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معايير ربحية المشروعات الزراعية

.تساعد على ترشيد القرارات االستثمارية –4

تساعد فى توجيه المال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذى يضمن تحقيق األهداف المحددة –3
.

.تساعد فى التخفيف من درجة المخاطرة لألموال المستثمرة –2

تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة ، ومن أجل تحقيق ذلك البد وأن تضمن عملية تقييم المشروعات –1
.العالقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة 

:أهداف عملية تقييم المشروعات 
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معايير تقييم المشروعات 

:إن عملية المفاضلة بين المشروعات البد أن تستند على معايير علمية دقيقة وذلك من أجل ما يلى

.تجاوز المخاطر –1

.إيجاد مستوى من األمان لألموال المستثمرة –2

.إن المعايير المستخدمة لقياس هدف معين قد ال تتناسب لقياس هدف آخر •

.لخاصة المعايير التى تستخدم لتقييم المشروعات العامة قد تكون غير مناسبة لتقييم المشروعات ا•

تخدم لقياس وهناك معايير تس. هناك معايير تستخدم لقياس الربحية التجارية تتعلق بالمشروعات الخاصة •
.الربحية القومية تتعلق بالمشروعات القومية 

.هناك معايير تستخدم فى ظل ظروف التأكد وأخرى فى ظل ظروف عدم التأكد •
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ةأهم نقاط االختالف بين معايير الربحية التجارية ومعايير الربحية القومي

معايير الربحية القومية معايير الربحية التجارية 

عظيم نأخذ بعين االعتبار األهداف التى تساعد على تتقييم المشروعات عند-1

األرباح وهذه وجهة نظر القطاع الخاص 

المجتمع ككلنأخذ بعين االعتبار األهداف تقييم المشروعات عند

لى يتم التركيز على عناصر التكاليف واإليرادات المباشرة ععند استخدامها -2

مستوى المشروع

:   يدرس أثر المشروع على

.ميزان المدفوعات -.نمو الدخل القومى وتوزيعه -

.تحقيق االستخدام المثل للموارد اإلقتصادية المتاحة -

.تحقيق التشابك الصناعى -.نقل التكنولوجيا -

.تهيئة القوى العاملة المؤهلة -.البيئة -.اإلستخدام -

ع المشروع يتم التركيز على قياس اآلثار المباشرة للمشروع والتى تتمثل بمناف-3

وتكاليفه

باشرة هى يتم التركيز على قياس اآلثار المباشرة وغير المباشرة ، االثار الغير الم

.المنافع 

وائد يتم االعتماد على األسعار الجارية فى السوق فى تقدير التكاليف والع-4

.المباشرة

.يتم االعتماد على االسعار التخطيطية أو أسعار الظل 

يتم األخذ بمسألة التشابك الصناعى هاعند استخداميتم تجاهل موضوع التشابك الصناعى هاعند استخدام-5

إن األساليب المستخدمه لقياس الربحية التجارية تختلف عن األساليب-6

.ا وذلك إلختالف األهداف المحددة لكل منهم، المستخدمه لقياس الربحية القومية 
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جارية من المعايير التى تستخدم لقياس الربحية الت

(المعايير غير المخصومة ) المعايير التى تتجاهل القيمة الزمنية للنقود –1

المعدل ) ط أى التى تتعامل مع التدفقات الداخلة والخارجة دون القيام بخصم ، ومنها معيار فترة االسترداد والمعدل المتوس

.وتسمى هذه المعايير بالمعايير البسيطة أو غير المخصومة . ونقطة التعادل ( العائد البسيط 

( :المعايير المخصومة ) المعايير التى تاخذ القيمة الزمنية للنقود بعين االعتبار –2

.ومنها معيار القيمة الحالية الصافية ، معيار نسبة المنافع إلى التكاليف ، معيار معدل العائد الداخلى 

ثل معايير تعتمد على بحوث العمليات أو شبكة المسار أو نظرية القرارات وانظمة المعلومات وشجرة القرارات م–3

.اسلوب تحليل الحساسية 
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لتأكدمعايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفى ظل ظروف ا

معيار فترة االسترداد ( 1) 

