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 امللدص

تٗدف ٖذٙ ايدراص١ أصاصًا إىل إبزاس دٚر ٚأُٖٝة١ اصةتاداّ أصةًٛل اي زتة١ ايدٜٓاَٝهٝة١ ا إاةداد ا ٛاسْة١        

ف      ارد, ٚس انتٝةةار عةةزن١ رأظ الْةٛة د رأظ ا ةةاٍ ا ضةةتدُز ا اةٌة ستدٚدٜةة١ ا ةٛة ايزأمسايٝةة١ بضةةزش تزعةٝة

, ٚليةو مُٖٝة١ ايٓغةا       االصةتدُارٟ بايغةزن١ ٚتةه  ٙ    يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس يتهٕٛ َٝداًْا يًتطبٝل ايعًُٞة

اًةة٢ َضةةتكبٌ اُةٌة ايغةةزن١. ٚتةةهتٞ أُٖٝةة١ ٖةةذٙ ايدراصةة١ ا نْٛٗةةا تٛأةةل نٝفٝةة١ ايةةزبط بةة  أصةةايٝ       

ط ٚايزقابةة١.     ٜٔ َةةدنٌ جدٜةةد  هةٔة اصةةتاداَ٘ ا ايتاطةٝة ١ يتهةٛة احملاصةةب١ اادارٜةة١ ٚامصةةايٝ  ايزٜاأةٝة

قةزارا  ااْفةام االصةةتدُارٟ بغةزن١ رأظ      ذٝث تكدّ ٖذٙ ايدراص١ منٛلجًا رٜاأًٝا ٜضةاِٖ ا رفع نفا٠٤

ف َةٔة نةةاٍ إاةةداد ا ٛاسْةة١ ايزأمسايٝةة١ يًغةةزن١ باصةةتاداّ اي زتةة١ ايدٜٓاَٝهٝةة١  ٖٚةٛة أذةةد منةةالد      الْةٛة

مَدًٝ٘, ٚايذٟ ٜتٓاصة  َةع ا غةانٌ ايةيت تتطًة  اختةال قةزارا         ا١ ايزٜاأ١ٝ اييت تضع٢ إىل حتكٝل اي زت

ادد َٔ ا غانٌ ايفزا١ٝ )ٜطًل اًٝٗا َزاذٌ(, ٚتتُدٌ َغه١ً نٌة   َتتابع١ أٚ اييت  هٔ تكضُٝٗا إىل

اٍ ا اصصةة١ ياصةةتدُار, ٖٚةةذٙ ا غةةانٌ   َغةةزٚيف ا انتٝةةار ايبةةدٌٜ ايةةذٟ عتكةةل أاًةة٢ اا٥ةةد ا اةٌة امَةٛة

ارد ا اصصةة١ ياصةةتدُار بايغةةزن١ ٚايةةيت ٖةٞة بطبٝعتٗةةا       ايفزاٝةة١ يٝضةةت َضةةتك١ً ذٝةةث تتٓةةافط اًةة٢ ا ةٛة

 ترصٌ اًٝٗا َٔ تطبٝل ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ا كرتح بايدراصة١ ايتطبٝكٝة١ اًة٢ َغةزٚاا      ستدٚد٠. إٕ ايٓتا٥خ ا

ٍ إىل حتدٜةد ارتطة١ ا دًة٢ يتٓفٝةذ       االصتدُار بغزن١ رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس, صاُٖت ا ايٛصٛة

, ٚليةو ا ذةدٚد ا ٛاسْة١ ا          تاذة١  َغزٚاا  االصتدُار بايغزن١ مبا ٜةددٟ إىل حتكٝةل أاًة٢ اا٥ةد  هٔة

 ياصتدُار.

 ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ, اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ, تزعٝد رأظ ا اٍ, ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ ا د٢ً. :ايهًُا  ايداي١
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 املكدمة

عٗد  ايضٓٛا  امن ٠ اجتاًٖا َتشاٜدًا ضتٛ أاا١َ ذحِ االصتدُارا , ذٝث ال غتف٢ ا٢ً أذد َا 

صةٛا٤ً ا٢ً ا ضت٣ٛ ايكَٛٞ أٚ ا٢ً َضت٣ٛ ايٛذدا  االقتصاد١ٜ, يًُغزٚاا  االصتدُار١ٜ َٔ أ١ُٖٝ بايض١ 

ٚال عو إٔ صتاح ايٛذد٠ االقتصاد١ٜ َضتكبًا ستهّٛ مبد٣ صا١َ ايكزارا  االصتدُار١ٜ اييت تتاذٖا ا 

ايٛقت اذتايٞ. ٚتعت  قزارا  ااْفام االصتدُارٟ ٚنٝف١ٝ متًٜٛٗا َٔ أِٖ ايكزارا  اييت تتاذٖا ايٛذد٠ 

صاد١ٜ, ٚليو  ا تٓطٟٛ اًٝ٘ ٖذٙ ايكزارا  أ ايعدٜد َٔ ا تض ا  اييت تٓعهط ا٢ً أدا٤ ايٛذد٠ االقت

االقتصاد١ٜ  فكزارا  ااْفام االصتدُارٟ تهُٔ نطٛرتٗا ا إٔ ٖذٙ ايكزارا  ٜرتت  اًٝٗا إْفام َبايغ 

٠ رأظ َاهلا, نُا إٕ أا١ُ قد تضتداٞ ا بعض اذتاال  قٝاّ ايٛذد٠ االقتصةاد١ٜ باالقرتاش أٚ سٜاد

ٖذٙ ايكزارا  ٜرتت  اًٝٗا نًل زتُٛا١ َٔ امابا٤ ايدابت١ يٝط َٔ ايضٌٗ تعدًٜٗا أٚ ايزجٛيف فٝٗا إلا َا 

و فإٕ ٖذٙ ايكزارا  حتهِ اهلٝهٌ تب  ادّ صا١َ ٖذٙ ايكزارا  بعد تٓفٝذٖا, اا٠ٚ ا٢ً لي

يًُٓغه٠ يفرت٠ س١َٝٓ ط١ًٜٛ, إأاف١ إىل ليو فإٕ درج١ ا ااطز٠ ٚادّ ايتهند ا زتبط١ بٗذٙ  يتهايٝفٞا

ايكزارا  تهٕٛ نب ٠ ْضبًٝا, ٚليو مٕ ٖذٙ ايكزارا  تتطً  اٌُ تٓبدا  يفرت٠ س١َٝٓ ط١ًٜٛ  ٚيذيو تٗتِ 

ارتطط ا عهٌ  ايٛذدا  االقتصاد١ٜ بايكزارا  ا زتبط١ باالصتدُار  ٚايتاطٝط هلا ٚصٝاغ١ ٖذٙ

 َٛاسْا  رأمساي١ٝ.

ُ٘ بٛأٛح إالَّ َٓذ  ٚا٢ً ايزغِ َٔ أ١ُٖٝ ايتاطٝط يإلْفام االصتدُارٟ, إال إٔ ٖذا ا ٛأٛيف مل تظٗز أُٖٝت

ٚيكد   .Capital Budgetingنتاب١ بعٓٛإ ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ  Joel Dean آدَا ْغز  2592ااّ 

قزارا  ااْفام االصتدُارٟ َعتُدٜٔ ا٢ً ايتاُ  ٚاذتدظ أٚ درد ايهد  َٔ رجاٍ اماُاٍ ا٢ً اختال 

َضتادَ  َعاٜ  اصتدُار١ٜ تكّٛ ا٢ً أصاظ ْظزٟ ناط٧  ا ٜضتتبع اختال قزارا  اصتدُار١ٜ غ  

(: إٕ امصايٝ  ا ضتاد١َ  ضااد٠ اادار٠ ا 4, ص2599) Bierman & Smid ص١ًُٝ, ٚا ٖذا ٜكٍٛ

 . إْٗا ا َعظِ امذٝإ تهٕٛ َض١ًًصًِٝ ٖٞ أصايٝ  غ  ناف١ٝ بٌ  ايٛصٍٛ إىل قزار اصتدُارٟ

اٖتُاًَا ناصًا بايكزارا  ا زتبط١ باالصتدُار ا ا غزٚاا   رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاسٚتٛيٞ إدار٠ 

١ ايغزن١ ص٣ٛ ا ا د٣ ادتدٜد٠ أٚ تطٜٛز ا غزٚاا  ايكا١ُ٥, ٚليو  ا مٖدافٗا َٔ أ ز ا٢ً رحبٝ

 12/22/2002 ا ايغزن١ بدفاتز ٚايظاٖز٠ 1٘زمسًامصٍٛ اُ  ذٝث متدٌ ,ايطٌٜٛ كص  أٚاي

, ٜٚتح٢ً اٖتُاّ اادار٠ ا ٖذا ايٓٛيف َٔ ايكزارا  ااصرتاتٝح١ٝ َٔ 2ايدابت١ أصٛهلا إمجايٞ َٔ %80ذٛايٞ

