝑃𝑊2−1بما  >   مذدافعا  2 م والخزوأ التالية تستخدم الخيذار ن1  يفهم على الخيار ن2فالخيار ن  0

   متحدت.3والخيار ن

𝑃𝑊3−2@(15%)            3 → 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟    متحدت 

                                    2 → 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟        مدافع 

𝑃𝑊3−2@(15%) = −25,000 + 5000(𝑃/𝐺, 15,5) 

= −25,000 + 5000(5.7751) 

= $3876 
𝑃𝑊3−2بما  >  م وحيب غنه ال توجد خيارات غخرك لمقارنتهذا 2  يفهم على الخيار ن3فالخيار ن  0

    و الخيار اوفهم.3إرن الخيار ن

فة زريقة الفرم إرا كانت صافة قيمة الفروقات يساوت الصفر غو غقم ونسبة لترتيب الخيارات فالخيذار 

𝑃𝑊2−1التذذذالة المتذذذذاح نالمتحذذذذدت  يقذذذذارن مذذذذع الخيذذذذار السذذذذابق نالمذذذذدافع . مذذذذلح  إرا كانذذذذت  ≤ إرن  0

   و كرا.1  يقارن مع الخيار رقم ن3الخيار رقم ن
 

 )اليفعات( المنتظمم السنو م:. طريقم صاف  ق مم اإليرايات 2

(Net annual worth method (NAW)) 

سذذذابق تزبيقهذذذا علذذذى الملذذذال الغكبذذذر قيمذذذة ل يذذذرادات السذذذنوية. ويمكذذذن  صذذذاحبالخيذذذار وفيهمذذذا يفهذذذم 

 كاآلتة:

 )أ( طريقم الرتب:

𝐴𝑊0@(15%) = 0 

𝐴𝑊1@(15%) = $4500/𝑦𝑒𝑎𝑟 
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𝐴𝑊2@(15%) = −50,000(𝐴/𝑃, 15,5) + 20,000 

= −50,000(0.2983) + 20,000 

= $5085/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐴𝑊3@(15%) = −75,000(𝐴/𝑃, 15,5) + 20,000 + 5000(𝐴/𝐺, 15,5) 

= $6242/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐴𝑊3 بما غن  > 𝐴𝑊2 > 𝐴𝑊1 > 𝐴𝑊0  3الخيار رقم نإرن يفهم.  

 قم الفرق:ي)ب( طر 

𝑃𝑊1−0@(15%) = $4500/𝑦𝑒𝑎𝑟 > 0 

  0 لىع 1نيفهم الخيار 

𝐴𝑊2−1@(15%) = −$50,000(𝐴/𝑃, 15,5) + $15,500 

= $585/𝑦𝑒𝑎𝑟 > 0 

  1 لىع 2نيفهم الخيار 

𝐴𝑊3−2@(15%) = −$25,000(𝐴/𝑃, 15,5) + $5,000(𝐴/𝑃, 15,5) 

= $1157/𝑦𝑒𝑎𝑟 > 0 

  2 لىع 3نيفهم الخيار 

   ذو غملذم الخيذارات 3وبما غنه ال توجد خيارات غخذرك متاحذة يمكذن مقارنتهذام نخلذذ إلذى غن الخيذار ن

 ديا .اقتصا

 :(Net future worth method (NFW)). طريقم صاف  الق مم المستقب  م 3

تستخدم زريقة صافة القيمة المستقبلية بنفن الزريقة السابقة. بالرتم من غنها تعتبذر مذن غسذهم الزذرم 

 فة التزبيق إال غنها ال تستخدم فة معظم اوحيان وتستخدم بدال  عنها الزرم السابقة. 
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م الخيذار صذاحب غعلذى قيمذة مسذتقبليةم ويمكذن تزبيقهذا علذى الملذال السذابق يفهذ نا غنه يتم ت والقاعدأ

 كاآلتة:

 )أ( طريقم الرتب:

𝐹𝑊0@(15%) = 0 

𝐹𝑊1@(15%) = $4500(𝐹/𝐴, 15,5) 

= $30,341 

𝐹𝑊1 > 𝐹𝑊0 

𝑃𝑊2@(15%) = −50,000(𝐹/𝑃, 15,5) + 20,000(𝐹/𝐴, 15,5) 

= $34,278 

𝐹𝑊2 > 𝐹𝑊0 

𝑃𝑊3@(15%) = −75,000(𝐹/𝑃, 15,5) + 20,000(𝐹/𝐴, 15,5) + 

50,000(𝑃/𝐺, 15,5)(𝐹/𝑃, 15,5) 

= $42,073 

𝐹𝑊3بما غن  > 𝐹𝑊2 صاحب غعلى قيمة مستقبلية فهو يفهم من دون الخيارات 3غت غن الخيار ن  

 اوخرك.

 )ب( طرقم الفرق:

𝐹𝑊1−0@(15%) = $4500(𝐹/𝐴, 15,5) 

= $30,341 > 0 

  0 لىع 1نيفهم الخيار 

𝐹𝑊2−1@(15%) = −$50,000(𝐹/𝑃, 15,5) + $15,500(𝐹/𝐴, 15,5) 

= $3937 > 0 
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  1 لىع 2نيفهم الخيار 

𝐹𝑊3−2@(15%) = −$25,000(𝐹/𝑃, 15,5) + $5,000(𝑃/𝐺, 15,5)(𝐹/𝑃, 15,5) 

= $7795 > 0 

  2 لىع 3نيفهم الخيار 

   غخر م إرن يفهم دون الخيارات اوخرك.3غن الخيار نوبما 

 الياخ   )العائي ع ى االست مار(طريقم معيل العائي . 4

   (Internal rate of return (IRR)): 

يعرف معدل العائد الداخلة ب نه معدل الفائدأ الرت يجعم صافة القيمة المسذتقبلية غو القيمذة الحاليذة غو 

و ذذذة مذذذن الزذذذرم التذذذة ال تسذذذتخدم الذذذدفعات المنتظمذذذة ناإليذذذرادات  للتذذذدفقات النقديذذذة تسذذذاوت نصذذذفر . 

تفهذذيم الخيذذار الفذذرم فقذذ . وتكذذون القاعذذدأ  يقذذةصذذحيحة فذذة المقارنذذة تالبذذا  ويجذذب اسذذتخدام زر  بصذذورأ

الذذرت قيمذذة معدلذذه الذذداخلة غكبذذر مذذن معذذدل الفائذذدأ المرذذرت اودنذذى  ويمكذذن تزبيذذق  ذذره الزريقذذة علذذى 

 ل السابق.الملا

(𝑖)1−0 

𝐹𝑊1−0@(𝑖) = 0 = $4500(𝐹/𝐴, 𝑖, 5) 

𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝐹𝑊 =
𝐴

𝑖
[(1 + 𝑖)𝑛 − 1] 

  (∞)يساوت صفر  ة  𝐹𝑊التة تجعم المقدار  (𝑖)إرن قيمة 

∴ 𝐹𝑊1−0 = 0 

∴ 𝑖1−0 = ∞% 

𝑖1−0 > 𝑀𝐴𝑅𝑅(15%) 

  0 لىع 1نيفهم الخيار 

𝐹𝑊2−1@(𝑖) = 0 = −$50,000(𝐹/𝑃, 𝑖, 5) + 15,500(𝐹/𝐴, 𝑖, 5) 

𝑖عند   = 15% 
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@𝑖 = 15%  $0 ≠ −50,000(2.0114) + 15,500(6.7424) = 3937.2 

𝑖 عند  = 20% 

@𝑖 = 20%  $0 ≠ −50,000(2.4883) + 15,500(7.4416) = −9070.20 

 :by (Interpolation)عن زريق االستكمال 

 

𝑖2−1 = [
3937.2

(3937.2 + 9070.20)
] × 0.05 + 015 

∴ 𝑖2−1 = 0.1651 

= 16.15% > 𝑀𝐴𝑅𝑅(15%) 

  1 لىع 2نيفهم الخيار 

𝐹𝑊3−2@(𝑖) = $0 = −25,000(𝐹/𝑃, 𝑖, 5) + 5,500(𝐹/𝑃, 𝑖, 5) 

@𝑖 = 15%  $0 ≠ −25,000(2.0114) + 5,000(5.7751)(2.0114) = 7795.18 

@𝑖 = 20%  $0 ≠ −25,000(2.4883) + 5,000(4.9061)(2.4883) = −1168.26 

 :(by Interpolation)عن زريق االستكمال 

𝑖3−2 = 0.1935 

= 19.35 > 𝑀𝐴𝑅𝑅(15%) 
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  2 لىع 3نيفهم الخيار 

 بقية الخيارات. لىع 3   و غخر خيار متاح للمقارنة م إرن يفهم الخيار رقم 3بما غن الخيار ن

بصورأ خازئة حيب يحسبون  ذرا المعذدل  (IRR)متخرت القرار زريقة فعادأ ما يستخدم كما ركر آنفا  

(IRR) التذة  الحقيقذة وبالتالة يتم تجا ذمغعلى قيمة معدلم صاحب  تم اختيارلكم خيار على حدأ. وي

. ولحالذة  (MARR)سذوف تجنذى فقذ  الذذ  (uncovered amount)غن غت قيمذة باقيذة للقذرض  تقذول

 %28.73  يجنذذذذى حذذذذوالة 2والخيذذذذار رقذذذذم ن %∞ (IRR)  يجنذذذذى معذذذذدل 1 ذذذذرا الملذذذذال الخيذذذذار رقذذذذم ن

فذذإن كذذم خيذذار علذذى حذذدأ كمذذا  ذذة مرتبذذة م تذذمَّ احتسذذاب إرا  %24.90  يجنذذى حذذوالة 3والخيذذار رقذذم ن

    و اوفهم. و را لين صحيحا .1الخيار رقم ن

 لميخرات إلى االست مار أو نسبم الفوائي إلى التكاليف:بم اس. طريقم ن5

(Saving/Investment or benefit/costs ratio (SIR))    

و ة النسبة بين صافة القيمة الحاليذة لكذم التذدفقات الموجبذة علذى صذافة القيمذة الحاليذة لكذم التذدفقات 

غكبذذر مذذن يجذذب غن تكذذون  ذره النسذذبة  MARRالسذالبة. لكذذة يذذتم تفهذيم خيذذار يسذذتلمر بمعذذدل مرذرت 

 (public sector projects)فة مقارنة مشاريع القزاع العام   ره الزريقة   وتستخدم1واحد ن

𝑆𝐼𝑅𝑗@(𝑖) =
∑ 𝑅𝑗𝑡(1 + 𝑡)−𝑡𝑛

𝑡=0

∑ 𝑅𝑗𝑡(1 + 𝑡)−𝑡𝑛
𝑡=0

  

𝐴𝑗𝑡   للخيار المستلمر = صافة التدفق النقدت𝑗  فة الفترأ(𝑡) .  