:كما يلى طرق حساب معيار فترة االسترداد و. هى الفترة التى يسترد فيها المشروع تكاليفه االستثمارية ، كلما كانت فترة اإلسترداد أقصر يكون المشروع أفضل 

التكلفة اإلستثمارية األولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  فترة االسترداد : الطريقة أألولى ( أ ) 

الوسط الحسابى للتدفقات النقدية السنوية

.  جنيه 60000سنوات ، ومجموع التدفقات النقدية خالل الخمس سنوات هى 5جنيه ، عمره اإلنتاجى 48000إذا كانت التكاليف اإلستثمارية األولية لمشروع معين : مثال 

.حساب فترة االسترداد : والمطلوب 

: الحل 

60000مجموع التدفقات

12000=  ــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــ = الوسط الحسابى للتدفقات النقدية السنوية 

5عمر المشروع     

48000

سنوات4=  ــــــــ =فترة االسترداد 

12000
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فى معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة و
ظل ظروف التأكد

االستردادفترةمعيار(1)

األولىالطريقةمنواستعماال  شيوعا  األكثرالطريقةهى:الثانيةالطريقة(ب)

(المبدئيةاإلستثمارات)األوليةاإلستثماريةالتكلفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=االستردادفترة

(السنوىالعائدصافى)السنوىالنقدىالتدفقصافى

نظرا  تخداما  واسشيوعا  المعاييرأفضلاالستردادفترةمعيارأنالقولويمكن.أقلاستردادفترةيحققالذىالمشروعهواألفضلالمشروعويعتبر
أو،لتأكداوعدمالسريعةالتقلبلعواملتخضعالتىالمشروعاتحالةفىخاصةمالئمةاكثريعتبركما،الستخدامهالالزمةالمعلوماتوتوفرلسهولة
.تثمرمسمالكللهايتعرضأنيمكنالتىالمخاطرةدرجةلقياسمعيارا  المعيارهذااعتباريمكنكما.سريعةتكنولوجيةلتغيراتتتعرضالتى
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فى معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة و
ظل ظروف التأكد

(  المعيار المحاسبى ) معيار المعدل المتوسط للعائد ( 2) 

بارة عن النسبة وبالتالى فهو ع. يسمى هذا المعيار المحاسبى ألنه يعتمد على نتائج األرباح والخسائر فى القيود المحاسبية 
.  لضريبة واإلهالك إلى متوسط التكاليف االستثمارية وبعد خصم ا( متوسط الربح السنوى )المئوية بين متوسط العائد السنوى 

( .ريبة دون األخذ فى االعتبار اإلهالك والض)أو النسبة بين متوسط العائد السنوى إلى التكاليف اإلستثمارية األولية 

عتبر المشروع ي. المهم فى هذا المعيار هو فيما يتعلق بضرورة مقارنة النتيجة المتحصلة مع سعر الفائدة السائدة فى السوق 
توسط للعائد هو تعبير المعدل الم. مقبوالً اقتصادياً عندما تكون النتيجة أكبر من سعر الفائدة السائدة فى السوق والعكس صحيح 

.عن الكفاية الحدية لرأس المال 

:الكفاية الحدية لرأس المال 

ث يتم إختيار مقدار ما تحققه الوحدة النقدية المستثمرة من عائد صافى ، وعلى هذا األساس تتم المفاضلة بين المشروعات ، حي
.المشروع الذى يحقق أكبر عائد على الوحدة النقدية المستثمرة 
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معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفى ظل ظروف التأكد

طرق احتساب المعدل المتوسط للعائد 

.ذه الطريقة يتم احتسابه دون النظر إلى الضريبة واإلهالك ، ولذلك يوجد اسلوبين إلحتسابه على ه: الطريقة األولى ( أ ) 

التعامل مع التكلفة االستثمارية األولية كما هى : اإلسلوب األول 

متوسط العائد السنوى

100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = المعدل المتوسط للعائد 

متوسط التكلفة االستثمارية األولية

يتم التعامل مع متوسط التكاليف االستثمارية األولية: اإلسلوب الثانى 

التكلفة االستثمارية األولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =متوسط التكاليف االستثمارية 