  .(دراصا  ادتد٣ٚ)ناٍ ايدراصا  ايٛاصع١ اييت جتز٣ اًٝٗا قبٌ ايغزٚيف ا تٓفٝذٖا ٚاييت تعزف بة

مبا تفزأ٘ ااَهاْٝا  ايتك١ٝٓ ا تٛفز٠  3نطط يتطٜٛز زتُع رأظ الْٛف ٚمتاضت أ تًو ايدراصا ,

آْذاى َٚتطًبا  ايضٛم ٚاقتصادٜا  تًو ايفرت٠. إال إْ٘ مل ٜٓفذ َٔ ٖذٙ ارتطط ص٣ٛ َغزٚيف ٚاذد ٖٚٛ 

                                                      
َصٓع ااٜدً + َصٓع ايبٛيٞ إٜدً + ْظاّ  امصٍٛ اُ زمس١ً ايٓاجت١ أ َغزٚاا  االصتدُار ا ٓفذ٠ تتُدٌ ا ايٛذدا  ايز٥ٝض١ٝ ايتاي١ٝ: ا صفا٠+ .(1)

 دٜٓار يٝيب. 982455199.291بإمجايٞ قدر٠:  َٓاٚي١ ايبًُز٠ + ا زافل ايعا١َ ٚايٛذدا  ا ضااد٠+ ا ٝٓا٤,

 (.12/22/2002ح/امصٍٛ ايدابت١ نُا ٖٛ ااٖز ا -رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس, اادار٠ ا اي١ٝ )َٝشإ ا زاجع١ شركة .(2)

 يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس. زتُع اْتاد ايٓفط ٚايضاس ٚايبرت ٚنُٝاٜٚا  ايٓفط١ٝ ٚايذٟ ٜدار أ طزٜل عزن١ رأظ الْٛف. (3)
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. ذٝث تهجٌ تٓفٝذٖا ْتٝح١ 2558َصٓع ايبٛيٞ إٜدً  ايذٟ بدأ َزذ١ً ااْتاد ايتحارٟ ا ْٗا١ٜ ص١ٓ 

يًظزٚف اييت صاد  صٓاا١ ايٓفط ستًًٝا ٚاييت َٔ أُٖٗا ته  ًا ستدٚد١ٜ ا ٛارد ا اي١ٝ ا اصص١ 

يتٓفٝذ تًو ا غزٚاا .  يًُغزٚاا  ا كرتذ١ ياصتدُار, ٚادّ تٛفز ايتضط١ٝ ا ٓاصب١ َٔ ايٓكد امجٓيب

عزن١ رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس َٔ أن  عزنا  إْتاد ايٓفط ٚايبرتٚنُٝاٜٚا  ا ٚتعت  

َٔ إمجايٞ ايطاق١  %90يٝبٝا, ذٝث تغهٌ ايطاق١ ايتهزٜز١ٜ  صفا٠ رأظ الْٛف ذٛايٞ ْضب١ 

 دصض١ ايٛط١ٝٓ يًٓفط, يٝبٝا(. ٜٚٓفزد أيف بزٌَٝ ا ايّٝٛ )ا 180ايتهزٜز١ٜ يًُصاا ا يٝبٝا ٚاحملدد٠ بة 

زتُع رأظ الْٛف ايبرتٚنُٝاٟٚ ا يٝبٝا بإْتاد َاد٠ ايبٛيٞ إٜدً  اايٞ َٚٓافض ايهداف١, اييت تدنٌ 

ا إْتاد َٓتحا  ٚصٝط١ نامْابٝ  ايباصتٝه١ٝ ٚايًدا٥ٔ ٚصٓاا١ امد١ٜٚ ٚغ ٖا َٔ ايصٓااا  

 ايضزٚر١ٜ ذتٝا٠ ااْضإ.

ايكزارا  االصتدُار١ٜ ٚيصعٛب١ اختالٖا, فإْ٘ البد َٔ ايتاطٝط ايعًُٞ ايضًِٝ ااداد ْٚتٝح١ م١ُٖٝ 

ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ ٜٚتِ ليو َٔ ناٍ اصتاداّ امصايٝ  ايع١ًُٝ اييت تضااد ا٢ً ذٌ َغانٌ إاداد 

 ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ.

ٖٚٞ يٝضت فكط تضتادّ نهدا٠  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ متدٌ أذد ايتطٛرا  اهلا١َ ا ْظاّ ا ٛاسْا ,

يًتاطٝط ٚايزقاب١ ا٢ً ااْفام االصتدُارٟ, بٌ ٖٞ أٜضًا تًع  دٚرًا ٖاًَا ا ا١ًُٝ ايتاصٝص امَدٌ 

 نُزادف يكزار االصتدُار( قزار ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ)يًُٛارد احملدٚد٠. ٚا أدل ايتٌُٜٛ, ٜضتادّ َصطًل 

(Dobbins & Pike 2585  إْٗا ايكزارا  اييت تتضُٔ ااْفام ايزأمسايٞ ا طًٛل يًُغزٚاا ,)

 (. Drury,2012)االصتدُار١ٜ اذتاي١ٝ, ٚايتدفكا  ايٓكد١ٜ ا ضتكب١ًٝ ايٓاجت١ َٔ ٖذٙ ا غزٚاا  

إٕ أصايٝ  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ تضتادّ ا تكِٝٝ ايفزص االصتدُار١ٜ َٔ أجٌ انتٝار أفضًٗا, ذٝث اْ٘ 

َٔ ايضٌٗ حتدٜد أفضٌ ايفزص االصتدُار١ٜ ا اٌ ايٛاقع االقتصادٟ ايذٟ ٜتُٝش مبردٚد١ٜ ا ٛارد,  يٝط

ٚبايتطٛر ايتهٓٛيٛجٞ ٚا ٓافض١ ايها١ًَ. اًَُٛا, ٖٓاى ااق١ ٚ ٝك١ ب  ايُٓٛ االقتصادٟ ٚايطزٜك١ 

ا ٛارد ا تاذ١, ٚيهٔ  ا ضتاد١َ ا ختصٝص ا ٛارد ا تاذ١, ايُٓٛ االقتصادٟ ال ٜعتُد فكط ا٢ً ذحِ

ٜعتُد أٜضا ا٢ً نٝف١ٝ ختصٝص ٖذٙ ا ٛارد احملدٚد٠ ٚاصتاداَاتٗا. يذيو, ٜتطً  ختصٝص ا ٛارد 

احملدٚد٠ نهصاظ يرتعٝد رأظ ا اٍ, اصتاداّ ايُٓالد ايع١ًُٝ. إٕ َغه١ً تزعٝد رأمساٍ حتدث آدَا 

ٌٜ مجٝع ا غارٜع ا زحب١, ٚا ٖذا ايغهٕ تهٕٛ ا ٛاس١ْ ا تاذ١ ياصتدُار بايغزن١ غ  ناف١ٝ يتُٛ

(, إٔ َغه١ً تزعٝد رأظ ا اٍ ٖٞ قض١ٝ ١َُٗ ا ا١ًُٝ اختال قزارا  2022ٚآنزٕٚ )  Beraldiصزح 

 االصتدُار.

ْٕ تٗتِ بتاطٝط ااْفام االصتدُارٟ ٚأزٚر٠ إٔ ٜهٕٛ ٖذا ايتاطٝط اًًُٝا  يذيو, ا٢ً اادار٠ ايزعٝد٠ أ

اصٞ, ٚالعو إٔ اصتاداّ أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  ا زتاٍ احملاصب١ ٚختطٝط بعٝدًا أ االجتٗاد ايغ

ااْفام االصتدُارٟ, فتل أفام جدٜد٠ ا زتاٍ ايبرث ٚايتطبٝل أَاّ احملاصب , ٖٚذا أيك٢ اًِٝٗ 

حتدٜا  ند ٠ َٔ أُٖٗا أزٚر٠ اا اّ بهصاصٝا  أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  ذت٢  هٔ االصتفاد٠ َٓٗا ا 
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غضٌٝ ايبٝاْا  احملاصب١ٝ ٚازش َعًَٛاتٗا بطزم ٚأعهاٍ تتٓاص  َع ايتض  ا طبٝع١ ايتهٌٖٝ زتاٍ ت

  ايعًُٞ ٚايعًُٞ  ضتادَٞ ا عًَٛا  احملاصب١ٝ.