𝑅𝑗𝑡 = {
𝐴𝑗𝑡 , 𝑖𝑓   𝐴𝑗𝑡 ≥ 0

0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑠𝑒   
 

𝐶𝑗𝑡 = {
−𝐴𝑗𝑡 , 𝑖𝑓   𝐴𝑗𝑡 < 0

0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑠𝑒     
 

 و تزبيق الزريقة على الملال:

𝑆𝐼𝑅1−0@(15%) =
4,500(𝑃/𝐴, 15,5)

0
= ∞ 
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∴ 𝑆𝐼𝑅1−0@(15%) > 1 

  0 لىع 1نيفهم الخيار 

𝑆𝐼𝑅2−1@(15%) =
15,500(𝑃/𝐴, 15,5)

50,000
 

=
15,500(3.3522)

50,000
= 1.04 

∴ 𝑆𝐼𝑅2−1@(15%) > 1 

  1 لىع 2نيفهم الخيار 

𝑆𝐼𝑅3−2@(15%) =
5,000(𝑃/𝐺, 15,5)

25,000
 

=
5,000(5.7751)

25,000
= 1.16 

∴ 𝑆𝐼𝑅3−2@(15%) > 1 

  2 لىع 3نيفهم الخيار 

 باقة الخيارات. لى  ع3إرن يفهم الخيار ن

 :(Payback period method). طريقم فترة االسترياي 6

تحذذذذدد الفتذذذرأ الحسمذذذة السذذذذترداد رغن المذذذال المسذذذتلمر باسذذذذتخدام التذذذدفقات النقديذذذة التاليذذذذة   ذذذره الزريقذذذة

𝑖)لحستلمار اوولة دون اعتبار قيمتها بالنسبة للسمن غت  = . وتستخدم كمقيان مساعد او لانوت  (0

 . (𝑚𝑗) صاحب غقم فترأ استرداد الختيار البديم اوملم. وفيها يفهم الخيار نالبديم 

∑ 𝑅𝑗𝑡 ≥ 𝐶𝑗𝑜

𝑚𝑖

𝑡=1

 

𝐶𝑗𝑜    ناالستلمار  اوولة للخيار   و رغن المال(𝑗) 

𝑅𝑗𝑜    صافة التدفق النقدت المتحصم عليه للخيار(𝑗)   خحل الفترأ(𝑡) 
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  ره الزريقة على الملال السابق.و تزبيق 

  : لين له معنى عند استخدام فترأ االسترداد. 0الخيار رقم ن

 . مال مستلمر ففترأ استرداده لحظية : نسبة ون لين لديه رغن 1الخير رقم ن

  :2الخيار رقم ن

∑ 𝑅2𝑡 = 20,000 + 20,000 = 40,000 < 𝐶20 = 50,000

2

𝑡=1

 

∑ 𝑅2𝑡 = 20,000 + 20,000 + 20,000 = 60,000 > 𝐶20 = 50,000

3

𝑡=1

 

  سنوات . 3سنة غو  2.5فترأ  االسترداد  ة 

  :3الخيار ن

∑ 𝑅3𝑡 = 20,000 + 25,000 + 30,000 = 75,000 > 𝐶30 = 75,000

3

𝑡=1

 

   سنوات. 3فترأ  االسترداد بالهب 

  .mjبترتيب الخيارات على حسب فترأ االسترداد نغقم فترأ 

 م ويححذذذظ غن ترتيبهذذذا عكسذذذة تمامذذذا  3الخيذذذار ن لذذذم  م2الخيذذذار ن يليذذذه مفذذذة المقدمذذذة  1الخيذذذار نيذذذ تة 

 بالنسبة لزرم المقارنة السابقة.

 طريقم العائي ع ى رأم المال واإليرايات اليائمم:. 7

(Perpetuities and capitalized worth method) 

و ذة مسذتمرأ إلذى مذا ال  (perpetuity)لسلسلة من التدفقات النقدية المنتظمذة الدائمذة  و ة نوع خاذ

نهاية و ة حالة خاصذة ون التذدفقات النقديذة التذة تذم اعتبار ذا تيذر منتهيذة و ذة اسذتخدمت مذ خرا  فذة 

دنيذذا اوعمذذالم و ذذة تناسذذب المشذذاريع زويلذذة اومذذدم ملذذم الكبذذارتم زذذرم المذذرورم المشذذاريع الرابيذذة غو 

 سنة. 50المشاريع التة غعمار ا تسيد عن 
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تسذاوت قيمذذة  Aلكذذم فتذرأ سذذحب و  (𝑖)فائدتذه  لالقيمذذة المودعذة فذذة قذرض قيمذذة معذد ذة  Pإرا كانذت 

  الدفعات المسحوبة فة كم فترأ إلى ما ال نهاية.

 
 من القانون:

𝑃 = 𝐴
[(1 + 𝑖)𝑛 − 1]

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑃 =
𝐴

𝑖

[(1 + 𝑖)𝑛 − 1]

(1 + 𝑖)𝑛
                          𝑛 = ∞ 

∴ 𝑃 =
𝐴

𝑖
 

𝐶𝑤𝑗 =
𝐴𝑗/𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑀𝐴𝑅𝑅 (𝑖)
 

 𝐶𝑊والقاعدأ يفهم الخيار صاحب غعلى قيمة لذ  

 بالنسبة للملال السابق:

  :0الخيار ن

𝐶𝑤0@(15%) =
0

15
= 0 

  :1الخيار ن

𝐶𝑤1@(15%) =
𝐴𝑤1@(15%)

15%
=

4,500

0.15
= $30,000 

  :2الخيار ن
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𝐶𝑤2@(15%) =
𝐴𝑤2@(15%)

15%
=

5085

0.15
= $33,900 

  :3الخيار ن

𝐶𝑤3@(15%) =
𝐴𝑤3@(15%)

15%
=

62415

0.15
= $41,610 

غمذذذا إرا تذذذم اسذذتخدامها فذذذة حالذذذة  𝐶𝑊نسذذبة ونذذذه صذذذاحب غعلذذى قيمذذذة عائذذذد لذذذ   3يفهذذم الخيذذذار رقذذذم ن

 فيفهم الخيار صاحب غقم تكاليذ. (capitalized cost)تكاليذ دائمة 

 :(Replacement Analysis)تح يل االستبيال  7.7

المنشآت يجذرت  ذرا التحليذم روتينيذا  فة بعض خدمة بكلرأ فة مقارنة الخيارات. يعتبر من الزرم المست

 بفرذ نجاحها. المعدات واإلمكانات تعمم فة الخدمة مقارنة فهمفة سبيم الت كد من غن غ

  نالك مجموعة من اوسباب ورا  إجرا  إححل المعدات منها:

. اوصذذول الحاليذذة لهذذا مجموعذذة مذذن المشذذاكم والهذذعذ فذذة بعذذض الجوانذذب ملذذم نالتكذذاليذ العاليذذة 1

 جهيس والصيانةم قلة الكفا أ اإلنتاجيةم االسترحل العالة للزاقةم التد ور الفيسيائة والتلذ .للت

. اوصول نالخيارات  المنافسة قد تتميس عنها بالتقنية الحديلةم سهولة التجهيسم تكلفة صيانتها قليلةم 2

 كفا أ إنتاجية غعلىم استرحل للزاقة بكفا أم ...  . 

 ت لر على قرار اإلححل ملم تريرات الزلب وتفهيحت الس ون. . البيئة المحيزة3

 ذذذذة تحليذذذذم اإلحذذذذحل ناالسذذذذتبدال  غحذذذذد الخيذذذذارات الواجذذذذب مقارنتهذذذذا  ذذذذو اإلبقذذذذا  علذذذذى الوهذذذذع الذذذذرا ن 

(status-quo)  الزريقذة المنتظمذة  الفرصة مع الخيارات اوخرك. وبالتالة تتبع نفذنحيب يعزة نفن

 عملية المقارنة.من قبم فة التة استخدمت 
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صذذول الحاليذذة خاصذذة إرا كنذذا غو التحيذذس للقذذرب واالرتبذذاط باو (emotional)تحليذذم االسذذتبدال بذذالميول 

 كيين لها من قبم.من المس 

  نالك زريقتين تستخدمان إلجرا  تحليم االستبدال:

م واللانيذة: زريقذذة وجهذة النظذذر الخارجيذذة (cash flow approach)اوولذى: زريقذذة التذدفقات النقديذذة 

(out sider viewpoint). 

 :(Cash flow approach). طريقم التيفقات النقي م 1

. ال يذتم فيهذا إهذافة رغن المذال إرا غبقذة علذى (insider viewpoint)تسذمى  وجهذة النظذر الداخليذة 

ول. ويذتم النظذر للتكذاليذ التاريخيذة لهذره اوصذ (trade-in)اوصول الحالية. ويتم اعتبار قيمذة السذوم 

وال يجذذب اعتبار ذذا داخذذم الدراسذذة االقتصذذادية  (sunk costs)تيذذر المرزذذاأ علذذى غنهذذا تكذذاليذ تارقذذة 

حذحل  التة تهع اعتبار للمستقبمم عدا تلك التكذاليذ التذة تذ لر علذى هذريبة الذدخم إرا تذم الذتخلذ وا 

  ره اوصول.

