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 ؟/ دراسات الجدوى لخطط العمل االحتياج مقدمة: 

  .ي الهيئة
 
 عند التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب تخصيص أرض أو منشأة "بحسب الحالة" عن طريق طرق الطرح المتبعة ف

 تسهيالت ائتمانيه عند طلب : 
 حال عدم اإلرصار  / دراسات جدوى خطط العملمعظم البنوك والمؤسسات التمويلية تطلب 

 
عند بحث عمليات التمويل، حتى ف

وع واألعمال المطلوب  التنفيذيالملخص ، حيث أنها تعكس بإعدادها وتقديمها عند الطلبصاحب تتوقع أن يقوم  فهي  ،يها عل للمشر

 تمويلها والنقاط الرئيسية المتوقعة أثناء عملية التشغيل. 

 جديدة أو فتح أعمال جديدة.  باستثمارات القيام عند 

  كاء. ال عند  تعامل مع شر

  شغيل والموازنات المالية السنويةموازنات الت اعداد  عند : 

 : لتفاعل مع فرق اإلدارة المختلفةا

ي إن العمل اليومي 
امات يجب التشغيل، وارتباطات واعمليات فرص متاحة تظهر أثناء تشغيل متعددة، و  تحدياتويحمل  يعتبر روتيت  لبى 

م وتتبع وتنفذ. فكيف  ين وإىل إ ات بغب  تخطيط مسبق )من أين بدأت وإىل أين وصلتوسط كل هذه المتغب   األعمالإدارة تتم أن تحبى

ي أن يرتبطوا ويتعهدو األعمال  ومنفذي نمديريلتريد أن تصل؟ كيف يمكن ل
 
وضع خططها والتعرف عىل  ا بنتائج وال يدرون أو يشاركون ف

 تفاصيلها أو أن يكونوا جزء منها(. 

 دراسات الجدوى / مراحل خطط العمل 

كات ية اعداد كيف  : / دراسات الجدوى خطط الشر

ي  –المرحلة األوىل  اتيج   Strategic Planning –التخطيط االستر

وعادة ما تكون  ،سنوات( 5 – 3تهدف إىل توحيد الرؤيا لإلدارة عن األهداف المستقبلية )و  -مسئولية القائم عىل إدارة الكيان أو المنشأة هي 

 األهداف عامة: 

 حجم النمو السنوي المطلوب -
 الربحية نسب -
 خطط التوسع داخليا أو خارجيا -

ي  اتيجر  بمزيد من التفاصيل يتعامل مع: يليها تخطيط اسبى
 أهداف السوق  -
 ات أو الخدمات بحسب حالة النشاطتطوير المنتج أو المنتج -
 موضوع المنافسة.  -
كب   عىل نقاط القوة والقو وضع الخطط للتغلب عىل نقاط الضعف  ،منشأةنقاط الضعف والقوة لل بحث -

 . التنافسية درةالبى
كالتعريف بعمال  - ي  اتء الشر

 
كب   عليهم.  ف

 هذه المرحلة والبى
 Operations Planning –التخطيط التشغيلي  –المرحلة الثانية 

ي تخصها لتداخل الكيان تبدأ هذه المرحلة ببدء وضع كل إدارة 
كةعكس لألهداف التى  ،من العام التاىلي  ءا ، بد المنشأة/ النظرة المستقبلية للشر

، يتم إعداد خطة التشغيل للسنة التالية عىل المستوى الشهري سيتم وضعة لكل كيان من الكيانات القائمةالذي وبمساعدة النموذج الماىلي 

ي ستستخدم فيها كل الموارد المتاحة والمطلوبة لتحقيق األهداف لكل إدارة من إدارات  
كة)الموازنة العامة( والتى واحتساب نسب النمو  كل شر

 (. سنوات 5-3والتضخم للسنوات القادمة )

 Feedback & control –ردود الفعل والتحكم  –المرحلة الثالثة 

 لن تكتمل دورة أي تخطيط مطلقا إال بوضع معايب  قياس للنشاط حب   التنفيذ. ومن ثم تقارن هذه المعايب  باألداء الفعىلي للنشاط وتستعرض

خل عىل أساس شهري، ومعايب  األداء ونتائج أبحاث السوق وإجراء الفروق ويتم إدارتها، ويشمل ذلك المقارنات للنفقات الفعلية ومصادر الد

 اجتماعات للتباحث ووضع الحلول. 