 الدراسات السابكة:

يكد تضُٓت ايدراصا  ايعدٜد َٔ امصايٝ  ا ضتاد١َ ا إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ, ذٝث  هٔ تصٓٝف 

ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ إىل  ا ١ تصٓٝفا  ُٖا: أصايٝ  ايتكِٝٝ ا ايٞ, ٚأصايٝ  تكِٝٝ ارتطز, أصايٝ  

(, َٚعظِ ايُبرَّاث ٚايُهتال رنشٚا Pike ,;1996 Pike & Sharp ,1989ٚأصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  )

االصتدُار١ٜ ٚاختال ايكزارا  ا٢ً أصايٝ  ايتكِٝٝ ا ايٞ بااتبارٖا تضتادّ نُعاٜ  يًُفاأ١ً ب  ايبدا٥ٌ 

 (. Holmen& Pramborg ,2005 ; Mohammed ,2021  ) االصتدُار١ٜ

ُٚتكضِ أصايٝ  ايتكِٝٝ ا ايٞ إىل منالد بضٝط١ ٖٚٞ اييت ال تهنذ ا االاتبار ايك١ُٝ ايش١َٝٓ يًٓكٛد, ذٝث 

حملاصيب(, ٚأصايٝ  ايتدفكا  تعتُد ا٢ً َفاِٖٝ ايدنٌ ايتكًٝد١ٜ )منالد فرت٠ االصرتداد َٚعدٍ ايعا٥د ا

ايٓكد١ٜ ا اص١َٛ ٖٚٞ اييت تهنذ ا االاتبار ايك١ُٝ ايش١َٝٓ يًٓكٛد )صاا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ, َٚعدٍ ايعا٥د 

ايدانًٞ, َٚدعز ايزحب١ٝ(. ٚغايبًا َا تتٓاٍٚ ايهت  ادتاَع١ٝ منالد فرت٠ االصرتداد, َٚعدٍ ايعا٥د 

 ٍ ايعا٥د ايدانًٞ, َٚدعز ايزحب١ٝ نهصايٝ  يتكِٝٝ االصتدُارا احملاصيب, ٚصاا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ, َٚعد

(Drury, 2022 ; McLaney ,2005 ; 2012 Seal & Garrison & Noreen.) 

ٚا١ًُٝ تزعٝد رأظ ا اٍ, ٜعتُد ( DCFT)ايزابط ايذٟ ظتُع َا ب  أصايٝ  ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ا اص١َٛ 

ا اٌ  NPVظ ا اٍ ٖٛ تعظِٝ صاا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ ا امصاظ ا٢ً إٕ ايضزش َٔ ا١ًُٝ تزعٝد رأ

 .(Manalo & Manalo ,2010) ا ٛاس١ْ ا تاذ١ ياصتدُار

ٖٞ أندز امصايٝ  اصتاداًَا َٔ قبٌ  (PP) ا اذظ َٔ ا ُارص١ ايع١ًُٝ, إٕ طزٜك١ فرت٠ االصرتداد

 ; 2009ٚانزٕٚ  ,Pike ,2559 Vermaايغزنا  االصتًٝش١ٜ ٚاهلٓد١ٜ ٚا ايٝش١ٜ ٚايضٛدا١ْٝ ٚايٓٝح ١ٜ )

Anuar ,2009; Eljelly & AbuIdris ,2014 Adeyemo & Obi; 2001.)  ٕبُٝٓا صتد إ

ٖٞ امندز اٖتُاًَا ا ايغزنا  امَزٜه١ٝ ٚايهٓد١ٜ  (DCFT)أصايٝ  ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ا اص١َٛ 

 & Daunfeldt ;2020ٚانزٕٚ,  Ryan & Ryan ,;2002 Bennouna) ٚايضٜٛد١ٜ ٚامصرتاي١ٝ

Hartwig ,2024 ;  Truong  ٕٚ2008ٚانز.) 

( ا ARR & PPا ادتاْ  ا كابٌ صتد إٕ ايغزنا  ايًٝب١ٝ غايبًا َا تضتادّ ايُٓالد ايبضٝط١ )

, Mohammed & 2000ا فاأ١ً ب  ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ ٚاختال ايكزارا  االصتدُار١ٜ )ايٛنٌٝ, 

ٖٞ أقٌ اٖتُاًَا ا ايدٍٚ  (DCFT). ٖٚذا ٜكدّ ديٌٝ ا٢ً إٕ أصايٝ  ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ا اص١َٛ (2013

اذتض ٟ,  & 2551ايٓا١َٝ آٗا ا ايدٍٚ ا تكد١َ. ٚتٛافكًا َع ٖذا االجتاٙ, أند نٌ َٔ )أيعبٝدٟ, 

ار١ٜ. ٚا اجتاٙ ( بإ ايغزنا  ايًٝب١ٝ ال تطبل ايطزم ايع١ًُٝ ا تكِٝٝ ا غزٚاا  االصتد2559ُ

َٔ ا غزٚاا  ايصٓاا١ٝ ايًٝب١ٝ تتب٢ٓ جش٥ًٝا منالد حبٛث  %10, إٕ (1994)َعانط, ا بت اذض١ْٛ 

 ايعًُٝا  يًُضااد٠ ا اختال ايكزارا . 
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( إٔ أصًٛل ايرتتٝ  ايذٟ ٜعد أدا٠ ا دنٌ ايتكًٝدٟ يانتٝار َا ب  2599ٜٚز٣ أذد ايُبرَّاث )ايصباغ, 

د رأظ ا اٍ, نُا أْ٘ ايبدا٥ٌ االصتدُار ١ٜ ال ٜتُهٔ َٔ حتدٜد زتُٛا١ ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ ا د٢ً يرتعٝة

ا اٌ تزعٝد رأظ ا اٍ ال تهٕٛ ٖٓاى ذاج١ فكط إىل قااد٠ ٜتِ  مبكتضاٖا تصٓٝف بدا٥ٌ االصتدُار إىل 

ا االنتٝار بدا٥ٌ َكبٛي١ ٚأنز٣ َزفٛأ١, ٚيهٔ تهٕٛ ٖٓاى ذاج١ أٜضًا إىل طزٜك١ ا١ًُٝ ٜتِ مبكتضاٖ

َٔ ب  بدا٥ٌ االصتدُار ا كبٛي١ النتٝار ايتٛيٝف١ ا د٢ً َٔ بٝٓٗا, ٚا أ٤ٛ ا هنذ ا٢ً ا ٓٗخ ايتكًٝدٟ ايذٟ 

ٜتبع ذايًٝا ا ا فاأ١ً ب  ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ النتٝار أفضًٗا بااتبارٖا ا غه١ً امصاص١ٝ ا إاداد 

اص  اادارٟ أزٚر٠ ايبرث أ أصًٛل جدٜد يتاا ْكا  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ, أصبل يشاَا ا٢ً احمل

ايكصٛر ٚايضعف ا ايطزم ايتكًٝد١ٜ ا ضتاد١َ. بايزغِ َٔ ليو, َعظِ ايهتال ا امدل احملاصيب 

ٜفضًٕٛ اصتاداّ امصةايٝ  اييت تهنذ ا االاتبار ايك١ُٝ ايش١َٝٓ يًٓكٛد, إاّل إٔ ٖذٙ امصةايٝ  حتتاد إىل 

 "IRR" " َٚعدٍ ايعا٥د ايدانNPVًٞبعد َٔ زتزد ايتطبٝل ا باعز يصاا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ "تطٜٛز  تد م

( Haka  ٕٚ2589ٚآنز .) 

ا تكِٝٝ  (ORTامدل ايتطبٝكٞ ٜغ  إىل إٕ ٖٓاى اجتاٙ َتشاٜد ضتٛ اصتاداّ أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  )

, Pike ,2559; Klammerا غزٚاا  االصتدُار١ٜ ٚذٌ ا غانٌ ا زتبط١ با ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ )

ٚبامنص منالد اي زت١ ايزٜاأ١ٝ اييت اقرتذت ذتٌ َغه١ً تزعٝد رأظ ا اٍ ا ايكزارا   (1972

اغ١ ايزٜاأ١ٝ  غه١ً أٍٚ َٔ قدّ ايصٝ (Weingartner 1963)  ا زتبط١ با ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ. ٜٚعت 

 تزعٝد رأظ ا اٍ ا ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ.

امدل احملاصيب ٚايتًُٜٛٞ, ٜغ  اىل إ َعظِ امحباث رنش  ا٢ً اصتاداّ منالد اي زت١ ارتط١ٝ 

. ٚتٛافكًا َع ٖذا (Khan, 2008) ٚايعدد١ٜ ٚبززت١ امٖداف ا ذٌ ا غانٌ ا زتبط١ با ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ

صتادَت عزن١ رأظ الْٛف اي زت١ ارتط١ٝ ا انتٝار/حتدٜد ايٛذدا  ااْتاج١ٝ ا طًٛل ادتاْ , ا

, َٚع ليو, ٚاج٘ أصًٛل اي زت١ ارتط١ٝ ايهد  َٔ ايٓكد 1تٓفٝذٖا مبحُع رأظ الْٛف ايٓفطٞ

نهصًٛل ٜضتادّ ا إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ, ذٝث ٜتِ اصتاداّ ٖذٙ امصايٝ  ا اذتاال  اييت 

بايدبا , ٚايتهند ايتاّ بايظزٚف احملٝط١, إال إٕ ايٛاقع االقتصادٟ ٜتصف بايتض  ا ضتُز  ا  تتصف

, Dreyfus & Bellmanٜصع  َع٘ تطبٝل ايُٓالد ارتط١ٝ ا اذتٝا٠ ايع١ًُٝ. تٛافكًا َع ٖذا ايتٛج٘, 

زت١ ارتط١ٝ ٖٛ أندز فاا١ًٝ َٔ أصايٝ  اي ( DP) ( أند إٔ اصتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝه2015١ٝ)

LP. 