2

متوسط العائد السنوى

100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = المعدل المتوسط للعائد 

متوسط التكاليف االستثمارية

وعليه يجب اتباع ثالث خطوات للحصول على معدل المتوسط العائد 

(متوسط الربح السنوى ) ضرورة احتساب متوسط العائد السنوى -

.احتساب المعدل العائد -.ضرورة احتساب متوسط التكلفة االستثمارية األولية -
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معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفى ظل ظروف التأكد

طرق احتساب المعدل المتوسط للعائدتابع 

:الطريقة الثانية ( 2) 

فى حالة هذه الطريقة هى األفضل. هذه الطريقة األكثر شيوعاً حيث يتم األخذ بعين اإلعتبار األهالك والضريبة فى حالة وجودها 
:ويتم احتساب المعدل المتوسط للعائد كاآلتى ، وجود بدائل للمشروع 

متوسط العائد الصافى السنوى

100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = المعدل المتوسط للعائد 

متوسط التكلفة االستثمارية األولية

الفوائد على القروض فى سنة عادية+ صافى الربح لسنة عادية ـ الضرائب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= أو 

(قروض  + مساهمات ) إجمالى اإلستثمارات 
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معايير النسب المالية

:ة أقسام هى والتى تتمثل فى أربعالنسب المالية للحكم على اداء المشروعات الزراعية العاملة يمكن استخالص العديد من 

.من تلك النسب وسوف يتم التركيز فى هذا الجزء على ما يتعلق بمعايير الربحية. الربحية –النشاط –الرفع –السيولة 

:نسب الربحية 

. يولة والرفع المالى تعبر نسب الربحية عن محصلة نتائج السياسات والقرارات التى اتخذتها إدارة المشروع فيما يتعلق بالس
سب الربحية وبصفة عامة تحسب ن. وبعبارة أخرى فان نسب الربحية تقدم إجابات نهائية عن الكفاءة العامة الدارة المشروع 

:على أساس عالقتها بالمبيعات واالستثمار وتتكون من 
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الربحيةمعايير 
:حافة مجمل الربح •

: مدلول النسبة 

عاملها مع هذه النسب تقيس الربح قبل خصم المصروفات العمومية واالدارية والفوائد أى أنها تعكس كفاءة االدارة فى ت
:فزيادة حافة مجمل الربح قد ترجع إلى واحد أو أكثر من العوامل التالية :عناصر المبيعات وتكلفتها 

ادة أسعار المبيعات زي-تخفيض تكلفة المبيعات مع ثبات أسعار البيع -زيادة اسعار المبيعات مع ثبات تكلفة المبيعات 
.وتخفيض تكلفتها 

:كيفية احتسابها 

=          حافة مجمل الربح

تكلفة المبيعات –المبيعات 

المبيعات

مجمل الربح 

المبيعات

 =400000 /1500000 =26.7%
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الربحيةمعايير 
:حافة صافى الربح العمليات •

:مدلول النسبة 

ر التكاليف هذه النسب تقيس األرباح المتبقية لمالك المشروع من النشاط العادى للمشروع بعد خصم كافة عناص

الك المشروع ، والضرائب ، أى أنها توضح النسبة التى يجب أن تجنب من المبيعات والتى تمثل ربحا صافيا لم

فاعا ملحوظا كان ويالحظ أنه إذا حدث انخفاض شديد فى هذه النسبة فى الوقت الذى تسجل فيه النسبة السابقة ارت

ة هذه الخ ، ويجب تحليل نوعي....هذا مؤشرا على زيادة المصروفات االدارية والعمومية والفؤائد والضرائب 

. المصروفات للتعرف على أسباب زيادتها 

:كيفية احتسابها 

صافى ربح العمليات 

المبيعات

       =141000 =-9.4%

1500000
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الربحيةمعايير 

:حافة صافى الربح •

:مدلول النسبة 

أى أنها ( عرضى العادى وال) هذه النسبة تعتبر مكملة للنسبة السابقة ولكنها توضح األرباح المتبقية لمالك المشروع من كافة نشاطه 
.  تمثل مدى كفاءة المشروع فى إدارة أصوله المختلفة 