اوصذول اوفق السمنة الرت يجذب اسذتخدامه يجذب ان يحذدده المحلذم غو متخذر القذرارم وكمذا  ذو معلذوم 

الحاليذذة والخيذذارات البديلذذة إلححلهذذا يجذذب غن تقذذارن وفذذق فتذذرأ سمنيذذة موحذذدأ تسذذتكمم خحلهذذا التذذدفقات 

ليذذذذة نالمذذذذراد النقديذذذذةم لكنهذذذذا ال تمتذذذذد وكلذذذذر مذذذذن اوفذذذذق السمنذذذذة لكذذذذم خيذذذذار. ونسذذذذبة ون اوصذذذذول الحا

م غفذق سمنذة بذين الخيذارات اوصذول الجديذدأم تختذار زريقذة غقذ استبدالها  عمر ذا المتبقذة دائمذا  غقذم مذن

(shortest life among alternatives). 

 :م ال

$ . تكذذاليذ 30,000سذذنوات مذذن اآلن بمبلذذغ  3تذذم شذذرا ه قبذذم  (filter)منشذذ أ كيميائيذذة تمتلذذك مرشذذا 

$ و 5,000$م 4,000ال تتهذمن تكذاليذ العمالذة كانذت التذة  (O & M)قيذة الصذيانة والتشذريم الحقي

 . تم تقدير غن المرشا يمكن غن يستخدم التالة $ لللحب سنوات الماهيةم كما موها بالجدول6,000
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 $ .2,000سنوات قادمة وسوف تكون قيمته المتبقية عند ا  5لفترأ 

ظهذذذذر فذذذذة دفتذذذذر الحسذذذذابات بقيمذذذذة  للمرشذذذذا (undepreciated)العائذذذذد مذذذذن اوصذذذذول الريذذذذر مهلكذذذذة 

$ . نسذذذذبة للتزذذذذور التكنولذذذذوجة خذذذذحل الذذذذلحب سذذذذنوات غنذذذذتو نذذذذوع غخذذذذر ممتذذذذاس ومنذذذذافن لهذذذذرا 12,600

$. إرا تذذم اإلبقذذا  9,000تسذذاوت فقذذ  المرشذذا. ونتيجذذة لذذرلك قيمذذة السذذوم الحاليذذة لهذذرا النذذوع المسذذتخدم 

 تقدير ا فة الجدول. صيانته وتشريله سوف تظهر كما تمَّ  تكاليذ فإنَّ  على المرشا المستخدم

سذذذنواتم تكذذذاليذ صذذذيانته وتشذذذريله  10$ وعمذذذره 36,000ويمكذذذن شذذذرا ه بمبلذذذغ المرشذذذا الجديذذذد متذذذاح 

  2ن  المرشذا قيذد االسذتعمال والخيذار 1. حيب الخيار نغدناه السنوية والقيمة المتبقية موهحة بالجدول

 المرشا الجديد.

 (2الخيار ) (1الخيار )

End of 

year (t) 

نهاية السنة 

(t) 

Operating and 

maintenance cost 

تكاليف الصيانة 

 والتشغيل

End of 

year (t) 

نهاية السنة 

(t) 

Operating and 

maintenance 

cost 

تكاليف الصيانة 

 والتشغيل

Salvage  

(st) 

القيمة المتبقية 

(st) 

-3 - 0 - 360000 

-2 -4000 1 - 30000 

-1 -5000 2 -1000 24600 

0 -6000 3 -2000 19800 

1 -7000 4 -3000 15600 

2 -8000 5 -4000 12000 

3 -9000 6 -5000 9000 

4 -10000 7 -6000 66000 

5 -11000 8 -7000 4800 

  9 -8000 3600 

  10 -9000 3000 
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سذنوات غخذركم إرن اوفذق السمنذة المسذتخدم فذة  5يمكذن اسذتخدامه فقذ  لفتذرأ  القذديم نسبة ون المرشذا

سذذنوات.  5$ فذذة نهايذذة 12000سذذنوات. وسذذوف تكذذون القيمذذة المتبقيذذة للمرشذذا الجديذذد  5المقارنذذة  ذذو 

 يمكن إعداد التدفقات النقدية لمقارنة الخيارين فة الجدول التالة:

End of year 

(t) 

 (t)نهاية السنة 

Alternative (1) 

(NCF) 

  (NCF)(  1الخيار )

𝑨𝟏𝒕 

Alternative (2) 

(NCF) 

  (NCF)(  2الخيار )

𝑨𝟐𝒕 

Difference in 

(CF) 

  (CF)الفرق  

𝑨𝟐𝒕 − 𝑨𝟏𝒕 

0 0 -36000+9000 -27000 

1 -7000 0 7000 

2 -8000 -1000 7000 

3 -9000 -2000 7000 

4 -10000 -3000 7000 

5 -11000+2000 -4000+12000 17000 

 

ظهذذرت تذذدفق نقذذدت موجذذب للخيذذار اللذذانة ونذذه سذذوف يبذذاع إرا تذذم غالقذذديم  للمرشذذا 9000قيمذذة السذذوم 

% 15شرا  المرشا الجديد. إرا تم حساب العائدات السنوية لكم خيار بمعدل فائذدأ مرذرت غدنذى مقذداره 

 يمكن الحصول على النتائو التالية:

𝐴𝑊1@15% = −7000 − 1000(𝐴/𝐺, 15%, 5) + 2000(𝐴/𝐹, 15%, 5)   

= −7000 − 1000(1.7228) + 2000(0.1483) 

= −$8426.20/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐴𝑊2@15% = −27000(𝐴/𝑃, 15%, 5) − 1000(𝐴/𝐺, 15%, 5) + 

     12000(𝐴/𝐹, 15%, 5)   

= −27000(0.29883) − 1000(1.7228) + 12000(0.1483) 

= −$7997.30/𝑦𝑒𝑎𝑟 
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. عليذه يفهذم شذرا  المرشذا الجديذد و يذع غو year/428.90 نالذك فذرم  على غسذان العائذدات السذنوية

 إححل القديم.

والتشذريم التذة تحذدب بعذد السذنة الخامسذة إرا تذم شذرا  المرشذا تكذاليذ الصذيانة تم تجا ذم ييححظ غنه 

السبب فة عدم تهمين تلك التكاليذ  و تحديد اوفق السمنة بخمن سنوات و و غقصى عمر الجديد. 

مفيد للمرشا القذديمم والذرت سذوف يذتم إححلذه بعذد ا إرا صذار قيذد الخدمذة. وبالتذالة إرا تذم تهذمين غت 

لخيذارات خيار معين يكون  نالك تحيس ما لم يذتم تهذمين التذدفقات النقديذة لتحدب الحقا  لتدفقات نقدية 

 اوخرك.

للمرشذذذا القذذذديم لذذذم تظهذذذر كتذذذدفق  12600والقيمذذذة الدفتريذذذة  30000غيهذذذا  يححذذذظ غن التكلفذذذة اووليذذذة 

نقدت. فالتكلفة اوولية صارت تكلفة تاريخية نإال فة حالة ت لير ا على هذريبة الذدخم  والقيمذة الدفتريذة 

 3600$  ذذو 9000ة  وقيمذذة السذذوم ليسذذت تذذدفق نقذذدت. الفذذرم بذذين القيمذذة المسذذجلة نالدفتريذذ 12600

 .(sunk cost)تعتبر تكاليذ تارقة 

للتكلفذذة اووليذذة للخيذذار المتحذذدتم فذذة محاولذذة ترزيتذذه و ذذرا  مذذا يلجذذ  المحللذذون إلهذذافة  ذذرا الفذذرم تالبذذا  

 تير صحيا وسوف يكون متخر القرار متحيس هد مقترحات االستبدال اوخرك.

بمذا للتكلفة اوولية سوف تنخفض العائدات السنوية للمرشا الجديذد  3600إرا تم إهافة التكلفة الرارقة 

,𝐴/𝑃)مقداره  15%,  غت: – 3600 (5

−7997.30 − 3600(0.2983) = 9071.188/𝑦𝑒𝑎𝑟 

لمرشذا القذديم بزريقذة خازئذة ويذتم االسذتمرار فذة تشذريم   غت ا1ى  را سوف يذتم تفهذيم الخيذار نوعل

 مرشا ردئ اقتصاديا .
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 :م ال

سذذنوات وسذذوف تكذذون قيمذذة  10. إرا تمذذت الرتبذذة فذذة اسذذتخدام غفذذق سمنذذة مقذذداره الملذذال السذذابقلذذنفن 

سنوات من اآلن اعتمادا  على تنب ات نمو تقنية المرشحات. صافة  5بعد نهاية  31000المرشا القديم 

 تة:تكاليذ الصيانة والتشريم السنوية والقيمة المتبقية بالجدول التالة. يمكن الحصول على اآل

End of year (t) 

 (t)نهاية السنة 

Alternative (1)  (NCF)  

 (1صافي التدفق النقدي للخيار )

𝑨𝟏𝒕 

Alternative (2)  (NCF)  

 (2صافي التدفق النقدي للخيار )

𝑨𝟐𝒕 

0 0 -36000+9000 

1 -7000 0 

2 -8000 -1000 

3 -9000 -2000 

4 -10000 -3000 

5 -11000+2000-3000 -4000 

6 0 -5000 

7 -1000 -6000 

8 -2000 -7000 

9 -3000 -8000 

10 -4000+15000 -9000+3000 

 
 

𝐴𝑊1@15% = −7000(𝑃/𝐴, 15%, 5) − 1000(𝑃/𝐺, 15%, 5) − 29000(𝑃/𝐹, 15%, 5)  

−1000(𝑃/𝐺, 15%, 5)(𝑃/𝐹, 15%, 5) + 15000(𝑃/𝐹, 15%, 5) × 

(𝐴/𝑃, 15%, 10) = −8534.92/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐴𝑊2@15% = −27000(𝐴/𝑃, 15%, 5) − 1000(𝐴/𝐺, 15%, 5) + 300(𝐴/𝐹, 15%, 5)  

= −8616.40/𝑦𝑒𝑎𝑟 
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م والخيذذذار اوول غصذذذبا غكلذذذر  𝑦𝑒𝑎𝑟/81.48للخيذذذارين  ذذذو يححذذذظ غن الفذذذرم فذذذة العائذذذدات السذذذنوية 

 اقتصادية.