ُ٘ ا ٖذا Richard Bellmanٜكرتٕ تارٜخ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ باصِ ايعامل  , ذٝث قاّ بٓغز أحبا 

ناٍ ارتُضٝٓا  َٔ ايكزٕ ا اأٞ, ٚقد رتص َضاُٖت٘ ٖذٙ ا  Randا ٛأٛيف أ ٓا٤ ا١ًُ بغزن١ 

.  َٚٓذ ليو اذت  غد  اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ 2599نتال اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ايذٟ ْغز ي٘ ا ااّ 

ٚاذد٠ َٔ أِٖ امصايٝ  ايه١ُٝ اييت ٜةُهٔ االصتةفاد٠ َٓٗا ا ايعةدٜد َٔ اجملاال  ايصٓاا١ٝ 

                                                      
 .: دراصا  ادتد٣ٚ ا ٓفذ٠ َٔ ا ضتغارٜٔ امجاْ 2001إدار٠ ا غزٚاا   -قضِ ايدراصا   .(1)
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نُا أَهٔ اك  ليو االصتعا١ْ بٗذا امصًٛل ا ذٌ ايهةد  َٔ ا غانٌ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاذتزب١ٝ, 

 احملاصب١ٝ ٚاادار١ٜ اييت تٛاج٘ َتاذٟ ايكزارا  ا َٓغآ  اماُاٍ ا اتًف١.

ا٢ً ذٌ ا غانٌ ا تعًك١ بتاصٝص ا ٛارد ا٢ً أٚج٘ اصتاداَاتٗا ا اتًف١  Bellmanارتهش  أحباث 

Bellman Dreyfus & (2015)ٛافكًا َع ٖذا ادتاْ , اصتادّ . ٚتKhalesi ( ٕٚ2022ٚآنز )

 اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا ْظاّ تٛسٜع ايهٗزبا٤ ا٢ً ايشبا٥ٔ يًٛصٍٛ إىل ايتاصٝص امَدٌ هلذٙ ايطاق١.

رنش  ا٢ً ذٌ ا غانٌ ا زتبط١ بايزقاب١ ا د٢ً   (DP) ذدٜدًا, ايهد  َٔ أحباث اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ

 ; Pham & Wei ,2017 ; Bertsekas ,2017ص٣ٛ ا زتاٍ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ أٚ ايعًّٛ ااْضا١ْٝ )

Sundström  ٕٚ2020ٚأنز  .) 

أَا فُٝا غتص تطبٝكا  اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا احملاصب١ فٗٞ رنش  ا ايبدا١ٜ ا٢ً جدٚي١ ا اشٕٚ 

( اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا حتدٜد ن١ُٝ ا اشٕٚ 2004ٚآنزٕٚ ) Kleywegt, ذٝث اصتادّ ايضًعٞ

ايٛاج  إٔ ظتدد أٚ ٜٛفز يهٌ سبٕٛ, يضد ايٓكص ا فاج٧ ا ا ااسٕ, أٟ اْ٘ اات  إٕ ا غه١ً تتُدٌ ا 

دا أٚ ادّ ايتُا ٌ ا ذزن١ ا اشٕٚ َٔ ذ  منز ٖٚٛ َا أطًل اًٝ٘ "َغه١ً َضار ا اشٕٚ أيتصا

اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا احملاصب١ أ ايتض ا  ا Lee & Wolpin (2010 )  ايعغٛا٥ٞ, نُا اصتادّ

. إأاف١ إىل َا لنز, 2000إىل  2598ٖٝهٌ امجٛر ٚايعُاي١ بايٛالٜا  ا ترد٠ ناٍ ايفرت٠ َٔ 

ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ ا اٌ ا ُارص١ ايع١ًُٝ قدَت ديٌٝ ا٢ً إٕ اصتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا إاداد 

بغزن١ برتٍٚ  ستدٚد١ٜ ا ٛارد ٜددٟ إىل انتٝار ذكٍٛ ايبرتٍٚ ا د٢ً أُٔ ذدٚد َصدر ايتٌُٜٛ ا تاح

 (.2552نًٝخ ايضٜٛط )ستُد,

 ٚيعٌ َٔ أبزس ايدراصةا , اييت تٓاٚيت َٛأٛيف ايدراص١: 

   دراصة١Özlem Ince( ,2006 08 -77, ص:) 

تٗدف ٖذٙ ايدراص١ إىل تكِٝٝ اصتدُارا  أْظ١ُ ايضهو اذتدٜد١ٜ, ٚس اصتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ 

  Özlem Ince. قاّ ايباذث(صٝاص١ االصتدُار ا د٢ً ٚايتٛقٝت امَدٌ ياصتدُار)االذتُاي١ٝ يتردٜد 

 ++ Microsoft Visual Studio C" باصتاداّ (DP) جدٜد يً زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ بتطٜٛز بزْاَخ

6.0 language" إٕ ايٓتا٥خ ا ضتكا٠ َٔ تغضٌٝ منٛلد اية . DP ( ذدد  ادد ايكطارا  ا طًٛل عزاؤٖا

, َٚٔ س حتدٜد أٟ ايضٓٛا  اييت متدٌ ايتٛقٝت امَدٌ هلذٙ ياصتدُارا . (ا نٌ ذكب١ اصتدُار١ٜ

١ ا٢ً ا عادي١ ايتهزار١ٜ بااأاف١ إىل ليو, س إجزا٤ حتًٌٝ اذتضاص١ٝ يتردٜد ايته  ا  اهلاَ

 .)ايتحُٝع١ٝ(, ذٝث تبث إٕ ايتض ا  ا صعز ايفا٥د٠ أٚ َعدٍ ارتصِ ٖٞ امندز ته  ًا

  (:  149 -140, ص1991) ,دراصة١ ستُد 

اصتٗدفت ٖذٙ ايدراص١, ايتعزف ا٢ً امصايٝ  ا تاذ١ ااداد ا ٛاسْا  ايزأمساي١ٝ ٚايصعٛبا  ٚاالْتكادا  

ا ٛج١ٗ إيٝٗا , ٚإبزاس دٚر ٚأ١ُٖٝ أصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ... ْٚعزش فُٝا 

 ًٜٞ أِٖ ايٓتا٥خ اييت تٛصًت إيٝٗا: 



222028 

 

00 
 

اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا تطٜٛز ٚتٓفٝذ ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ يٓغا  ايت١ُٝٓ ٚليو  إَها١ْٝ تطبٝل أصًٛل -

  .1ا ذدٚد َصدر ايتٌُٜٛ ا تاح بغزن١ جابهٛ يًبرتٍٚ

إٔ تطبٝل أصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ  هٓٓا َٔ ايتٛصٌ إىل حتدٜد اذتكٍٛ ااْتاج١ٝ ا د٢ً )ذكٍٛ  -

ايت١ُٝٓ ا٢ً َضت٣ٛ نٌ َٓطك١ إْتاج١ٝ بغزن١ برتٍٚ نًٝخ إْتاد ايبرتٍٚ( اييت صتحز٣ اًٝٗا 

 ايضٜٛط.

   دراص١Silva  ٕٚ(7817)ٚآنز : 

يترض  ا١ًُٝ Fuzzy Goal Programming  (FGP) اصتادَت ٖذٙ ايدراص١ بززت١ امٖداف

 ب ْاَخ, س االصتعا١ْ  FGPإاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ ا اٌ ايظزٚف غ  ا دند٠, ٚمجٌ تغضٌٝ منٛلد

 GAMS" 23.6.5" َع "CPLEX يًرصٍٛ ا٢ً اذتًٍٛ ا د٢ً. ْتا٥خ ايدراص١ أند  بهٕ اية FGP 

بضًٝطا ذتٌ َغه١ً تعدد امٖداف ا  , ٜٚٛفز منٛلًجا(CB) َفضٌ ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ

٠ ا٢ً ليو, , َدٌ سٜاد٠ َدعز ايزحب١ٝ, ٚاطتفاش فرت٠ االصرتداد, ٚتزعٝد رأظ ا اٍ. ااٚ CBقزارا 

      .فعاٍ ا ايتطبٝكا  ايع١ًُٝ يًراال  اييت تتعاٌَ َع ازٚف ادّ ايتهند FGP فإٕ منٛلد

  دراص١ Stensland & Tjostheim (1909119, ص:)  

ٖذٙ ايدراص١ اصتادَت نٛارس١َٝ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ يبٓا٤ منالد صاصٌ س١َٝٓ َٔ أجٌ "تٛيٝد 

اذتُاال  االْتكاٍ َٔ َضت٣ٛ صعز إىل آنز". نُا أند  ْتا٥خ ٖذٙ ايدراص١ إٔ صٝاصا  االصتدُار ا د٢ً 

يف ايضٝٓارٜٛ" اييت  هٔ تعتُد ا٢ً "َكدار االرتبا  ا ٛجٛد ا ا١ًُٝ ايضعز ٚا٢ً ا ٝشا  ااأاف١ٝ يٓٛ

 تبٓٝٗا. 