 



 الدليل اإلرشادي
 خطط العمل / دراسات الجدوىل

 
 
 

 7 من 2 صفحة
 

 ؟الجدوى / دراسات مما تتكون خطط العمل

ي تم عل أساسها إعداد الدراسة .1.1
 : مصادر البيانات المقدمة والتر

 مصادر ميدانية:  .1.1.1
 كمقابالت واجتماعات لألطراف المعنية بالدراسة )المالك، أو أي أطراف تخصه(. 

 مصادر بحثية:  .1.1.2
ي أية بيانات وإحصائيات قد تكون منشورة لصناعات أو مشاري    ع مشابهة. 

 
 وتتمثل ف

 
 الملخص التنفيذي للدراســة .1.2

ات الدراس ة.  .1.2.1 وع ونتائج ومؤشر  يشمل ملخص جدوى المشر
 

وع ذات التأثتر عل جدواه. نبذة عن الظروف  .1.3  االقتصادية المحلية المحيطة بالمشر
 

وع  .1.4  نبذه عامة عن المشر
1.4.1.  . ي

وع وأهميته مع تحديد أهدافه وهيكله القانون   فكرة المشر
وع للمنطقة المنشأ بها.  .1.4.2  توضيح مدى مالئمة المشر
اتهم.  .1.4.3 كاء وخبر  نبذة عن الشر
كاء المعنيي    .1.4.4  . ، والمديرين التنفيذيي   أدوار الشر
ي رأس المال.  .1.4.5

 
 جدول المساهمات ف

 
 المكونات األساسية لدراسات الجدوى .1.5

 الدراسة التسويقية .1.5.1
 الدراسة الفنية .1.5.2
 الدراسة التنظيمية واإلدارية .1.5.3
 دراسة الجدوى المالية واالقتصادية.  .1.5.4

وع.  .1.5.4.1 ات جدوى المشر  مؤشر
وع.  .1.5.4.2  تحليل الحساسية للمشر

 بعض الدراسات: 
ى
 وقد يطلب ف

 الدراسة االجتماعية .1.5.5
 الدراسة البيئية .1.5.6

 

ي كل جزء من أجزاء دراسة الجدوى
ى
ح توافرها ف  : تفاصيل المكونات األساسية المقتر

ي يجب توافرها بدراسة الجدوى التسويقية:  .1
 المكونات األساسية التر

  اإلجراءات المنظمة للتعامل فيه. الفرص المتاحة، و التعرف عىل هيكل السوق وحجمه وخصائصه و 
    ة لكل منهم.  المنافسي   الحاليي ي السوق ومراكزهم التنافسية والخصائص الممب  

 
 والمرتقبي   ودرجة المنافسة وحصص المنافسي   ف

  .وع ي سيقدمها المشر
 دراسة العوامل المحددة للعرض والطلب بالنسبة للمنتجات / الخدمات التى

  .تقدير الطلب الحاىلي والمستقبىلي واتجاهاته 
 اهاته. تقدير العرض الحاىلي والمستقبىلي واتج 
  .تحديد الفجوة الحالية بي   العرض والطلب 
 ي شاط/األنشطة نتقدير نصيب ال

ي السوق )أو المنطقة المحيطة به جغرافيا بحسب نوع ال سيتم ممارستها  التى
 
( عىل ضوء نشاطف

وع    أمام المنافسي   له. ككل العرض والطلب وظروف المشر
  .األسعار السائدة والمتوقعة 
 وع واألشكال واألحجام المناسبة التعرف عىل وجهات نظر وأذواق وتفضيالت العمالء نحو الس ي سيقدمها المشر

لعة أو الخدمة التى
 من السلعة. 
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  وع ي سينتجها المشر
وع )الجنس  –بيانات عن مستهلكي السلعة أو الخدمة التى  –العدد  –الفئات الرئيسية المستهلكة لناتج المشر

 متوسط الدخل(. 
  .خطة التسويق والبيع والسياسة التسويقية المقرر إتباعها 
  .وع  المزايا التنافسية للمشر
  .تقدير المبيعات / اإليرادات المستقبلية 

 
ي يجب توافرها بدراسة الجدوى الفنية:  .2

 المكونات األساسية التر
  .وع  أسس اختيار موقع المشر
  :وع  أسس تحديد حجم المشر

 تحديد حجم اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية العادية والطاقة القصوى والتوسعات المستقبلية المتوقعة  
  .وع ي لتنفيذ المشر