  للتدفقات النقدية خحل الخمن سنوات القادمة للخيار اوول. (forecasts)تم على غسان التنب ات  را 

 :(Outsider viewpoint). طريقم وجهم النظر الخارج م 2

            ونهذذذذذا تذذذذذدفع متخذذذذذر القذذذذذرار نالمحلذذذذذم  للنظذذذذذر للخيذذذذذار العامذذذذذم دائمذذذذذا  تفهذذذذذم وجهذذذذذة النظذذذذذر الخارجيذذذذذة 

(current assets) .غت ال يوجذذد خيذذار عامذذمم وبالتذذالة لذذه كامذذم الحريذذة فذذة  ومنافسذذيه نظذذرأ محايذذدأ

 لزريقة تملم القيمة المتبقية للخيار العامم قيمة استلماره إرا غعيد للخدمة. غيهما يختار. فة  ره ا

 :م ال

سنوات و نفن معدل الفائذدأ.  5باستخدام وجهة النظر الخارجية لنفن الملال السابق وفق سمنة مقداره 

    الجدول التالة يوها التدفقات النقدية لكح الخيارين. 

End of year 

(t) 

 (t)نهاية السنة 

Alternative (1) 

(NCF) 

(  1صافي التدفق للخيار )

(NCF) 𝑨𝟏𝒕 

Alternative (2) 

(NCF) 

( 2صافي التدفق للخيار )

 (NCF) 𝑨𝟐𝒕 

Difference in 

(CFS) 

   التدفقات النقدية فرق

𝑨𝟐𝒕 − 𝑨𝟏𝒕 

0 -9000 -36000 -27000 

1 -7000 0 7000 

2 -8000 -1000 7000 

3 -9000 -2000 7000 

4 -10000 -3000 7000 

5 -11000+2000 -4000+12000 17000 

 

𝐴𝑊1@15% = −9000(𝐴/𝑃, 15%, 5) − 7000 − 1000(𝐴/𝐺, 15%, 5) +  
2000(𝐴/𝐹, 15%, 5) 

= −9000(0.2983) − 7000 − 1000(1.7228) + 2000(0.1483) 

= −$111100/𝑦𝑒𝑎𝑟 
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𝐴𝑊2@15% = −36000(𝐴/𝑃, 15%, 5) − 1000(𝐴/𝐺, 15%, 5) + 

     12000(𝐴/𝐹, 15%, 5)   
= −36000(0.2983) − 1000(1.7228) + 12000(0.1483) 

= −$1068200/𝑦𝑒𝑎𝑟 

 لصالا المرشا الجديد. 𝑦𝑒𝑎𝑟/428.90يححظ غن الفرم فة الدفعات السنوية  و 

 :(Optimum Replacement Interval) ال مفترة االستبيال الم  7.8

بالرتم من غن معاملة قرار اإلححل يمكذن غن يعزذة الحجذة المنزقيذة كبذديم غخذر للمقارنذة االقتصذاديةم 

فذة تزبيذق اوسذان السمنذة  (scrutiny)نجد  نالك مجموعذة مذن المنشذآت تفشذم فذة العنايذة بالتذدقيق 

 على معداتها الحالية. 

ر فذة التكذاليذم إال غن  نالذك منشذآت بالرتم من حقيقة غن دراسات اإلححل يذتمخض عنهذا تقليذم معتبذ

اسذذتبدال اوصذذول م وقذذد يكذذون السذذبب فذذة رلذذك غن قذذرار اإلحذذحل يجلذذب الترييذذرم  (postpone)ت جذذم 

 .ومة التريير شة  متجرر فة اوفرادومقا

  لت خير إححل اوصول إلى ما بعد الفترأ االقتصادية ل ححل:بعض اوسباب 

 غصولها الحالية.ن . المنش أ تجنة الر ا م1

 . المعدات الحالية تعمم وتعزة جودأ مقبولة.2

.  نالك مخازرأ وعدم ت كد فة التنب  بتكاليذ المعدات الجديدأم بينما نسبيا   نالك يقذين غو ت كذد عذن 3

 تكاليذ ومنصرفات المعدالت الحالية.

محدوديذة لتمويذم المعذدات لجلذب معذدات جديذدأ بينمذا ليسذت  نالذك . قد يكون التمويم المتاح محذدود 4

 الحالية.

 يتعلق بالزلب المستقبلة لخدمات ومنتجات المعدات الجديدأ.. قد يكون  نالك عدم ت كد 5
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للتكنولوجيذذذا قذذذد يصذذذير غو يجعذذذم معذذذه  غن التحسذذذن المسذذذتقبلةفذذذة  (anticipation).  نالذذذك حذذذدن 6

 المعدات لمتوفرأ حاليا  متقادمة.

تكاليذ تشريلها وصيانتها تسيدم وفة نفن الوقذت  فإنباسدياد استعمالها  من المعلوم غن غت معدأ تتقادم

 بمرور السمن. (capital recovery cost)تكلفة استعادأ رغن المال تنخفض فإن 

 فذإن رلذك بجمع غو إهافة تكلفة استعادأ رغن المال المتناقصة إلذى تكذاليذ التشذريم والصذيانة المتسايذدأ

 منتظمة المكافئة. يعزة التكاليذ السنوية ال

إرا غمكن التنب  بتكاليذ التشريم والصيانة لكم سنة من سنوات الخدمة وتقدير القيمذة المتبقيذة لمختلذذ 

غعمار اإلححل يمكن تحديد فترأ االستبدال المللى للمعدأ عندما تكذون قيمذة التكذاليذ السذنوية المنتظمذة 

  .7.1غرجع إلى الشكم ن غقم ما يمكن. (EUAC)المكافئة 

 غت عند:

𝑑

𝑑𝑛
(𝐸. 𝑈. 𝐴. 𝐶) = 0 

 Equivalent Uniform Annual Cost = EUACحيب:     

 بشرط غن:

 فترأ اإلححل المختارأ. . يكون اوفق السمنة  من مهاعفات1

 إححل المعدأ ب خرك جديدأ يكون لها نفن مسار التدفق النقدت.. فة كم مرأ يتم فيها 2

 :م ال

قيمته المتبقية يمكن تجا لها برض النظر عن فترأ . $ 1000ه بمبلغ   صرير الحجم يمكن شراهات  

نسذنويا  . إرا كانذذت  year/75$االسذتبدال. تكذاليذ الصذيانة والتشذريم السذنوية قذذدرت غنهذا تسيذد بحذوالة 

ية % . غحسذذذذب التكلفذذذذة السذذذذنو 20$ م ومعذذذذدل الفائذذذذدأ المرذذذذرت اودنذذذذى 150فذذذذة السذذذذنة  ذذذذره التكذذذذاليذ 

 المنتظمة المكافئة ومن لم حدد متى يمكن إححل الهات  ب خر جديد من نفن النوع.
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𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 1) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 1) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 1) 

= 1350.00/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 2) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 2) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 2) 

= 838.59/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 3) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 3) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 3) 

= 690.63/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 4) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 4) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 4) 

= 631.87/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 5) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 5) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 5) 

= 607.44/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 6) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 6) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 6) 

= 599.11/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 7) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 7) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 7) 

= 599.17/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 8) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 8) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 8) 

= 603.77/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 9) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 9) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 9) 

= 610.83/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 10) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 10) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 10) 

= 619.04/𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝐸𝑈𝐴𝐶(𝑛 = 11) = 1000(𝐴/𝑃, 20%, 11) + 150 + 75(𝐴/𝐺, 20%, 11) 
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= 627.8/𝑦𝑒𝑎𝑟 

التكذذاليذ السذذنوية المنتظمذذة المكافئذذة تسيذذدم عليذذه لهذذرا الملذذال فذذإن سذذنواتم  6عذذن  𝑛يححذظ كلمذذا سادت 

 سنوات.  6غنسب فترأ الستبدال الهات  ب خر جديد  ة 
 

 
 Portrayal Components of Equivalent Annual Costs  (7.1شكل )

 :(Performing Supplementary Analysis)الق ام بالتحاليل اإلضاف م  7.9

فذذة تقذذديرات التكذذاليذ والعائذذدات والمذذدخرات لذذبعض اوجذذسا  يكذذون لذذ دارأ عذذدم لقذذة فذذة معظذذم اوحيذذان 

جذودأم قياسذها كميذا  نتيجذة لتجا ذم تكذاليذ وعوائذد التخذسينم الزاقذة تحسذين ال بمكذان التة من الصعوبة

 تقليم الحيسم سيادأ المرونةم و كرا.