  دراص١Sharp & Pike   ,(1909):  

تضتهغف ٖذٙ ايدراص١ َد٣  ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ(: )َضل مصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  ا ضتاد١َ ا

 1اْتغار/اصتاداّ أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  ا إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ, ذٝث ااتُد ٖذا ايبرث ا٢ً 

. نُا 2589 -2599ناٍ ايفرت٠  200اصتطااا  ْفذ  ا٢ً أن  ايغزنا  االصتًٝش١ٜ ٚاددٖا 

. 2552طبكت ايدراص١ منٛلد تٓبدٟ يٛجضيت, يًتٓبد باصتاداَا  أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  ناٍ ص١ٓ 

  ٚتٛصًت ايدراص١ إىل تدْٞ َضت٣ٛ اصتاداّ أصايٝ  اي زت١ ايزٜاأ١ٝ بايغزنا  االصتًٝش١ٜ, ا ذ

ًٌٝ ا ضار اذتزد بٓفط اْ٘ ٖٓاى اجتاٙ َتشاٜد ضتٛ اصتاداّ أصايٝ  تكِٝٝ َٚزاجع١ ا غزٚاا  أٚ حت

 ايغزنا .

   دراص١ Khan(2008) : 

قدَت ٖذٙ ايدراص١ تطبٝكا  ا١ًُٝ يُٓالد اي زت١ ايزٜاأ١ٝ ا ضتاد١َ ا ااد َغه١ً تزعٝد رأظ 

َغزٚاا  اصتدُار١ٜ َتعًك١ بايب١ٝٓ ايترت١ٝ,  5ا اٍ با ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ. ذٝث س تطبٝل دراص١ اذتاي١ ا٢ً 

                                                      
عزن١ جابهٛ يًبرتٍٚ: ٖٞ عزن١ برتٍٚ نًٝخ ايضٜٛط. .(1)
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زت١ امٖداف ٖذا ا اٌ ازٚف ٚمنالد اي زت١ ايزٜاأ١ٝ ا كرتذ١ ٖٞ: اي زت١ ارتط١ٝ, ٚايعدد١ٜ ٚبز

ايتهند. أَا ايُٓالد ايزٜاأ١ٝ ا كرتذ١ ا اٌ ازٚف ادّ ايٝك  فٗٞ: منالد َْٛت ناريٛ, ٚاي زت١ 

ارتط١ٝ ايعغٛا١ٝ٥, ٚاي زت١ ايرتبٝع١ٝ. يكد ٚأرت ٖذٙ ايدراص١ إٕ َغه١ً تزعٝد رأظ ا اٍ تكع بضب  

يكا١ْْٝٛ اييت تفزأٗا ايدٚي١ ا٢ً صزف امَٛاٍ ٚاالقرتاش, ستدٚد١ٜ امَٛاٍ ا تاذ١ ياصتدُار, ٚايكٝٛد ا

ٚادّ رغب١ ا ُٛي  ا االصتدُار با غزٚاا  ايضا١ُ اييت تتطً  سَٔ طٌٜٛ الصرتجايف رأمساهلا. ٚتدند 

ا ايكطايف ارتاص ٜهٕٛ  (MP) ( إٕ إَها١ْٝ تطبٝل أصايٝ  اي زت١ ايزٜاأ2008١ٝ) Khanدراص١ 

 هَٛٞ.      أندز َٓ٘ ا ايكطايف اذت

ا إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ بٗدف  (DP) ا٢ً َا لنز,  هٔ اصتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ بٓا٤ً 

 , إْٗا تٛفز ذٌ  غه١ً ايتحش١٥ DPَٚٔ امصبال اييت تعشس ايدك١ ا اصتاداّ تزعٝد رأظ ا اٍ,

divisibility ا ا غارٜع االصتدُار١ٜ, بعهط منالد اي زت١ ارتط١ٝ (LP) ٕإأاف١ إىل إ ,DP  ٔه 

تضااد  DP Algorithmاصتاداَٗا ا اذتاال  ارتط١ٝ ٚغ  ارتط١ٝ. نُا إٕ ايطزٜك١ اذتضاب١ٝ ية 

اييت تتطً  حتًٌٝ إأاا  LPا٢ً حتًٌٝ ذضاص١ٝ اذتٌ يًتض ا  ص٣ٛ ا داي١ اهلدف أٚ ايكٝٛد, بعهط 

 .َٓفصٌ

 :املصكلة البخثية

ٌّ اٖتُاّ ايُبرَّاث ٜرتنش ا٢ً تطبٝل أصايٝ  اي زت١ ارتط١ٝ ٚايعدد١ٜ ايدراصا  ايضابك١ أند  إٕ  ُج

اال اْ٘ ٚا٢ً ايزغِ َٔ ليو  ,(CB) ا ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ (GP & IP & LP) ٚبززت١ امٖداف

ٖٓاى ايكًٌٝ َٔ ايدراصا  اييت تٓاٚيت َٛأٛيف ٖذٙ ايٛرق١. ذٝث ٜزنش ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ا كرتح ا ٖذٙ 

دراص١ ا٢ً ذٌ َغه١ً تزعٝد رأظ ا اٍ ٚليو ا اٌ ستدٚد١ٜ ا ٛارد ٚادّ قاب١ًٝ ا غارٜع االصتدُار١ٜ اي

 ايدٜٓاَٝه١ٝ زأمساي١ٝ باصتاداّ منالد اي زت١ايٓٛيف َٔ َغانٌ ا ٛاس١ْ اي ذٌ ٖذا ٚ هٔ يًتحش١٥,

(Taha ,1996 ,2007ا ذ  فغًت منالد اي زت١ ارتط١ٝ ,) (LP) ادّ قاب١ًٝ  ا ذٌ َغه١ً

  .ا غارٜع االصتدُار١ٜ يًتحش١٥

إٕ َتاذ ايكزار غايبًا َا ٜٛاج٘ بعدد َٔ ا كرتذا  االصتدُار١ٜ ا زغٛل فٝٗا اقتصادًٜا, غ  إٔ تٓفٝذٖا 

قدرًا َٔ ا ٛارد ا اي١ٝ ٜفٛم ا تاح َٓٗا, َٚٔ  ِ تتٓافط ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ فُٝا  - ااد٠ -مجٝعًا ٜتطً  

ٖذٙ ا ٛارد احملدٚد٠ ْضبًٝا   ا ٜتطً  ٚجٛد طزٜك١ ٜتِ مبكتضاٖا انتٝار ا شٜخ امَدٌ َٔ ب   بٝٓٗا ا٢ً

ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ ا تاذ١, ٜٚضع٢ َتاذ ايكزار ا ٖذٙ ايظزٚف أصاصةًا إىل حتكٝل االصةتاداّ امَدٌ 

ةل اًٝ٘ ا١ًُٝ تزعٝةد رأظ ا اٍ, يزأظ ا اٍ مبا عتكل أفضٌ َٓفع١ ا٢ً ا ٛارد ا ضتدُز٠ , ٖٚةذا َا ٜطً

ٚبايتايٞ, فإٕ انتٝار ايُٓٛلد ايذٟ ٜعتُد اًٝ٘ ا تزعٝد قزارا  ااْفام االصتدُارٟ َٔ امَٛر ا ١ُٗ اييت 

ٜتع  تٛنٞ ايدق١ فٝٗا, فٝتع  انتٝار ايُٓٛلد ايذٟ ٜتُٝش بااتُادٙ ا٢ً أصط ْظز١ٜ ص١ًُٝ َع إَها١ْٝ 

, ذدد َعظِ 2(. ٚنُا ٖٛ َٛأل ا ايغهٌ  24, ص 2551ستزّ, تطبٝك٘ دٕٚ تعكٝدا  ا١ًُٝ )

ايُبرَّاث أربع َزاذٌ ر٥ٝض١ٝ يع١ًُٝ ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ: حتدٜد فزص االصتدُار, ٚايتٓبد بايتدفل 
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ايٓكدٟ ا ضتكبًٞ ا تٛقع اذتصٍٛ اًٝ٘ َٔ ٖذٙ االصتدُارا , ٚتكِٝٝ فزص االصتدُار س َزاقب١ ا غارٜع 

 (.٠Arnold ,2021  Burns & Walker ,2009 Pike ,Neale & Linsley ,2022 )ا ٓفذ

تدبت ااذصا٥ٝا  ا ب١ٓٝ ا ايغهٌ ايتاطٝطٞ أااٙ, إٔ َعظِ امحباث ايضابك١ رنش  ا٢ً َزذ١ً 

(, بااتبارٖا أِٖ َزاذٌ Burns and Walker)  ,2005تكِٝٝ االصتدُار ا ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ

ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ. ٚيًتهنٝد ا٢ً ايفح٠ٛ ايبرد١ٝ اييت س تٓاٚهلا ا ٖذٙ ايٛرق١, ٜٛأل ا اطط ااداد 

ا ايٛالٜا  ا ترد٠  ( َضل يًدراصا  ا تعًك١ مبزاذٌ ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي2١ٝايٛارد ا ايغهٌ  )

االصتدُار ا زتبط١  تكِٝٝ َزذ١ً ا٢ً رنش  امَزٜه١ٝ امحباث َٔ ٪99امَزٜه١ٝ. ذٝث ٚجد إ 

 (.Walker)& Burns  ,2005 باصتاداّ أصايٝ  تكِٝٝ ا غزٚاا 

 . ا ايٛالٜا  ا ترد٠ امَزٜه١ٝ : َضل يًدراصا  ا تعًك١ مبزاذٌ ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ(1)عهٌ 

 

         Adapted from Burns and Walker (2009)  

ا تزعٝد راظ ا اٍ بكزارا  ( DPاصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ )ٚيذيو تٗدف ٖذٙ ايٛرق١ اىل ابزاس دٚر 

ٚبٓا٤ً ا٢ً ليو, فإٕ ايضزش َٔ ٖذٙ ايٛرق١ ٖٛ ااجاب١ ا٢ً ايضداٍ ايز٥ٝضٞ  ,(CB) ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ

 :ايتايٞ

دٚرًا ًَُٗا ا ذٌ َغه١ً تزعٝد ( DP) إىل أٟ َد٣  هٔ إ ًٜع  اصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ .2

 بكزارا  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ؟ رأظ ا اٍ

اًَُٛا, تكدّ ٖذٙ ايٛرق١ منٛلًجا رٜاأًٝا ٜضاِٖ ا رفع نفا٠٤ قزارا  االصتدُار بغزن١ رأظ الْٛف 

(  ٖٚٛ إذد٣ DPيتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس, بٗدف تزعٝد رأظ ا اٍ باصتاداّ منٛلد اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ )

( DP) ِ داي١ ايزبل, إٔ اصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝأصايٝ  اي زت١ ايزٜاأ١ٝ اييت تضع٢ إىل تعظٝ

َٓاص  يًُغانٌ اييت تتطً  اختال قزارا  َتعاقب١ أٚ تكضُٝٗا إىل ادد َٔ ا غانٌ ايفزا١ٝ تض٢ُ 

 (.Dreyfus & Bellman ,2029) َزاذٌ
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 :مههجية الدراسة

ايبرث ا تبع١ ا ٖذٙ ايدراص١ ٖٞ َٓٗخ دراص١ اذتاي١, ذٝث س انتٝار عزن١ راظ الْٛف  اصرتاتٝح١ٝ

يٝهٕٛ زتااًل يًتطبٝل ايعًُٞ بضب  أ١ُٖٝ ا غزٚاا /ايٛذدا  ااْتاج١ٝ ا شَع تٓفٝذٖا مبحُع رأظ 

امَٛاٍ  , ٚيه  ذحِ االصتدُارا  ا ٖذٙ ا غزٚاا  ٚاييت تتطً  َبايغ تفٛميًبرتٚنُٝاٜٚا الْٛف 

ا تاذ١ ياصتدُار. تكدّ دراص١ اذتاي١ َغه١ً ٚاقع١ٝ, ٖٚٞ إٕ ايغزن١ تٗدف إىل تٓفٝذ َغزٚاا  

اصتدُار١ٜ جدٜد٠ )ا زذ١ً ايدا١ْٝ يًُحُع( إال إٕ تٓفٝذٖا مجٝعًا ٜتطً  َٛارد َاي١ٝ نب ٠ تشٜد أ ا ٛاس١ْ 

ييت تضاادٖا ا٢ً انتٝار ا غزٚاا  ا د٢ً ا تاذ١ ياصتدُار, يذيو ايغزن١ تبرث أ امدا٠/ايطزٜك١ ا

مبا عتكل أقص٢ َٓفع١  ه١ٓ َٔ ا ٛارد ا تاذ١ ٖٚٛ َا ٜكصد ب٘ تزعٝد رأظ ا اٍ ا تاح. إلًا دراص١ 

اذتاي١ تزتبط بايضٝاصا  ٚااجزا٤ا  ا اي١ٝ بايغزن١, أٟ إْٗا َغه١ً ٚاقع١ٝ. ٚتضااد دراص١ اذتاي١ ا 

 :(Yin ,2009) ايتعزف ا٢ً امٚج٘ ايتاي١ٝ

 حتدٜد َغه١ً ايدراص١ بدق١. -

حتدٜد ايبٝاْا  ا زتبط١ با غه١ً, ٖٚٞ متدٌ ايبٝاْا  ا اي١ٝ ا تعًك١ بتكِٝٝ ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ  -

 ٚإاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ يغزن١ رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس.

ا اذظ١ ا باعز٠ يًتكارٜز ا اي١ٝ بايغزن١ ص٣ٛ امدا٠ ا ضتاد١َ ا جتُٝع بٝاْا  دراص١ اذتاي١, ٖٞ  -

 ايصادر٠ أ اادار٠ ا اي١ٝ أٚ ادتٗا  لا  ايعاق١.

 ايتٛاصٌ َع اآلرا٤ ٚامفهار لا  ايعاق١ مبٛأٛيف دراص١ اذتاي١, ٚانتغاف ارت ا .  -

اذتاي١  ا ضااد٠ ا صٓع/إااد٠ صٓع ايكزارا , ٖٚٓا ٜعين إٕ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ا كرتح ا دراص١ -

 ٜضااد ا٢ً تزعٝد قزارا  االصتدُار بايغزن١ ٚايٛصٍٛ إىل ارتطط ا د٢ً. 

  املوازنة الرأمسالية لصركة رأس النوف لتصهيع الهفط والغاز:

(, ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ: بهْٗا امدا٠ ايتر١ًًٝٝ ا ضتاد١َ ا 289, ص2585ازف ابد ايعاٍ, ٚأبٛ اذتضٔ )

االصتدُار١ٜ متٗٝدًا يتٛسٜع رأظ ا اٍ احملدٚد ب  تًو ايبدا٥ٌ. ٚتٓبع أ١ُٖٝ إاداد ا فاأ١ً ب  ايبدا٥ٌ 

ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ َٔ أ١ُٖٝ ااْفام االصتدُارٟ لات٘ ٚته  ٙ ا٢ً َضتكبٌ ايٛذد٠ االقتصاد١ٜ, ذٝث تد ز 

 صادٟ.ايتهايٝف االصتدُار١ٜ ا٢ً أرباح ايٛذد٠ االقتصاد١ٜ, ٚنذيو ا٢ً َعدٍ منٖٛا االقت

َّ ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ ظت  إٔ تغتٌُ ا٢ً نٌ ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ اييت تكزر تٓفٝذٖا بٗدف سٜاد٠  إ

ايكدر٠ ااْتاج١ٝ أٚ ايبٝع١ٝ يًُٓغه٠ أ طزٜل ايتٛصع ا ذحِ ايطاق١ اذتاي١ٝ, أٚ اصتبداٍ امصٍٛ 

ٚ عزا٤ أصٍٛ أنز٣ جدٜد٠, أٚ إْغا٤ ايزأمساي١ٝ ا تكاد١َ ْتٝح١ يًتطٛر ايتهٓٛيٛجٞ أٚ مبزٚر ايشَٔ, أ

 َغزٚاا  جدٜد٠.
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َّ ْكط١ ايبد٤ ا إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ ٖٞ ذصز ٚحتدٜد ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ ا كرتذ١ َٔ ا ضتٜٛا   إ

اادار١ٜ ا اتًف١, ٚحتدٜد صاا ايتدفل ايٓكدٟ ا تٛقع َٔ نٌ بدٌٜ َٔ تًو ايبدا٥ٌ, ٚبعد ليو ا فاأ١ً 

اٛاٌَ ر٥ٝض١ٝ حتهِ ا١ًُٝ ا فاأ١ً ب   1يبدا٥ٌ ٚفكًا  عاٜ  َع١ٓٝ النتٝار أفضًٗا. ٖٚٓاى ب  ٖذٙ ا

 ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ ا كرتذ١:

 صاا ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ايٓاجت١ أ ايبدا٥ٌ/ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ. -

 َعدٍ ارتصِ ا ضتادّ ا نصِ ايتدفكا  ايٓكد١ٜ. -

 االصتدُارٟ.   ايعُز ااْتاجٞ يًبدٌٜ/ا غزٚيف -

ٚتعت  َغانٌ ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ َٔ َغانٌ ايتاصٝص اييت تٛاج٘ اادار٠ ذٝث تهٕٛ ا ٛارد  

ا اصص١ يإلْفام االصتدُارٟ ستدٚد٠, ٚتتٓافط َٔ س ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ فُٝا بٝٓٗا ا٢ً ٖذٙ ا ٛارد 

الصتدُارٟ مفضٌ بدا٥ٌ االصتدُار ا زغٛل احملدٚد٠ ْضبًٝا.  ا ٜتطً  تٛجٝ٘ ا ٛارد ا اصص١ يإلْفام ا

فٝٗا, ٖٚذا ٖٛ ا كصٛد بع١ًُٝ تزعٝد رأظ ا اٍ. إٔ َغه١ً تزعٝد اصتاداَا  رأظ ا اٍ ا ضتدُز ت س 

ا زتاٍ ختطٝط ااْفام االصتدُارٟ آدَا تعحش ا ٛارد االقتصاد١ٜ ا اصص١ يإلْفام االصتدُارٟ ا٢ً 

بدا٥ٌ االصتدُار١ٜ ا زغٛل فٝٗا, ٖٚذا ٜفزش ا٢ً َتاذ ايكزار االصتدُارٟ تًب١ٝ َتطًبا  تٓفٝذ مجٝع اي

ايكٝاّ بتكِٝٝ ا كرتذا  االصتدُار١ٜ ٚا فاأ١ً بٝٓٗا النتٝار ايتغه١ًٝ ا د٢ً َٓٗا ا ذدٚد ا ٛارد 

 االقتصاد١ٜ احملدٚد٠.

