
 ١   عالء رياض
 

  التحليل المحاسبى لقرارات التمويل واإلستثمار
  

   ) INVESTMENT( ستثمار اإل
  -: حتليل قرارات التمويل و اإلستثمار :ًأوال 
  بغرض تعظيم املنافع ىف املستقبل هو إغراق موارد متاحة ىف إستخدامات معدة لفرتة طويلة  (( : ماذا يقصد باإلستثمار -** 

  يث يكون من الصعب إسرتداد قيمة هذة املوارد إذا مت العدول عن قرار اإلستثمار بدون        حب                           
  )).                                 حتقيق خسائر 

 وافية قبل إختاذ قرار اإلستثمار وهذة الدراسة ومن منطلق هذا التعريف جيب فإنة جيب وأن حيظى قرار اإلستثمار بدراسة - **
  . دراسة جدوى املشروع تسمى

ا اجلسر الذى جيب عبورة قبل إختاذ قرار اإلستثمار (( :املقصود بدراسة اجلدوى  - **   )).تعرف هذة الدراسة بأ
  دف دراسة اجلدوى إىل حتديد مدى صالحية املشروع مبعىن حتديد كافة التكاليف (( : الغرض من دراسة اجلدوى - **

  )).           واملصاريف للمشروع وكذلك حتديد أوجة اإليرادات طوال عمر املشروع                            
  أنواع المشروعات اإلستثمارية

  :تنقسم املشروعات اإلستثمارية إىل مخسة مشروعات  - **
  ))أى إنشاء مشروع جديد قائم بذاتة  (( :مشروعات جديدة  - ١
 ))شروع لزيادة كفاءتة االنتاجية وهى عملية حتديث للم:(( مشروعات إحالل و إستبدال  - ٢
 -:نقسم التوسع إىل نوعان كما يلى وت) :  النمو(مشروعات التوسع  - ٣

  ))ً ويتمثل ىف إفتتاح فرع جديد مثال أو إنتاج سلعة جديدة : (( توسع داخلى –أ 
  سمى بالنمو ويتمثل ىف شراء أو السيطرة على شركة أخرى قائمة بالفعل وهنا ي( : ( توسع خارجى -ب          

  .              السريع ويتم من خالل إما عن طريق دفع قيمة املنشأة كاملة أو عن طريق تبادل األسهم 
  )) داخل املنشأة ليواكب التطورات اخلارجية  ITتمثل ىف تطوير الـ تو((:مشروعات التطور التكنولوجى  - ٤
 ))ئم وتتمثل ىف تطوير املشروع القا (( :مشروعات إعادة اهلندسة  - ٥
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  مراحل دراسة الجدوى وتنفيذ المشروعات
  : يمكن توضيح مراحل دراسة الجدوى وتنفيذ المشروعات فى ثمانية مراحل كما يلى - **
  .وتكون الفرص اإلستثمارية مرتبطة باملناخ اإلستثمارى)) :الفرص اإلستثمارية : ((  املرحلة األوىل - ١
  . وتكون مرتبطة بنوع و طبيعة املشروع )) :مارية الفكرة اإلستث: ((  املرحلة الثانية - ٢
  . لتكوين فكرة عامة على النشاط وطبيعتة )) :دراسة جدوى مبدئية : ((  املرحلة الثالثة - ٣
  :وتنقسم إىل أربعة عناصر كما يلى  )) :دراسة جدوى تفصيلية : ((  املرحلة الرابعة - ٤
  ))روع يتماشى مع القوانني املوجودة ىف مكان تنفيذ املشروع أم ال ملعرفة إذا كان املش (( : دراسة قانونية -  أ
  إستيعاب السوق للسلعة اجلديدة وحتديد املنتجات ملعرف طبيعة االسواق واملنافسة ومدى  (( : دراسة تسويقية -ب

  )) وكذلك الكميات و أسعار البيع                            الىت سوف يتم إنتاجها 
   و حتديد األراضى و املباىن و االالت و املعدات والعمال و الرسوماتةوذلك ملعرف (( :نية و هندسية  دراسة ف-ج

   ))دسية                                اهلن
  ))ليف وااليرادات طوال عمر املشروع وهنا يتم حتديد كافة التكا((  :دراسة مالية - د
  -: ويتم تقييم اإلستثمار من خالل املعدالت التالية ) :)تقييم اإلستثمار: (( املرحلة اخلامسة - ٥