قيذان  بمكذان على القيم التة من الصعوبةيتيا آلية لتقويم المردود من قرار االختيار التحليم اإلهافة 

 م(intangible benefits and cost)مردود ا ملم التكذاليذ والعوائذد الريذر مرئيذة نالريذر محسوسذة  

غيهذذذا  يعزذذذة مسذذذتوك عذذذالة مذذذن اللقذذذة لذذذ دارأ فذذذة النتذذذائو المتحصذذذلة مذذذن التقنذذذين االقتصذذذادت لعمليذذذة 
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االختيار وبالتالة فائذدتها فذة رفذع مسذتوك لقذة اإلدارأ فذة التحليذم االقتصذادت. ومذن بذين زذرم التحليذم 

 اإلهافة الرت يمكن القيام به:

 :(Breakeven analysis). تح يل نقطم التعايل 1

كن القيام به عندما تكون  نالك لقة لواحد غو غكلر مذن العوامذم غن قيمتذه تيذر معروفذة ورلذك بذالحكم يم

علذذذى قيمتذذذه  ذذذم غقذذذم غم غكبذذذر مذذذن قيمذذذة التعذذذادل. كذذذم حسذذذابات التكذذذاف   ذذذة غمللذذذة علذذذى تحليذذذم نقزذذذة 

      التعادل. 

 :(Sensitivity analysis). تح يل الحساس م 2

قيمذذة العوامذذم المسذذتخدمة فذذة الدراسذذة علذذى العائذذد ريذذرات فذذة واحذذد غو غكلذذر لبذذ لر التيهذذتم  ذذرا الم شذذر 

والهدف منه تحديد استجابة قرار اختيار البذديم لقذيم العوامذم التذة تذم اسذتخدامها نالمردود  االقتصادت. 

  تشذمم اوفذق السمنذةم certainومن بين  ره العوامم التة تخهع للتريذرات نغت ال تحذدد قيمتهذا بلقذة 

وغت قيمة تدفق نقدت. حيب نجد غن الزريقذة التذة نتحصذم  (MARR)معدل العائد المررت نالمجست  

يسذت دقيقذة فتحليذم الحساسذية يسذتخدم ة لواوفذق السمنذ (MARR)على تقذديرات التذدفقات النقديذة  فيها

ورلذك بفذرض نسذبة خزذ   دتمفذة حكمنذا االقتصذا (inexact)لمحاولة احتوا  العناصر الرير صذحيحة 

 فة تقديراتها.

 :(Risk analysis). تح يل المخاطرة 3

فذذذذذذة تحليذذذذذذم المخذذذذذذازرأ يذذذذذذتم تمليذذذذذذم قذذذذذذيم العناصذذذذذذر نالعوامذذذذذذم  الممكنذذذذذذة بوهذذذذذذوح كتوسيذذذذذذع احتمذذذذذذالةم           

ورلذذذذذك بمعاملذذذذذة  ذذذذذره العوامذذذذذم كمتريذذذذذرات عشذذذذذوائية ويمكذذذذذن عمذذذذذم نمذذذذذارت تحليليذذذذذة غو نمذذذذذارت محاكذذذذذاأ 

(simulation models)  عمذم مجموعذذة متتاليذة مذن المقارنذذات لذيدا  االقتصذادت للخيذذاراتم ويمكذن

مذذلح  التوسيذذع االحتمذذالة للقيمذذة  مبذذين الخيذذارات علذذى غسذذان التوسيذذع االحتمذذالة لقيذذان العائذذد نالمذذردود 

 الحالية. 
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 :(General Exercises) تيريبات عامم 7.10

 Dغو  Aيعتمذد علذى المقتذرح  B. المقتذرح  D, C, B, Aمقترحذات  4للبترول. لذديها  النيم  شركة 1ن

اوولذة لهذره المقترحذات . رغن المذال المسذتلمر  Cغو  Bيعتمد علذى المقتذرح  Aم فة حين غن المقترح 

علذذذذذى الترتيذذذذذب. إرا كانذذذذذت ميسانيذذذذذة الشذذذذذركة تسذذذذذما  $300000 م$450000 م$60000 م420000$

. بوهذذوح تذذام حذذدد كذذم الخيذذارات التذذة يجذذب اعتبار ذذا فذذة  $600000بتمويذذم غت اسذذتلمار فذذة حذذدود 

 المقارنة .

 للتصنيع لديها الرتبة فة اختيار غحد للماكينتين التاليتين: الكمالة الهندسية  شركة 2ن

 (2الماكينم ) (1الماكينم ) التكاليف

 $12000 $10000 التكلفة اوولية

 years 6 years 6 اوفق السمنة

 $1000 $1000 القيمة المتبقية

 K $(800+80K) $(200+100K)تكلفة الصيانة والتشريم للسنة 

 

 . %12دل الفائدأ مع

a.بوهوح جد صافة التدفقات النقدية لكم خيار مستقح  عن اآلخر . 

b مستخدما  زريقة الرتب و. غت ماكينة يمكن غن تختار ام 

i زريقة صافة القيمة الحالية .(NPW). 

ii زريقة صافة القيمة المستقبلية .(NFW). 

iii زريقة صافة الدفعات السنوية .(NAW). 

iv زريقة معدل العائد الداخلة .(IRR). 

v مستخدما  الفرم وزريقة صافة المدخرات على االستلمار .(SIR). 
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 قيد الدراسة من قبم شركة مام بيانات تكاليفهما كاآلتة: (submergible)  مهختان تازستان 3ن

 Pump (1) Pump (2) التكاليف

 $14000 $9000 التكلفة اوولية

 $1000 $0 القيمة المتبقية

 $1100 $1600 تكلفة التشريم السنوية

 years 10 years 5 العمر

 

% كذذذذذذ 15سذذذذذنوات. الشذذذذذركة تسذذذذذتخدم معذذذذذدل فائذذذذذدأ  10حتذذذذذات وفذذذذذق سمنذذذذذة مقذذذذذداره كذذذذذح المهذذذذذختان ت

(MARR)  .لمقارنة استلماراتها 

a.غوجد صافة مسار التدفقات النقدية لكم خيار على حدأ . 

bمستخدما  زريقة الرتب و . 

i صافة القيمة الحالية .(NPW). 

ii صافة القيمة المستقبلية .(NFW). 

iii الدفعات السنوية .(NAW). 

iv معدل العائد الداخلة .(IRR). 

v مستخدما  الفرم وزريقة صافة المدخرات على التكاليذ .(B/C). 

 ذره  $ . 300000سذنوات مذن اآلن بمبلذغ  5  شركة سوداتم لحتصاالت اشترت كبانية رقمية قبذم 4ن

 Xيجذذب غن تلحذذق بهذذا غخذذرك  فذذإن دمذذة$ . إرا اسذذتمرت فذذة الخ70000الكبانيذذة قيمتهذذا حاليذذا  تسذذاوت 

سذذنوات. إرا احتفظذذت بالكبانيذذذة القديمذذة فذذة الخدمذذذة تكلفذذة صذذذيانتها  10$ عنذذد نهايذذذة 200000تكلذذذ 

سنوات. كخيار بديم  10$ فة نهاية 15000$ وسوف تكون قيمتها المتبقية 55000وتشريلها السنوية 

$ 400000 بذ قيمتها قدرت والتة Yية من النوع إلعادأ الكبانية القديمة فة الخدمة يمكن إححلها بكبان
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سذذذنوات  ذذذة  10$ بينمذذذا قيمتهذذذا المتبقيذذذة فذذذة نهايذذذة 70000م تكلفذذذة تشذذذريلها وصذذذيانتها قذذذدرت بمبلذذذغ 

140000.$ 

للمقارنذذذذة حذذذذدد الخيذذذذار اوفهذذذذم  (NPW)% وزريقذذذذة صذذذذافة القيمذذذذة الحاليذذذذة MARR 20مسذذذذتخدما  

 اقتصاديا .

 10$. فة تلذك اآلونذة تذم تقذدير عمر ذا بذذ 12000من اآلن بمبلغ سنوات  5  ماكينة تم شرا  ا قبم 5ن

$. تكذذذاليذ صذذذيانتها وتشذذذريلها السذذذنوية 1200سذذذنوات وقيمتهذذذا المتبقيذذذة عنذذذد نهايذذذة عمر ذذذا بمذذذا يسذذذاوت 

ةم بيذد غن سذنوات قادمذ 5$ وسوف تستمر على  ذرا المنذوال لمذدأ 14000المتوسزة تم تقدير ا بحوالة 

$ . اآلن الشذذذركة يمكنهذذذا غن تبيذذذع  ذذذره الماكينذذذة بقيمذذذة 20000عائذذذداتها السذذذنوية تذذذم توقعهذذذا غن تكذذذون 

سذذنوات. تكذذاليذ  10$ وعمر ذذا المتوقذذع 15000$ لشذذرا  غخذذرك جديذذدأ. سذذعر الماكينذذة الجديذذدأ 5000

ها المتبقية عند نهاية قيمتيتم تحديد $ و 13000$ م عائداتها السنوية 7500صيانتها وتشريلها السنوية 

 تبعا  لذ  j (jth year)السنة 

𝑆𝑗 = $(15000 − 1500𝑗)𝑓𝑜𝑟  𝑗 = 0, 1, 2, … , 10 

م  (NAW)حذذذدد إرا مذذذا كذذذان يجذذذب اسذذذتبدال  ذذذره الماكينذذذة غم الم مسذذذتخدما  زريقذذذة العائذذذدات السذذذنوية 

 % مركب سنويا  ووجهة النظر الخارجية.15معدل فائدأ 

  منش أ بها منظومة للموائعم تعتسم استبدال مهخة تعمذم اآلنم تكذاليذ تشذريلها وصذيانتها السذنوية 6ن

$8000/year سنوات قادمة. وسوف ال تكذون لهذا قيمذة متبقيذة فذة نهايذة تلذك  4م يمكن غن تعمم لمدأ

 . (SV = 0)الفترأ 

$ كقيمذذة سذذوم. 4000زذذة المهذذخة اآلن فذذة السذذوم لشذذرا  المهذذخة الجديذذدأ سذذوف تعإرا تذذم عذذرض 

سذذنوات مذذن الخدمذذةم  4$ عنذذد نهايذذة 9000وسذذوف تكذذون قيمتهذذا  م$ 18000المهذذخة الجديذذدأ تكلذذذ 

% م 20 (MARR)$ سذذذنويا . مسذذذتخدما  معذذذدل فائذذذدأ مرذذذرت غدنذذذى 4500تكذذذاليذ تشذذذريلها وصذذذيانتها 

  سنوات: 4 سمنة مقدارهوغفق  (NPW)اختبر  ره الخيارات معتمدا  على زريقة القيمة الحالية 
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a.استخدم زريقة وجهة النظر الداخلية . 

b.استخدم زريقة وجهة النظر الخارجية . 