تهتٓف ا١ًُٝ تزعٝد رأظ ٚقد ٜبدٚ َٔ ا ٓاص  ايتعزش ا ٖذٙ ايدراص١ ٚبانتصار مِٖ ا غانٌ اييت 

ا اٍ ا ضتدُز, ٚليو ا٢ً ااتبار أْٗا أذد ا غانٌ امصاص١ٝ اييت تعرتش َتاذ ايكزار االصتدُارٟ آد 

( أٍٚ َٔ أ ار َغانٌ تزعٝد Savage & Lorie2599 ) ختطٝط ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ, ٜٚعت  نٌ َٔ

 رأظ ا اٍ ٚذددٖا ا  اث َغةانٌ ر٥ٝض١ٝ:  

 ٛد ا فزٚأ١ ا٢ً ا ٛارد.َغه١ً ايكٝ -

 َغه١ً ادّ قاب١ًٝ ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ يًتحش١٥. -

 .َغه١ً ادّ اصتكاي١ٝ بعض ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ -

ٖذٙ ايدراص١ صٛف تزنش ا٢ً تكدِٜ اذتٌ  غه١ً ايكٝٛد ا فزٚأ١ ا٢ً ا ٛارد, َٚغه١ً ادّ قاب١ًٝ 

ا غه١ً امن ٠  هٔ ذًُٗا بضٗٛي١ باصتاداّ أصًٛل ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ يًتحش١٥, ا٢ً ااتبار إٕ 

اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا ذاي١  بٛتٗا, ذٝث قد ٜتٛفز يد٣ ايغزن١ فزص اصتدُار١ٜ شتتًف١ َٚزحب١, 

ٚيهٔ حتتاد ٖذٙ ايفزص إىل َٛارد َاي١ٝ تشٜد اُا ٖٛ َتاح فعًا يد٣ ايغزن١, ٚال  هٔ يًغزن١ إٔ 

 ٛد بعض ايكٝٛد ا فزٚأ١ اًٝٗا.تشٜد َٔ ذحِ ٖذٙ ا ٛارد يٛج
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َٔ اجملاال  اهلا١َ اييت ٜدُز فٝٗا تطبٝل أصةايٝ  حبٛث  ايزأمساي١ٝٚتعت  ا غانٌ ا تعًك١ با ٛاس١ْ 

ايعًُٝا , ٚبامنص, أصةايٝ  اي زت١ ايزٜاأ١ٝ, ذٝث تعحش ا ٛارد ا اصص١ يإلْفام االصتدُارٟ أ 

دُار١ٜ ا زغٛل فٝٗا مجٝعٗا,  ا ٜتطً  تزعٝد ا١ًُٝ ختصٝص َٛاج١ٗ َتطًبا  تٓفٝذ ا كرتذا  االصت

ٖذٙ ا ٛارد احملدٚد٠ ا٢ً اصتاداَاتٗا غ  احملدٚد٠ ْضبًٝا أ طزٜل ايتهند َٔ إٔ االصتاداَا  اييت مل 

ختصص َٛارد هلا يٝضت ا ايٓٗا١ٜ أفضٌ َٔ االصتاداَا  ا اتار٠ فعًا, إٕ اصتاداّ أصايٝ  ايترًٌٝ 

زتاٍ ايتكِٝٝ ٚا فاأ١ً ب  ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ َٔ عةهْ٘ إٔ ٜضةااد ا٢ً حتضة  جٛد٠ ايهُٞ ا 

ا عةًَٛا  ٚسٜاد٠ درج١ ا ٛأٛا١ٝ ا ايتكِٝٝ, فايترًٌٝ ايهُٞ ال عتدد يٓا ايكزار, ٚإمنا  دْا بايبٝاْا  

ييت تتعزش هلا ايكزارا  ا ٛأٛا١ٝ ٚايدقٝك١ اييت تفٝد ا اختال ايكزار ٜٚكًٌ َٔ شتاطز ادّ ايتهند ا

 .(228, ص2585أبٛنغب٘, االصتدُار١ٜ )

 :(dj)بـ املصار هلا الحكًا -بـدائل متويل مصروعات االستثمار باملوازنة الرأمسالية 

 ذدد  بدا٥ٌ متٌٜٛ َغزٚاا  االصتدُار بايغزن١ ٚا كرتذ١ يًُفاأ١ً ب  ا غزٚاا  ا٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:  

 .%200ايتٌُٜٛ باجملٗٛد ايذاتٞ بٓضب١  ايبدٌٜ امٍٚ:

(, أٟ أْ٘ ٜتِ ايتٌُٜٛ لاتًٝا بٓضب١ 40/90ايتٌُٜٛ أ طزٜل االقرتاش/ايتٌُٜٛ ا صزا ) ايبدٌٜ ايداْٞ:

 .%90, ٚايتٌُٜٛ ا صزا بٓضب١ 40%

ُ٘ بٓا٤ًٖذا  ايتٌُٜٛ باالعرتاى َع َضتدُز أجٓيب: ايبدٌٜ ايدايث: ا دصض١  ا٢ً تٛجٝٗا  ايبدٌٜ س إأافت

, 12ايٛط١ٝٓ يًٓفط اييت تٛصٞ بهٕ ٜتِ ايبرث أ َصادر متٌٜٛ بدًٜ٘ يتٓفٝذ ايٛذدا  اياذك١ يًُصفا٠

, ٚليو َع َضتدُز أجٓيب يتطٜٛز ا صفا٠ ٖٛ ايدنٍٛ ا اصتدُار َغرتى 22ٚارتٝار ا كرتح َٔ ايغزن١

َٔ  %90ضتدُز امجٓيب بتٌُٜٛ ْضةب١ اٍ ا طًٛل اصتدُارٙ ا ٖةذا ا غزٚيف, حبٝث ٜكّٛ ا ا يه  رأظ 

١ُ االصةتدُار ايدةابت  ُ٘ ا ايو, ٚتدٍٚ ًَه١ٝ ا غزٚيف ٚامرباح  Fixed Investmentقٝة ٚايباقٞة ٜدفعة

(. إال أْ٘ َٔ ناٍ ا فاأ١ً ب  نٝارا  ايتٌُٜٛ ا تاذ١ ٚا تعًك١ بايدنٍٛ 90/90با ٓاصف١ ب  ايطزف  )

 ا صفا٠ اتضل يٓا اآلتٞ:يتطٜٛز  َع َضتدُز أجٓيب

َٔ ق١ُٝ االصتدُار فإْ٘ َٔ امفضٌ االجتاٙ  %90إْ٘ ا ذاي١ َا ٜكّٛ ا ضتدُز امجٓيب بتٌُٜٛ ْضب١  -

 إىل ايتٌُٜٛ ا صزا يتطٜٛز ا صفا٠.

                                                      
 .20(, عزن١ رأظ الْٛف, َزجع صابل, ص2000-2559تكزٜز فين أ ْغا  ايغزن١ ) .(1)
 ْكًا أ: َدٜز اادار٠ اهلٓدص١ٝ بغزن١ رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس . .(2)



222028 

 

02 
 

َٔ ق١ُٝ االصتدُار ايدابت  غزٚيف تطٜٛز  %90إٔ ٜكّٛ ا ضتدُز امجٓيب بتٌُٜٛ ْضب١  1إٔ انتٝار اقرتاح -

ا صفا٠ حبٝث تدٍٚ ًَه١ٝ ا غزٚيف ٚامرباح با ٓاصف١ ب  ايغزن١ ٚا ضتدُز امجٓيب صٝهٕٛ 

 أفضٌ َٔ االجتاٙ إىل ايتٌُٜٛ ا صزا. 