  .صاىف التدفق النقدى  -أ        
  . صاىف القيمة احلالية -      ب

  . معدل العائد الداخلى - ج     
  .تخذة املستثمر وهذا القرار ي   : )) قرار اإلستثمار: (( املرحلة السادسة - ٦
  .ًتعدادا للتشغيل دء ىف دخول املشروع حيز التنفيذ إسالب: )) تنفيذ و إنشاء املشروع : (( املرحلة السابعة  - ٧
  .ً أى بدأ تشغيل املنشأة فعليا )) :مرحلة التشغبيل : ((  املرحلة الثامنة - ٨
  ما هو اهلدف من دراسة اجلدوى املالية ؟: سؤال - **

دف دراسة اجلدوى ا:    اجلواب    ملالية إىل حتديد تكاليف و إيرادات املشروع طوال عمرة اإلقتصادى و 
  .التدفقات النقدية للمشروع                حتديد 

   عمر ألى مشروع ؟كم :  سؤال- **
  :ثالثة أعمار ألى مشروع كما يلى يوجد  : اجلواب - **

  .و العمر الذى يسجل ىف عقد تأسيس الشركة وه :  عمر قانوىن-١     
   وهذا العمر يتوقف على الطاقة االنتاجية للشركة ويتم حتديدها بواسطة صانعى االلة وكذلك: عمر إنتاجى - ٢
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  .ًوهو أيضا عمر اآلالت الرئيسية الىت يشرتيها املشروع .                    مؤسسى الشركة 
  . حيقق العائد املطلوب أى أن التشغيلًقتصاديا إ هو العمر الذى يكون فية التشغيل : عمر إقتصادى - ٣

  تكاليف المشروع اإلستثمارى
  
  : تنقسم تكاليف المشروع اإلستثمارى إلى نوعان من التكاليف - **

  وهى عبارة عن كل ما يتم إنفاقة على)) : اإلستثمار االساسى أو اإلنفاق املبدئى  (( :تكاليف إستثمارية  -١
  .راسة اجلدوى وحىت تنفيذ املشروع وتشغيل أول دورة تشغيل                               املشروع منذ د  
   : أمثلة - **

  .و أتعاب تسجيل عقد الشركة :  تكاليف دراسة اجلدوى -             **
  من أراضى و مباىن و وسائل نقل و إنتقال و عدد و أدوات:  تكاليف األصول الثابتة -            **

  .           و آثاث و مهمات                                 
  .رسومات و تصميمات ملباىن ملباىن املشروع : تكاليف الرسوم والتصميمات اهلندسية  -          **
  .خالل فرتة إنشاء املشروع عاملني التدريب أى : دريب العاملني قبل التشغيل  تكاليف ت-          **

  )) املال الالزم لتشغيل دورة االنتاج االوىل  رأس((: املال العامل األول رأس  - **         
  هو عبارة عن احلد األدىن من النقدية و اخلامات الالزمة حىت ميكن                                  

  ودورة اإلنتاج ختتلف من شركة إىل أخرى .                                 إنتاج أول دورة إنتاج 
  .        حسب طبيعة املنتج                        

   جيب قبل البدء ىف تنفيذ املشروع أن يكون املستثمر على علم كاىف بقيمة اإلستثمار : ملحوظة - **
  .                  األساسى أو التكاليف اإلستثمارية حىت يستطيع توفريها خالل فرتة إنشاء املشروع 

  .الثانية ًفاقة على املشروع طوال عمرة بدءا من دورة التشغيل وهى عبارة عن كل ما يتم إن : تكاليف جارية -٢
   :  أمثلة - **

  . مواد تعبئة و تغليف – قطع غيار – وقود –من خامات :  مواد -                 **
  . تأمينات – مزايا عينية –من نقدية :  أجور -          **
  . اإلهالك –مني  تأ– إعالن – صيانة –من إجيار : خدمات  -          **

  . يعد اإلهالك تكلفة ولكنة تكلفة غري نقدية أى انة مصروف دفرتى وليس مصروف نقدى :ملحوظة 
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  :ستثمارى إلى  المشروع اإلإيرادات تنقسم - **
  .سعر بيع الوحدة   Xوهو عبارة عن أمجاىل الكمية املباعة  :  إيراد المبيعات-***         
  وهى عبارة عن أى إيرادات غري مرتبطة بالنشاط مثل بيع املخلفات: ات أخرى  إيراد-***                       

  .                                      أو تأجري جزء من مبىن املشروع 