 تحديد الجدول الزمت 
  :وع  التخطيط الداخىلي للمشر

  ي ضوء المساحة الكلية
 
ي واإلنشاءات الخاصة بكل قسم ف

وع واألقسام المختلفة له ومواقع المبان  تحليل موقع المشر
وع.   للمشر

  تحديد مساحات وموقع اآلالت والمعدات والمخازن وعنابر اإلنتاج ومكاتب اإلدارة ونظام التخزين سواء للمدخالت أو
" نتجخرجات "المالم ي

 . النهان 
 ة اإلنتاج والوسائل التكنولوجية المالئمة. تحديد طريق 
  .)وع من األصول الرأسمالية )اآلالت والمعدات / األجهزة /األثاث / وسائل النقل ... الخ  تحديد احتياجات المشر
 المطلوبة وتحديد المساحات "لكل منتج" وصف العملية اإلنتاجية . 
  الت / أجهزة ومعدات / آودتها )خامات / أصول / وجتوافرها استمرارية توافر عوامل اإلنتاج األساسية من حيث مدى  ذكر

 تكنولوجيا(. 
  :وع السنوية  سواء من الخامات والمستلزمات والطاقة وعوامل اإلنتاج األخرى المختلفة وتكلفتها، ويراىع:  تقدير احتياجات المشر

 تحديد نوعية المواد الخام المطلوبة ومواصفاتها  -
وعيها ومدى قرب  ها من إمكانية الحصول عل -  موقع المشر
ي المستقبل، تحديد الكم -

 
وط التوريد واستمرار التوريد ف  يات المطلوبة لدورة تشغيل كاملةشر

 ر تكلفة كل منها يالتعرف عىل أسعار المواد الخام وتقد -
 ىلي تكاليف المواد الخام والوقودتقدير إجما -
 ياطي المطلوب تخزينه من الخاماتتقدير االحت -
وعيف نقل الخامات إىل تكال -   موقع المشر
وع )كهرباء  - ين –أنواع الطاقة المحركة للمشر  (غاز -ديزل  –بب  
ي يمكن بها الحصول عليهاالحجم الكىل للطاقة المطلوبة واألس -

 عار التى
 لمياه ومصدرها وأسعارها وتكلفتهاا -

  .ة التنبؤات المالية وع خالل فبى  تقدير تكلفة التشغيل السنوية للمشر
 

ي  .3
  يجب توافرها بدراسة الجدوى اإلدارية والتنظيمية: المكونات األساسية التر

  ة ة وغب  المباشر وع من العمالة من حيث نوعيتها )العمالة المباشر افتقدير احتياجات المشر واإلدارية( ومدى كفاءتها  يهواإلشر
 والمستويات الوظيفية وتقدير األجور. 

  ي يمارسها المدير  عىل أن يوضح المسؤوليات المنشأةالهيكل التنظيمي وهيكل إدارة
 . تنفيذيي   ن واليالتى

  .وع  وصف للنظم واإلجراءات الداخلية والنظامية لممارسة األعمال ونظم التشغيل للمشر
 

ي يجب توافرها بدراسة الجدوى المالية .4
 االقتصادية /  المكونات األساسية التر

  .بيان حجم االستثمارات المطلوبة وأسس تقديرها 
  ي )تسهيالت ائتمانيةبيان وع وينقسم اىلي تمويل داخىلي أو خارجر

ح للمشر  قروض داخلية أو خارجية(. ، الهيكل التمويىلي المقبى
  .ي لسداد التكاليف االستثمارية

 بيان الجدول الزمت 
  .ح لسداد المال ي المقبى

 بيان الجدول الزمت 
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  .ح للحصول عىل القروض ي المقبى
 بيان الجدول الزمت 

  .ي لسداد القروض
 بيان الجدول الزمت 

  .بيان قائمة مصادر واستخدامات التمويل 
  .وع  بيان رأس المال العامل للمشر
 وع جديد" تكلفة استخراج الرخص وتسجيل  ف إجراء دراسات الجدوىبيان بتكاليف ما قبل التشغيل وتشمل )تكالي  حالة مشر

 
"ف

ي مرحلة تأسي
 
وع / االستشارات القانونية ف وع / تكاليف الدعاية واإلعالن / األجور والمرتبات / تكاليف التدريب / المشر س المشر