سذنوات.  7لهذا مذن عمذر قذدر بذذ م مذا تبقذى  (overhead crane)رغسذية  رافعذةلهذا   شذركة للتشذييد 7ن

$ . إرا ظلذذذت الرافعذذة فذذة الخدمذذة يجذذذب عمرتهذذا فذذة الحذذال بتكلفذذذة 14000الرافعذذة يمكذذن بيعهذذا بمبلذذغ 

المتبقية سوف تكون صفرا  $ سنويا م وقيمتها 5000$ م وسوف تكون تكاليذ صيانتها وتشريلها 6000

$ 8000$ م وسذوف تكذون قيمتهذا المتبقيذة 36000سنوات. الرافعذة الجديذدأ تكلذذ  7عند نهاية فترأ الذ 

% 15$ سذنويا . الشذركة تسذتخدم معذدل فائذدأ 2500وتكذاليذ صذيانتها وتشذريلها  معند نهاية تلذك الفتذرأ

 فة تقييم خيارات استلماراتها. معتمدا  على تحليم التكاليذ السنوية  م تشترت الشركة الرافعة الجديدأ:

a الداخلية.. استخدم زريقة وجهة النظر 

b.استخدم زريقة وجهة النظر الخارجية . 

  مرسلة نعمة االتوماتيكية للسيارات بالخرزوم ظهرت لها بعض الصعوبات فة جعم معداتها تعمم 8ن

عمذذرأ غمامذذه خيذذار عمذذرأ المعذذدات الحاليذذة غو إححلهذذا بذذ خرك جديذذدأ.  بصذذورأ جيذذدأ. مالذذك  ذذره المرسذذلة

$ 7500وف تكذون تكلفذة تشذريلها وصذيانتها السذنوية بعذد العمذرأ وسذ م$ 8500المعدات الحاليذة تكلذذ 

قيمتهذا  فذإن قيمتها المتبقية صفرا . إرا لذم تذتم عمرتهذا ستكون  سنوات وحينها 5وسيتم التخلذ منها بعد 

$ م بينمذذا صذذيانتها 28000$ م لصذذالا شذذرا  المعذذدات الجديذذدأ والتذذة تكلذذذ 3200فذذة السذذوم تعذذادل 

 $ .12000سنوات بمبلغ  5$ . تم توقيع إعادأ بيعها فة نهاية 3000وتشريلها سنويا  تكلذ 

علذذذى غن تكذذذون توصذذذيتك مبنيذذذة علذذذى  .مذذذا توصذذذيتك لمالذذذك المرسذذذلة %12مقذذذداره  MARRمسذذذتخدما  

 وكمحلم خارجة.   (NPW)غسان المقارنة بالقيمة الحالية 

 $ لت دية ترض خاذ. تتزلب 11000  منش أ  ندسية تستخدم ماكينة قيمتها فة السوم حاليا  9ن
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سذذنوات قادمذذة وبعذذد ا سذذتتوقذ. التكذذاليذ والقيمذذة المتبقيذذة للماكينذذة  6عمليذذة االسذذتخدام غن تنتهذذة فذذة 

 الحالية تم التنب  بها كما فة الجدول التالة:

 6 5 4 3 2 1 السنة
 $3000 $2700 $2400 $2100 $1800 $1500 تكلفة التشريم
 $2000 $3000 $4000 $5000 $6000 $8000 القيمة المتبقية

 

 $ . بيانات تدفقاتها النقدية كما يلة:17000تم تزوير ماكينة جديدأ ويمكن شرا  ا بمبلغ 

 6 5 4 3 2 1 السنة
 $1500 $1400 $1300 $1200 $1100 $1000 تكلفة التشريم

 $7000 $8000 $9000 $10000 $1100 $1300 المتبقيةالقيمة 
 

 % متى يتم شرا  الماكينة الجديدأ.0إرا كان معدل الفائدأ مساو  

مسذذذار التذذذدفقات النقديذذذة خذذذحل دورأ الحيذذذاأم تكذذذاليذ التشذذذريم    معزذذذى: اوفذذذق السمنذذذة المنتهذذذةم 10ن

مذذن  (𝑛)عنذذد نهايذذة الخدمذذة بعذذد مذذرور  (𝑡)م بداللذذة سذذنة الخدمذذة  𝐹𝑛م القيمذذة المتبقيذذة  𝐶𝑡والصذذيانة 

 السنوات لمعدأ مستخدمة حاليا  كاآلتة:

𝐶𝑡 = $4000(1.10)𝑡        𝑡 = 1,2, … ,12 

𝐹𝑛 = $44000(0.9)𝑛        𝑛 = 0,1,2, … ,12 

i حدد غنسب فترأ استبدال بافتراض غن الذ .MARR :و  

a  .0% 

b  .15% 

 سنة  12نغقصى عمر 

ii استبدال إرا كان:. حدد غنسب فترأ 

𝐶𝑡 = $4000(1.4)𝑡        𝑡 = 1,2, … ,12 

𝐹𝑛 = $4000(0.9)𝑛        𝑛 = 0,1,2, … ,12 



 التحليل االقتصادي الهندسي                                               تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال كتاب

144 

 

 :(Depreciation)اإلهالك  7.11

صول بمرور السمن من جذرا  االسذتعمال غو نتيجذة لظذروف للموجودات غو او  و نقصان القيمة المادية

 غخرك كالحوادبم التقادمم ترير اوسعار.

المبذذذانةم المعذذذداتم الماكينذذات والتذذذة يسذذذتفاد منهذذذا فذذذة تقذذذديم  (assets)تشذذمم اوصذذذول غو المملوكذذذات 

 خدمات لها عائدات. وبالتالة مقدرتها على جلب  ره العائدات تتناقذ بمرور السمن.

واإل ذذحك  ذذو جذذس  غو مقذذدار معذذين مذذن رغن المذذال يجنذذب مذذن زائلذذة الهذذرائبم حيذذب تسذذما قوانينهذذا 

 ع جس  معقول من قيمة غصم الممتلكات نتيجة لذ:باستقزا

   غو التحلم. (wear and tear)التآكم والتمسم . 1

 نظهور اختراعات جديدأ تقلم من قيمة اوصم . (obsolescence). التقادم 2

 . الحوادب م والبيئة.3

 طرق تقيير/ حساب اإلهالك:

 :(Straight-line depreciation). طريقم الخط المستق م 1

 قيمة لابتة ل  حك خحل فترأ التشريم ويحسب بالعحقة:تعزة  ره الزريقة 

𝐷𝑡 =
𝑃 − 𝐹

𝑛
 

 حيب:

𝑃    قيمة اوصم ناالستلمار اوولة 

𝐹   القيمة المتبقية 

𝑛   عدد سنوات التشريم 

 كاآلتة:المستلمر  الرير مرزى غو رغن المال ن (book value)وتحسب القيمة المسجلة 

𝐵𝑡 = 𝑃 − (
𝑃 − 𝐹

𝑛
) . 𝑡 
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𝐵𝑡 = 𝑃 − 𝐷𝑡 . 𝑡 

 م ال:

$ عنذذد نهايذذة فتذذرأ 5000$ عنذذد شذذرائه و ذذو جديذذدم قذذدرت قيمتذذه المتبقيذذة بذذذ 82000 قيمذذة حاسذذب آلذذة

 سنوات. غحسب قيمة اإل حك وقيمته الدفترية عند كم سنة من سنوات تشريله. 7خدمته و ة 

 EOYنها م السنم  Depreciationاإلهالك  𝐵𝑡الق مم اليفتريم 

82000 - 0 

71000 11000 1 

60000 11000 2 

49000 11000 3 

38000 11000 4 

27000 11000 5 

16000 11000 6 

5000 11000 7 
 

𝐷𝑡 =
𝑃 − 𝐹

𝑛
=

82000 − 5000

7
$11000 

𝐵𝑡 = 𝑃 − 𝐷𝑡 . 𝑡 

𝐵1 = 82000 − 11000 × 1 = 71000 

𝐵2 = 82000 − 11000 × 2 = 60000 

𝐵7 = 84000 − 11000 × 7 = 5000 

𝑂𝑅 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑡−1 − 𝐷𝑡 

𝐵6 = 𝐵5 − 𝐷6 = 27000 − 11000 = 16000 
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𝑛)فة نهاية الفترأ  هيححظ غن =  ية.غن القيمة المتبقية تساوت القيمة الدفتر  (7

 :(Sum of year digit depreciation (SOYD)). طريقم مجموع أرقام السنوات 2

بدايذذة عمذذره عنذذدما تكذذون حالتذذه صذذم تكذذون فذذة تسذذتند  ذذره الزريقذذة علذذى غن الخذذدمات المسذذتفادأ مذذن او

وتقذذم وتتنذذاقذ كلمذذا انقهذذى جذذس  كبيذذر مذذن عمذذره. لذذرا يكذذون اسذذتقزاع اإل ذذحك فذذة فتذذرأ تشذذريله  جيذذدأ

 اوولى قيمته غكبر ويتناقذ تدريجيا . وغيها  القيمة الدفترية تساوت القيمة المتبقية عند نهاية العمر.