:كيفية احتسابها 

%10= 150000=            صافى الربح =     

1500000المبيعات                            

:نسبة صافى ربح العمليات إلى األصول العاملة •

:مدلول النسبة 

روعات المثيلة فى وبصفة خاصة عند المقارنة بين المش. تعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب المستخدمة لقياس ربحية العمليات 
.كافية ومناسبة فاألرباح التى يحققها المشروع من عملياته العادية يجب أن تكون. النشاط ولكن تختلف فى حجم أصولها بصفة عامة 

:كيفية احتسابها 

%11.85= 141000=      صافى ربح العمليات =   

1190000األصول العاملة                    
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الربحيةمعايير 

:نسبة صافى الربح إلى مجموع األصول •

:مدلول النسبة 

القة هنا تكون بين والع. تقيس هذه النسبة مدى ربحية المشروع كله فهى مقياس لكفاءة االدارة فى تحقيق ربح نتيجة استخدام أصولها  
دائمة أو )األرباح التى يحققها المشروع وبين جميع الموارد المالية الموظفة فيها بغض النظر عن كونها أموال ملكية أو اقتراض 

( .مؤقتة 

:كيفية احتسابها 

%13.68=  23000–15000=صافى الربح قبل الفوائد = 

1265000مجموع األصول 

:نسبة صافى الربح إلى رأس المال •

:مدلول النسبة 

الن توضح هذه النسبة معدل العائد الذى حققه المشروع من استثماره ألموال الملكية وأموال االقراض طويلة األجل واللذان يمث
.ل وكما سبق يتعين تعديل صافى الربح باضافة الفائدة المتعلقة بالقروض طويلة األج، االستثمار الدائم للمشروع 

صافى الربح قبل دفع فوائد القروض طويلة األجل =  : كيفية احتسابها 

القروض طويلة األجل + حقوق الملكية 

  =150000–23000 /1100000 =15.72                     %
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الربحيةمعايير 
:نسبة صافى الربح إلى حق الملكية •

:مدلول النسبة 

.  توضح هذه النسبة معدل العائد الصافى الذى حققه المشروع من تحمله لمخاطر االستثمار

صافى الربح بعد دفع الفوائد والضرائب =   :كيفية احتسابها 

حقوق الملكية 

%20وبفرض أن الضرائب على الدخل 

    =120000 /750000 =16%

:العائد على حقوق حملة االسهم العادية •

:مدلول النسبة 
.  توضح هذه النسبة معدل العائد على حقوق المساهمين من حملة االسهم العادية 

:كيفية احتسابها 

توزيعات االسهم الممتازة –صافى الربح بعد الضرائب  

( االسهم الممتازة -حقوق المساهمين ) 

%20وبفرض أن الضرائب على الدخل 

    =120000–16000 /550000 =18.9%

فيروز أحمد عبد المالك / عفاف عبد المنعم محمد           د/د.أ



الربحيةمعايير 
:العائد على السهم العادى •

:مدلول النسبة 

.    توضح المعدل الربح للسهم العادى 

:كيفية احتسابها 

.عدد االسهم العادية المصدرة / توزيعات االسهم الممتازة –صافى الربح بعد الضريبة  

جنيه  2.971= 35000/ 16000–120000=    

:الموزع بالنسبة للسهم العادى ( الكوبون ) الربح •

:مدلول النسبة 

.يوضح هذا المعدل الربح الموزع بالنسبة للسهم العادى 

:كيفية احتسابها 

.  عدد االسهم / الكوبونات الموزعة 

.ألف جنيه من صافى الربح المحقق 105وبفرض أنه تم توزيع 

.جنيه 3= 35000/ 105000= 

"السابقةاألعوامفىالمشروعلنفسالماليةالنسببنفسمقارنتهايتملممامدلولهافىومحدودةضعيفةذاتهاحدفىالماليةوالنسبة
إليهتمىينالذىالصناعةلقطاعالعامبالمتوسطأومشابهأومماثلبمشروعالخاصةالنسببتلكمقارنتهاأو"تاريخيةمقارنة

يتطلبهوماروعبالمشمعينةمشاكلوجودمدىعلىالضوءتلقىبدايةيعتبرالماليةالنسباستخدامفانالحاالتأىوعلى.المشروع
.أعمقوتحليلدراسةمناألمر
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