وع(تكال ي مرحلة تأسيس المشر
 
 . يف أخرى ف

  .تب عىل إقامته ي يمكن أن تبى
وع، وأنواع المخاطر التى ي يمكن أن تواجه المشر

 بيان ملخص للمشاكل التى
 عن مركز العميل من:  بيان حديثI-SCORE “ كة المرصية ي الشر

 . ”لالستعالم االئتمان 
  ة التنبؤات المالية )ثالث أو وع وتشمل:  إعداد القوائم المالية التقديرية لفبى  خمس سنوات( ووفقا لطبيعة المشر

o قوائم الدخل التقديرية - Profit & Loss statement . 
o  /انيات التقديرية  . Balance sheet statement - المركز الماىلي  قوائم المب  
o ت النقدية قوائم التدفقا– Cash flow statement . 

 
وع:  .4.1  التقييم الماىلي واالقتصادي للمشر

ات المالية   .4.1.1  المؤشر
  معايتر القياس الرئيسية–  KPIs : 

o  مجمل الرب  ح- Gross profit margin 

o  ي
 
 Profit margin -الربحية  صاف

o  العائد عىل األصول- Return on assets 

o    العائد عىل حقوق المساهمي- Returns on equity 

o  ربحية السهم- Earnings per share 

o  نسب توزي    ع األرباح- Dividend payout ratio  

o  ة داد اال فبى  Payback -سبى
o ستثمار ال متوسط معدل العائد عىل ا- ROI 
o نقطة التعادل  تحليل– Break even analysis . 

 قتصادية مالية واالمعايتر القياس الKFIs : 
ات  ي بالنسبة لهذه المؤشر

وع وحسابات قص القيمة االتخ والتى المخصمة التدفقات النقدية تصادية المضافة للمشر
Discounted Cash Flown–DCF  

o  معدل العائد الداخىلي – Internal rate of return (IRR)  
o  ي

 
 Net present value of the future cash _ (NPV) -القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  صاف

flow  

  ات النشاط  Activity indicators -مؤشر

o الموجودات  معدل دوران- Assets turn over 

o  معدل متوسط التحصيل- Average collection period 

o  معدل دوران المخزون- Inventory turn over 

  ات مالية  Financing indicator -مؤشر

o  نسبة الدين- Debt ratio 

o    نسبة الدين لحقوق المساهمي- Debt to equity 

  ات السيولة  Liquidity indicator -مؤشر

o  اختبار األصول- Asset test & رأس المال العامل Working capital 
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 تحليل الحساسية .4.1.2
 وع لزيادة تكاليف التشغيل السنوي  . ة عما هو مقدر بالتنبؤات الماليةقياس حساسية المشر
  وع النخفاض أسعار البيعقياس  . عما هو مقدر بالدراسة التسويقية حساسية المشر

 
 SWOT analysisتحليل عنارص القوى والضعف والفرص والتحديات  .4.1.3

 
 حال طلبها(:  .5

ى
ي يجب توافرها بدراسة الجدوى االجتماعية )ف

 المكونات األساسية التر
  وع عىل خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها وع أثر المشر  . المشر
 وع ات العمالة الوطنية بالمشر ات والدورات التدريبية والتطويرية المخطط تنمية خبر  . الخبر
 ي وتقليل الواردات

وع عىل توفب  منتج وطت   . أثر المشر
  .وع عىل جلب تكنولوجيا جديدة ومتطورة  أثر المشر
 )وعات أخري وطنية )تكامل المنتجات والخدمات وع عىل تنمية مشر  . أثر المشر

 
 حال طلبها(:  .6

ى
ي يجب توافرها بدراسة الجدوى البيئية )ف

 المكونات األساسية التر
  .وع عىل البيئة ي للمشر ي أو السلتر  تحديد التأثب  اإليجانر
  .وع وتقدير تكلفتها الفعلية ي سوف يسببها المشر

 تحديد القضايا البيئية التى
 وع. ا ي قد تنشأ عن تنفيذ المشر

ار البيئية التى اح آليات تخفيف األرص   قبى

 

ات األداء المالية الرئيسيةعن عامة  نبذة  مؤشر

انية  .1 ى   Balance Sheet Ratio Analysis - العموميةنسب تحليل المتر
ي 
 
انية العمومية هو  أهمية قياس النسب ف كة عىل دفع المستحقات  لوقوف عىل نسبة السيولة والمالءة النقديةا : المب   )أي قدرة الشر

 المطلوبة منها( ومدى قدرتها عىل تمويل أعمالها ذاتيا أو اعتمادها عىل تمويل البنوك والمؤسسات، وتتضمن هذه النسب عىل: 