 طريقم الحساب:

 االقتصادتغحسب مجموع غرقام سنوات العمر 

∴ 1 + 2 + 3 + ⋯ , +(𝑛 − 1) + 𝑛 = 𝑛
(𝑛 − 1)

2
 

𝐷𝑡 =
𝑛 − (𝑡 − 1)

𝑛(𝑛 + 1)/2
. (𝑃 − 𝐹) 

 حيب:

𝑛   العمر االقتصادت 

𝑃    قيمة اوصم 

𝐹   القيمة المتبقية 

𝐵𝑡 = (𝑃 − 𝐹)
(𝑛 − 𝑡)(𝑛 − 𝑡 + 1)

𝑛(𝑛 + 1)
. 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑡−1 − 𝐷𝑡 

𝑛−(𝑡−1)  لسهولة الحساب جهس الكسر

𝑛(𝑛+1)/2
 القيمة الدفترية السابقة غت:فة جدول لم غهرب فة   

𝐷𝑡 =
𝑛 − (𝑡 − 1)

𝑛(𝑛 + 1)/2
. 𝐵𝑡−1 
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 :م ال

 لنفن الملال السابق:

الق مم اليفتريم رأم 
المال الغير مغطى 

𝐵𝑡 

 اإلهالك
Depreciation 

𝐷𝑡 

 ق مم الكسر
𝑛 − (𝑡 − 1)

𝑛(𝑛 + 1)/2
 

نها م السنم 
EOY (t) 

82000 - - 0 
62750 19250 7/28 1 
46250 16500 6/28 2 
32500 13750 5/28 3 
21500 11000 4/28 4 
13250 8250 3/28 5 
7750 5500 2/28 6 
5000 2750 1/28 7 

 

 :م. طريقم استعاية رأم المال المتسارعم المعيل3

(Modified accelerated cost recovery system (MACRS)) 

تصنذ اوصول على حسب فصلية ملكيتها و ة الفترأ السمنية التة يتهالك فيها اوصم  فة  را النظام

 مجموعات من فصائم الملكية  ة: 8لذ 

3, 5, 7, 10, 15, 20, 27.5, 31.5 year property 

 ذره الزريقذة القيمذة المتبقيذة سذتجعم لكم فصيلة ملكية  نذاك نسذبة مئويذة عنذد غت سذنة مذن فتذرأ حياتذه 

 الدفترية  فة نهاية الفترأ صفرا .نالقيمة 

 يحسب اإل حك كاآلتة:

𝐷𝑡 = 𝑑𝑡 . 𝑃 

 حيب:

𝐷𝑡    اإل حك فة السنة 
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𝑑𝑡   نسبة اإل حك 

𝑃   قيمة اوصم 

 تحسب كاآلتة: 𝐵𝑡بينما القيمة الدفترية 

𝐵𝑡 = 𝑃 − ∑ 𝐷𝑗 = 𝑃 (1 − ∑ 𝑑𝑗

𝑡

𝑗=1

)

𝑡

𝑗=1

 

𝑂𝑅 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑡−1 − 𝐷𝑡 

 :م ال

 سنوات 5من فصيلة الملكية  الملال السابقم الحاسب

Book value 

unrecovered 

investment 

𝐵𝑡 

 استقزاع إ حك
(MACRS) deduction 

𝐷𝑡 = 𝑑𝑡 . 𝑃 

نهاية السنة 
(t) 

EOY (t) 

 5-year 

property  

(dt) 

نهاية السنة 
(t) 

EOY (t) 

882000  0  - 0 

65600 16400 1  %20 1 

39360 26240 2  %32 2 

23616 15744 3   3 

14169.6 9446.4 4  %19 4 

4723.2 9446.4 5  11.52 5 

0.00 4723.2 6  5.76 6 

0.00 0.00 7  - 7 
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 :(Double declining balance). طريقم الموازنم المتناقصم لإلهالك 4

لتسذذذارعها فذذذة حذذذرف قيمذذذة اوصذذذول. فذذذة  ذذذره الزريقذذذة تشذذذبه زريقذذذة اإل ذذذحك بمجمذذذوع غرقذذذام السذذذنوات 

مذن قيمذة االسذتلمار الريذر مرزذاأ  (𝑃)اإل حك المسموح به عند نهاية كم سنة عبارأ عذن كسذر لابذت 

   للسنة السابقة.Book value 𝐵𝑡نالقيمة الدفترية 

 يعزى بذ :  (t)عند نهاية السنة  𝐵𝑡االستلمار الرير مرزى 

𝐵𝑡 = 𝑃(1 − 𝑃)𝑡                  (2) 

   يمكننا غن نحسب اإل حك للسنة  مباشرأ:2  فة ن1بتعويض ن

𝐷𝑡=𝑃 = 𝑃(1 − 𝑃)𝑡−1 

غن القيمذذة المتبقيذذة المقذذدرأ لذذم تظهذذر فذذة حسذذاب اسذذتقزاع اإل ذذحكم ومذذع رلذذك يححذظ فذذة  ذذره الزريقذذة 

يجب غن ال تذنخفض غقذم مذن القيمذة المتبقيذة. غقصذى قيمذة يسذما بهذا  𝐵𝑡قيمة االستلمار الرير مرزاأ 

𝑃 ذذذة  (𝑃)القذذذانون للكسذذذر  = 2/𝑛  وفذذذة  ذذذره الحالذذذة تسذذذمى زريقذذذة المواسنذذذة المتناقصذذذة المهذذذاعفة

(double declining balance) 200 الجديذدأ فذة الخدمذة والتذة تسيذد غعمار ذا % وتختذار ليصذول

 % مواسنة متناقصة.125% غو 150لها  يستخدمملة سنوات. غما اوصول المستع 3عن 

%م 200مذذذذن   (switching) ذذذذره الزريقذذذذة يمكذذذذن غن تسذذذذتخدم منفذذذذردأم ومذذذذع رلذذذذك تسذذذذما بالتحويذذذذم 

المسذتقيم. وغملذم تحويذم  إلى زريقذة الخذ  (declining balance)% مواسنة متناقصة 125%م 150

اإل ذذحك بزريقذذة الخذذ  المسذذتقيم للجذذس  الريذذر مرزذذى مذذن قيمذذة اوصذذم يسيذذد عذذن قيمذذة  حينمذذا يكذذون يذذتم 

سذذذماح إ ذذذحك المواسنذذذة المتناقصذذذة ورلذذذك إلعزذذذا  القيمذذذة المتبقيذذذة فذذذة نهايذذذة عمذذذر اوصذذذم. لذذذرا يجذذذب 

 التحويم للخ  المستقيم عند غول سنة يكون فيها:

𝐵𝑡−1 − 𝐹

𝑛 − (𝑡 − 1)
𝑃𝐵𝑡−1 

اإل حك بزريقة الخ  المستقيم بالرتم من غنها غ ملت فة  ذره خدم فة حساب تست (𝐹)القيمة المتبقية 

الزريقة. التحويم لزريقة الخ  المسذتقيم يكذون مذن تيذر المرتذوب فيذه إرا كانذت القيمذة المتبقيذة المقذدرأ 
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(𝐹)  تسيد عن القيمذة الريذر مرزذاأ(book value)  لزريقذة المواسنذة المتناقصذة المهذاعفة عنذد نهايذة

 . (truncated)م مما يجعم اإل حك مبتور  𝐵𝑡سنة ال

 :م ال

 يمكن استخدام ملال الحاسب السابق حيب غن:

𝑛 = 7𝑦𝑒𝑎𝑟, 𝐹 = $5000, 𝑃 = $8200  

𝑃% . نجذد غن قيمذة 200 (declining balance)وباستخدام مواسنذة متناقصذة مهذاعفة  = م  2/7

   يمكن الحصول على الجدول التالة:  وبالتالة 

Unrecovered 

investment  

االست مار الغير 
 مغطى
𝑩𝒕 

Straight-line dep. On 

remaining life 

(𝑫𝒕) 

إهالك الخط المستق م لما بق  من 
 عمر

(𝑫𝒕) 

200%DDB 

depreciation 

(𝑫𝒕) 

 إهالك متوازن مضاعف
(𝑫𝒕) 

End of 

year (t) 

نها م 
 السنم
(𝒕) 

82000.00 - - 0 

58571.43 11000.00 23428.58* 1 
41836.73 8928.57 16734.69* 2 
29883.38 7367.35 11953.53* 3 
21345.27 6220.85 8538.11* 4 
15246.62 5448.42 6098.56* 5 
10123.31 5123.31* 1356.18 6 
5000.00 5123.31* 3111.56 7 

 

 . 6يحدب عند السنة نتوها قيمة سماح اإل حك المستخدم فعليا . التحويم للخ  المستقيم حيب * 

  مقارنم طرق اإلهالك المعتمية ع ى السنوات وه :. 5
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Accelerated cost recovery system (ACRS), Modified cost recovery system 

(MACRS), Straight line (SL), Double declining balance (200%DB/SL, or 

DDB/SL), and Sum of years digits (SOYD). 

كمذا  ذو واهذا  الذسمن لهذره الزذرم غدنذاه هد 𝐵𝑡والتة تظهر فة منحنى قيمة االستلمار الرير مرزاأ 

 فة الجدول والشكم التالة.