  Liquidity Ratios -سب السيولة ن
 . رأس المال العاملو  ،السيولة الشيعةنسبة التداول،  : وتشمل. إىل نقد  تحويل األصول سهولةمدى  تشب  إىل هذه النسب

  Current Ratios- نسبة التداول

كة، وه عبارة عن:   نسبة التداول، هو واحدة من أفضل المعايب  المتداولة للوقوف عىل القدرة المالية للشر

 نسبة التداول = إجماىلي األصول المتداولة / إجماىلي المطلوبات المتداولة

 السؤال األساسي الذي تطرحه هذه النسبة هو: 
هل يوجد أصول متداولة كافية لتقابل جدول المدفوعات للديون الحالية بنسبة أمان الحتمال خسارة أي من األصول 

 المتداولة؟ مثل: تدن  نسبة المخزون أو تدن  المتحصالت. 

 حالة قياس نسبة التداول وكانت متدنية، يمكن رفعها 
 
: ف  بالتاىلي

 دفع بعض المستحقات -
 زيادة األصول المتداولة من القروض أو القروض األخرى باستحقاقات أكبر من عام -
 تحويل األصول الغب  متداولة إىل متداولة -
 زيادة األصول المتداولة من مساهمات )ضخ( رؤوس أموال أخرى -
ي  -

 
 عجلة األعمال إعادة ضخ األرباح ف
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 7 من 6 صفحة
 

  Quick Ratios- نسبة السيولة الشيعة

ي تقاس بها السيولة، وه عبارة عن: acid-testتسم أحيانا ب نسبة ال  )
 ( وه واحدة من أفضل المعايب  التى

قيمة مؤكدة بشكل تركز عىل األصول السائلة فقط ب ول. بفصل المخزون عن المعادلة فهي هي نسبة أكبر تحديدا من نسبة التدا
ي 
 
. بمعت  "ف اماتها الحالية بالنقدية المتوفرة  واقعي كة أن تلتر البى  حالة توقف نشاطات المبيعات جميعها، هل تستطيع الشر

 لديها؟"  

  Working Capital- رأس المال العامل

أقرب من كونها نسبة. نتيجة حسابها البد أن تكون موجبة، وتحسب  معيار أقرب لقياس التدفق النقدي رأس المال العامل، هي 
 :  كالتاىلي

امات الحالية –رأس المال العامل = مجموع األصول المتداولة   مجموع االلبى 

كة لمجابهة أي مشكلة مالية. القروض عادة ما تكون مرتبطة بالحد  ي رأس المال العامل لتحدد قدرة الشر
 
تنظر البنوك عادة لصاف

 األدن  لمتطلبات رأس المال العامل. 
 

مالحظة عامة عن نسب السيولة الثالث السابقة هي بالطبع كلما تزيد النسبة يكون ذلك أفضل، خاصة إذا كانت عملية 
 . ي اء األصول تعتمد عل تمويل خارج   شر

 
 Leverage Ratio - الرفع الماىلي  –نسبة االستفادة  .2

ي  : نسبة الرفع الماىلي  هذه النسبة )الدين/المملوك( أو 
 
كة ف ي  توضح مدى اعتماد الشر إدارة أعمالها عىل عمليات التمويل الخارجر

 )عالقة بي   حجم أموال المقرض إىل الملكية الخاصة(. 

امات / القيمة الصافية المملوكة   نسبة الدين للمملوك = إجماىلي االلبى 

ي وكلما تزيد هذه ال
 
ي  عمليات نسبة فإنها تعبر عن مخاطر أكبر ف

 
 جلب االئتمان.  التشغيل، مما سيشكل ذلك صعوبة ف

  Income Statement Ratio Analysis - نسب تحليل قائمة الدخل .3
 نسب قياس الربحية: 

 

 Gross Margin Ratio - نسبة مجمل الربــح

ي من المبيعات بعد طرح تكلفة البضائع أو المبيعات من 
ي المبيعات. وه تقيس هذه النسبة هي نسبة مئوية من المتبقى

 
صاف

كة.   نسبة المبيعات المتبقية للوقوف عىل إمكانية تغطية المصاريف العمومية للشر

 كيفية 
 
 السوق يوضح أو يعكس نقاط القوى أو الضعف ف

 
كة من مثيالتها ف مقارنة نسب مجمل الرب  ح الخاص بأداء الشر

 : كة. وتحسب كالتاىلي  تنفيذ أعمال الشر

مجمل الرب  ح / المبيعات نسبة مجمل الرب  ح =  
 ولكن

ي المبيعات 
 
 تكلفة البضاعة المباعة –مجمل الرب  ح = صاف

 