 ( 𝑩𝒕ق مم االست مار الغير مغطاة )الق مم اليفتريم 
End of 

year 

 نها م السنم
DDB/SL SOYD SL MACRS ACRS (t) 
82000.00 82000.00 82000.00 82000.00 82000.00 0 
58571.43 62750.00 71000.00 65600.00 69700.00 1 
41836.73 46250.00 60000.00 39360.00 51660.00 2 
29883.38 32500.00 49000.00 23616.00 34440.00 3 
21345.27 21500.00 38000.00 14169.60 17220.00 4 
15246.62 13250.00 27000.00 4723.20 0.00 5 
10123.31 7750.00 16000.00 0.00 0.00 6 
5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 7 

 

 
Unrecovered Investment – Time  
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 طرق أخرى لإلهالك ال تعتمي ع ى السنوات:. 6

 :(Unit of production depreciation). اإلهالك بعيي الوحيات المنتجم 1

ولذين التقذادم. كذم وحذدأ منتجذة ت خذر  (tear & wear)التذة تنتهذة بالتآكذم والتمذسم يستخدم ليصذول 

نفن الكمية من الخدمات المستفادأ من المملوك ناوصم . يعتمد اإل حك على عدد الوحذدات فذة فتذرأ 

 معينة. ويحسب من المعادلة:

𝐷𝑡 = (𝑃 − 𝐹)
𝑢𝑡

𝑢
 

𝑢𝑡     عدد الوحدات المنتهية خحل السنة(𝑡) 

𝑢    عدد الوحدات الكلية المتوقع إنتاجها خحل عمر اوصم 

 :م ال

. عذدد الوحذدات $ 15000سنوات قيمتها المتبقيذة  10$ وعمر ا االقتصادت 125000 شترك بذ معدأ ت  

المنتجذذة فذذة السذذنة اوولذذى وحذذدأ. إرا كذذان عذذدد الوحذذدات  220000التذذة يمكذذن إنتاجهذذا خذذحل عمر ذذا 

 . 2م  1وحدأ. غحسب اإل حك فة السنة  24000م وفة اللانية 10000

 الحل:

𝐷𝑡 = (𝑃 − 𝐹)
𝑢𝑡

𝑢
 

𝑃 = 125000 

𝐹 = $15000 

𝑢 = 220000 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 

𝑢1 = 10000 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 

𝑢2 = 24000 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 

𝐷1 = (125000 − 15000).
10000

22000
= $5000 
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𝐷2 = (125000 − 15000).
24000

220000
= $12000 

 :(Operating day (hour) depreciation). اإلهالك لعيي ساعات العمل اليوم م 2

    يشبه الزريقة السابقة ويحسب كاآلتة:

𝐷𝑡 = (𝑃 − 𝐹)
𝑄𝑡

𝑄
 

 حيب:

𝑄𝑡   عدد ساعات العمم اليومية 

 𝑄   عدد الساعات المتوقعة خحل عمره التشريلة 

 :(Income forecast depreciation). اإلهالك بتنبؤ تقييرات اليخل 3

م ملذذم غشذذرزة الفيذذديوم غجهذذسأ  (rental property)تسذذتخدم  ذذره الزريقذذة إل ذذحك اوصذذول المذذ جرأ 

 التسجيحت الصوتية وغفحم الصور المتحركةم ويحسب من العحقة:

𝐷𝑡 = (𝑃 − 𝐹)
𝑅𝑡

𝑅
 

 حيب:

𝑅𝑡    خحل السنة  عائدات اإليجار(𝑡) 

𝑅    جملة العائدات خحل عمر التشريم 

 :(Income tax)ضرائب اليخل  7.12

تشذمم بذم  (firms & organizations)هريبة الدخم ليست مقصورأ على مجذال منظمذات اوعمذال 

 فئات المهندسينم المحامينم القهاأم االستشاريين والخبرا .غيها  

 الجدول التالة يوها حدود الدخم ومعدل الهريبة. 
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 حيوي اليخل ومعيل الضريبم

 ($) Taxable incomes معيل/ نسبم الضريبم

15% 0 < 𝑇. 𝐼 ≤ 50000 

25% 50000 < 𝑇. 𝐼 ≤ 7500 

34% 75000 < 𝑇. 𝐼 ≤ 100000 

39% 100000 < 𝑇. 𝐼 ≤ 335000 

34% 335000 < 𝑇. 𝐼 
 
 

 :(After tax cash flow)التيفق النقيي ما بعي الضرائب . 1

االعتماد عليه فة التحليم االقتصادت و و التدفق الصافة بعد خصم استقزاع يملم التدفق الرت يجب 

 الهرائبم اإل حك والفوائد.

 :م ال

 للملال السابق:

سذذنوات لمراقبذذة ورصذد ماكينذذة إنتاجيذة. قيمتذذه المتبقيذذة  7$ لفتذرأ 82000قيمتذذه  بو جهذذاس حاسذيسذتخدم 

$ فذة كذم سذنة. 23500قذداره ا متكذاليذ التشذريم بمذم $ . يتوقذع غن تقذ5000ترأ قدرت بذذ فة نهاية الف

كزريقذذة لحسذذاب اإل ذذحك. علمذذا  بذذ ن  (MACRS)المتسذذارعة المعدلذذة  التكلفذذةاعتمذذدت زريقذذة اسذذتعادأ 

سنوات. مستخدما  زريقة صافة القيمة الحاليذةم معذدل فائذدأ مرذرت  5الجهاس يصنذ من فصيلة ملكية 

؟ ومن لم استخدم ا  الحاسوب مجدي سيكون  % .  م34% ونسبة هريبية 15م مقداره (MARR)غدنى 

 زريقة اإل حك ب رقام السنوات إلعداد التدفقات النقدية بعد اإل حك والهرائب.
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التدفق ما بعد 

 الضريبة

After tax 

cash  

B-E 

 الضريبة

Tax 

D×0.34 

الدخل الخاضع 

 للضريبة

Taxable 

income 

B-C 

استقطاع 

 اإلهالك

(MACRS) 

deduction 

ما قبل 

 الضرائب

Before tax 

cash flow 

 نهاية السنة 

(t) 

EOY 

F E D C B A 
-82000 - - - 82000-  0 
21086 2414 7100 16400 23500 1 
24431.6 931.6- 2740- 26240 23500 2 
20862.96 2637.04 7756 15744 23500 3 
18721.78 47788.22 14053.6 9446.4 23500 4 
18721.89 47788.22 14053.6 9446.4 23500 5 
17115.89 6384.11 18776.8 4723.2 23500 6 
15510 7990 23500 000 23500 7 
3300 1700 5000 000 5000 

salvage 

8 
 

𝑁𝑃𝑊@15% = −82000 + 21086(𝑃/𝐹, 15%, 1) 

+24431.6(𝑃/𝐹, 15%, 2) + ⋯ + ⋯ + 15510(𝑃/𝐹, 15%, 7) 

+3300(𝑃/𝐹, 15%, 7) = $3010.5 

 : (SOYD)طريقم مجموع أرقام السنوات 
التدفق ما بعد 

 الضريبة

After tax 

cash  

B-E 

F 

 الضريبة

Tax 

D×0.34 

E 

الدخل الخاضع 

 للضريبة

Taxable 

income 

B-C 

D 

استقطاع 

 اإلهالك

Deduction 

SOYD 

C 

التدفق النقدي 

 قبل الضرائب

Before tax 

cash flow 

B 

 نهاية السنة 

(t) 

EOY  

A 

-82000 - - - 82000-  0 

2055 1445 4250 19250 23500 1 

21120 2380 7000 16500 23500 2 

20185 3315 9750 13750 23500 3 

19250 4250 12500 11000 23500 4 

18315 5185 15250 8250 23500 5 

17380 6120 18000 5500 23500 6 

16445 7055 20750 2750 23500 7 

5000 000 000 5000 

من تغطى 

 القيمة المتبقية

5000 7 
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 : MACRS جيول 

EOY 3-year 

property 

5-year 

property 

7-year 

property 

10-year 

property 

15-year 

property 

20-year 

property 

0       

1 33.33% 20.00% 14.29% 10.00% 5.00% 3.750% 

2 44.45 32.00 24.49 18.00 9.5 7.219 

3 14.81 19.20 17.49 14.40 8.55 6.677 

4 7.41 11.52 12.49 11.52 7.70 6.177 

5  11.52 8.93 9.22 6.93 5.713 

6  5.76 8.93 7.37 6.23 5.285 

7   8.93 6.55 5.90 4.888 

8   4.46 6.55 5.90 4.522 

9    6.55 5.91 4.462 

10    6.55 5.90 4.461 

11    3.28 5.91 4.462 

12     5.90 4.461 

13     5.91 4.462 

14     5.90 4.461 

15     5.91 4.462 

16     5.95 4.461 

17      4.462 

18      4.461 

19      4.462 

20      4.461 

21      2.231 
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 :(General Exercises) تيريبات عامم 7.13

سذذنوات وبعذذد ا سذذوف  6تسذذتخدمه شذذركة لمذذدأ $ م يتوقذذع غن 12000ه بمبلذذغ   . جذذرار صذذرير تذذم شذذرا1

فة كم سنة من  𝐵𝑡$ . غحسب استقزاع اإل حك وناتو االستلمار الرير مرزى 2500يتم بيعه بمبلغ 

 . (MACRS)عمر اوصم مستخدما  إ حك 

$ يتوقذع غن 40000سذنوات . قيمتهذا  5فة محم للزباعذة نفصذيلة ملكيتهذا . ماكينة تصوير تستخدم 2

$ . غحسذذذب اسذذذتقزاع اإل ذذذحك 4000سذذذنوات وبعذذذد ا سذذذوف تكذذذون قيمتهذذذا المتبقيذذذة  6دأ تسذذذتخدم لمذذذ

 مستخدما  :

MACRS  .a 

SL  .b 

SOYD  .c 

DDB/SL  .d  
 (year class life-6)سذذنوات  6سذذنوات وعمذذره مذذن صذذنذ  5الملكيذذة . منظذذذ فحتذذر مذذن فصذذيلة 3

عائداتذذذذه السذذذذنوية تفذذذذذوم     سذذذذنوات. 8$ . تذذذذم تشذذذذريله ويتوقذذذذع غن يعذذذذذيه لمذذذذدأ 50000تكلفتذذذذه اووليذذذذة 

$ وسوف ال تكون لديه قيمذة متبقيذة عنذد نهايذة فتذرأ التشذريم. معذدل 14000تكاليذ تشريله بما مقداره 

  سذذذذذنوات: % . غوجذذذذذد التذذذذذدفقات النقديذذذذذة مذذذذذا بعذذذذذد اإل ذذذذذحك والهذذذذذرائب لل34الهذذذذذريبة النافذذذذذر المفعذذذذذول 

 مستخدما :

a  سماح إ حك .MACRS 

b  سماح إ حك .SL 
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