ي الربــح
ى
  Net Profit Margin Ratio- نسبة صاف

هي نسبة المبيعات المتبقية بعد خصم تكلفة البضاعة المباعة وجميع المصاريف األخرى بما فيها القيمة المضافة.  
 :  وتحسب كالتاىلي

ي الرب  ح = الرب  ح بعد 
 
/ اجماىلي المبيعات القيمة المضافةنسبة صاف  
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 7 من 7 صفحة
 

  Management Ratio Analysis – اإلداريةنسب ال .4
انية العمومية ومعلومات قائمة الدخل.   عادة ما تسم بالنسب اإلدارية أو نسب اإلدارة وأيضا يتم الحصول عليها من المب  

  Inventory Turnover Ratio- نسبة معدل دوران المخزون

هذه النسبة تعكس كيفية إدارة المخزون بطريقة جيدة أم ال. وتعتبر من األهمية حيث أن كلما زادت عدد مرات الدوران 
للمخزون كلما زاد تحولها إىل دورة العملية التشغيلية مما يعت  تسييلها لمبيعات بهامش رب  ح وكلما زاد معدل الدوران زادت 

: الربحية. وتحسب كال  تاىلي

وط   حالة عدم التحصيل المنتظم للذمم بناءا عىل شر
 
كة. ف  الشر

 
هذه النسبة تشب  إىل مدى كفاءة عملية التحصيل ف

ي التعاقد المتفق ع
 
كة. إذا كانت عملية التحصيل قليلة جدا فستؤثر عىل  ليها يجب مراجعة سياسة التحصيل ف الشر

امات األخرى.  المدفوعات السيولة النقدية مما سيؤثر عىل  وااللبى 

 للحصول عىل نسبة معدل دوران حسابات الذمم المدينة يتم حسابه عىل خطوتان: 

ي المبيعات اآلجلة السنوية / 
 
)يوم( 365المبيعات اآلجلة اليومية = صاف  

 جلة اليوميةآل م( = حسابات الذمم / المبيعات امعدل دوران الذمم )باأليا
 

  Return on Assets Ratio - نسبة العائد عل األصول

 إدارة األعمال عند مقارنته بنتائج أ
 
كة أخرى وتقيس هذ النسبة، مدى كفاءة الرب  ح الناتج عن توظيف األصول ف عمال شر

ي 
 
 نفس المجال، ف

 
كة األخرى، فهذا يعت  عدم كفاءة توظيف األصول. وتحسب نسبة العائد  ف حالة تدن  النسبة عن الشر

 : عىل األصول كالتاىلي 

ي الرب  ح قبل 
 
/ إجماىلي األصول القيمة المضافةالعائد عىل األصول = صاف  

 

  Return on Investment (ROI) Ratio- العائد عل االستثمار

. هي نسبة من  ي تهم المالك والمديرين التنفيذيي  
ات التى العائد عىل االستثمار يمكن أن يعتبر من أهم النسب أو المؤشر

ي بذلت 
ا للمالك هل مجهوداته التى . باختصار، تعىط هذه النسبة مؤشر العائد عىل استثمار األموال المقدمة من المالكي  

 هذا النشاط قابلها عائد جيد مقابل لحج
 
ي يواجها أم ال. إذا كان العائد عىل االستثمار أقل من معدل العائد ف

م المخاطر التى
 
 
:  االستثمارلبديل آخر ف  تعديل النشاط أو أغالقه، ويتم حساب العائد عىل االستثمار كالتاىلي

 
 فهنا سيفكر المالك ف

ي الرب  ح قبل الفوائد والقيمة المضافة / القيمة الصافية العائد
 
عىل االستثمار = صاف  

 

 : السابقة النسب
 السيولة .1
(االستفاد .2  ة )الرفع الماىلي
 الربحية .3
 اإلدارية  .4

تسمح لصاحب رأس المال أن يتعرف عىل االتجاهات الخاصة بعمله ويقارن تقدم النشاط خالل نتائج أعمال لنشاطات 
 . وفقا لهذه النسب ومعلنة. ويمكنه أن يحدد نقاط الضعف والقوة لنشاطهمشابهة 

 