 ٜٚدند ليو ْتا٥خ ا فاأ١ً ب  ارتٝارا  ا تاذ١ ايتاي١ٝ:

 :ايبدٌٜ ايدايث(ا غرتى َع َضتدُز أجٓيب )نٝار ايتٌُٜٛ ا تاح ا ذاي١ االصتدُار  .2

 صاا ايك١ُٝ اذتايٞ            تهًف١ االصتدُار       ْضب١ ايتٌُٜٛ ا كرتذ١     

     90%                           509.9 ًَٕٛٝ$                    249 ًَٕٛٝ$ 

      90%                            919 ًَٕٛٝ$                     254.9 ًَٕٛٝ$ 

 ايبدٌٜ ايداْٞ(: )ا صزا ا تاح  ايتٌُٜٛنٝار  .2

 صاا ايك١ُٝ اذتايٞ     تهًف١ االصتدُار          ْضب١ ايتٌُٜٛ ا كرتذ١   

         90%                      2099.8 ًَٕٛٝ$               289.1   ًَٕٛٝ$ 

        90%                       529.2  ًَٕٛٝ$               295.2   ًَٕٛٝ$ 

َٔ صاا ايزبل احملاصيب ايٓاتخ َٔ تغضٌٝ َغزٚاا  االصتدُار  %19ذدد صعز أزٜب١ ايدنٌ بٓضب١  -

 , ٚحتض  ابتدا٤ً َٔ ايض١ٓ امٚىل يًتغضٌٝ.بايغزن١

فرت٠ تزجٝع ايكزش ايٓاجِ أ تٓفٝذ ايبدٌٜ ايداْٞ ا كرتح يتٌُٜٛ َغزٚاا  االصتدُار  ذدد  -

 بايغزن١, ا٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 َغةزٚاا  االصتدُار )ص١ٓ( فرت٠ صداد ايكزش

ٛا  82  َغزٚيف تطٜٛز ا صفا٠ صٓة

ٛا  9  صٓة
َغزٚيف إْغا٤ ايٛذدا  ايبرتٚنُٝا١ٜٚ: تطٜٛز 

 "MIXED C4نًٝط ربااٞ ايهزبٕٛ"

 صٓةٛا  9
َغزٚيف إْغا٤ ايٛذدا  ايبرتٚنُٝا١ٜٚ: تطٜٛز 

 " Benzeneادتاسٚي  اذتزارٟ " 

 َغزٚيف إْغةا٤ َصٓع ايبٛيٞ بزٚبًٝ . صٓةٛا  9

                                                      
  ٖذا ارتٝار اقرتذ٘ ايباذث ٖٚٛ أذد بدا٥ٌ ايتٌُٜٛ ا كرتذ١ ا ايدراص١. .(1)

تفاٚش َع َصارف ايتٌُٜٛ صٓٛا . ٚليو مْ٘ تٛجد إَها١ْٝ يشٜاد٠ فرت٠ ايضةداد أ طزٜل اي 8ذةدد  فرت٠ صةداد قزش َغزٚيف تطٜٛز ا صفا٠  بة .(2)

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).ا اتص١ , بداًل َٔ ا د٠ احملدد٠ مبعزف١: 

  



 

 

33 
 

 بايغزن١صعز ايفا٥د٠ ا صزا احملتض  أ قزٚش ايتٌُٜٛ ا كرتذ١ يتٌُٜٛ َغزٚاا  االصتدُار  -

  .1%8ذدد بة 

  :الربجمة الديهاميكية

صٍٛ إىل اذتٌ امَدٌ يًُغةه١ً بايتتابع َزذ١ً  ايبةززتة١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ٖٛ: إجزا٤ َتةهزر ٜضةع٢ يًٛة

مبزذ١ً, ا٢ً إٔ ٜضتادّ ا نٌ َزذ١ً ا عًَٛا  اييت س اذتصةٍٛ اًٝٗا َٔ ا زاذٌ ايضابك١, أٟ إٔ ذٌ 

فزا١ٝ ٚ ا نٌ َزذ١ً صتد  ا غه١ً ال ٜةتِ ناٍ نط٠ٛ ٚاذةد٠ ٚقزار ٚاذد بٌ حتٌ ا غه١ً ا٢ً َزاذٌ

ذًا فزاًٝا يتًو ا زذ١ً, ا٢ً إٔ ٜضتادّ اذتٌ ايفزاٞ يةهٌ َزذ١ً ا ذٌ ا زاذٌ ايتاي١ٝ )ايعةطار, 

(. أٟ إٔ نٌ َزذ١ً َٔ َزاذٌ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ تزتبةط تتابعًٝا با زاذٌ ايضةابك١, 190, ص 2581

٘ عتتٟٛ ا٢ً َعًَٛا  تضااد ا ٚال ٜعتة  اذتٌ ايفزاٞ يًُزذ١ً مبداب١ ذٌ أَ دٌ يًُغه١ً, ٚيهٓة

 ايتٛصٌ إىل اذتٌ امَدٌ يًُغةه١ً.

إٔ صةف١ ايدٜٓاَٝه١ٝ اييت تٓض  مصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ال تعةين بايضزٚر٠ ااتبار آصز ايشَٔ 

١ً نهذد َتض ا  ا غه١ً ستٌ ايبرث, بٌ تعين ايترزى ا ذٌ ا غه١ً أ طزٜل االْتكاٍ َٔ َزذ

  إىل أنز٣ طبكًا  ا تكتضٝ٘ طبٝعتٗا.

أصةًٛل حتًٌٝ نةُٞ ٜةطبل  :(, اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ بهْٗا28, ص2000) Render & Stairٜٚعزف 

 & Liebermanبتٛصع ا٢ً ا غانٌ اييت تتطً  اختال قزارا  َتتابع١. ٜٚتفل َعُٗا نٌ َٔ 

Hillier( ,2001 )ًٛل رٜاأٞ َفٝد ا اتةاال ايكزارا  ا رتابةط١ ا إٔ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ٖٞة أصة

 تتابعًٝا.

ٜٚتضل َٔ ايتعزٜف  ايضابك  إٔ أصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ٜضتادّ يترًٌٝ ايةظٛاٖز أٚ ا غانٌ اييت 

تتطً  اختال قزارا  َتتابع١, ٚليو َٔ أجٌ ايتعزف ا٢ً أفضٌ زتُٛا١  ه١ٓ َٔ ايكزارا  ا تةاذ١ 

  ذتٌ ٖةذٙ ا غانٌ.

ٚتعد اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ أصًٛبًا فةزٜدًا  عادت١ ايهد  َٔ ايظٛاٖز ٚاذتاال  اييت تةهٕٛ أبعادٖا 

ّ فهز٠ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا٢ً أصاظ تكضِٝ  ٚايعاق١ بٝٓٗا ستدد٠ أٚ اذتُاي١ٝ ا٢ً ذد صٛا٤, ٚتكٛة

ش٤ًا َٔ ايهٌ )ا ٓصٛرٟ, ا غةه١ً امص١ًٝ إىل ادد َٔ ا غانٌ ايفزا١ٝ تعاجل ا٢ً أصاظ نْٛٗا ج

 (. 24, ص2559

بهٕ أصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ َةا ٖٛة إال أصًٛل حتًًٝٞ  (,129, ص2555ٚآنزٕٚ ) ٜٚز٣ ايٓعُٝٞ

يتكزٜز ارتط١ ا د٢ً يتركٝل أٖداف َع١ٓٝ جملُٛا١ َٔ ا غزٚاا  ختضع يًعدٜةد َٔ ايكٝةٛد, ٖٚٛة بعبار٠ 

 أنز٣ طزٜك١ يتردٜد أقص٢ قدر َٔ ايهفا٠٤ ا َٓطك١ ا ٛارد احملدٚد٠ ب  أٚج٘ اصتعُاالتٗا ايبةد١ًٜ. 

                                                      
     OECD.  ذدد مبعزف١(1). 
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ي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ بترةدٜد اذتةًٍٛ ا دة٢ً يًُغها , ٖٚٞ بذيو َٓاصب١ يترًٌٝ ايضًٛى ٚتتهفٌ ا

ايزعةٝد صةٛا٤ أنإ ا زتاال  ااْتاد أّ االصتٗاى أّ غ  ليو َٔ زتاال  امْغط١ االقتصاد١ٜ ٚا٢ً 

ٔ ارتطط ٖذا امصاظ  هٔ تعزٜفٗا بهْٗا أصًٛل ٜضةااد ا٢ً حتدٜد ارتط١ ا د٢ً َٔ ب  ادد َ

 ايبد١ًٜ.

١ًٝ ايتاةطٝط  ٜٚٓةطبل ايتعزٜف امن  ا٢ً َفّٗٛ ا ةٛاسْة١ ايزأمساي١ٝ بااتبارٖا أداٙ حت١ًًٝٝ تضةااةد ا اُة

ٌٜ امجٌ, ٚاييت تٓةطٟٛ ا٢ً ختصٝص رأظ ا اٍ ا ةردٚد ب  االصتدُارا  ايبةد١ًٜ.  طٛة

ُ٘ ايعامل   Principle of Optimalityتعتُد اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ أصاصةًا ا٢ً َبدأ امَد١ًٝ   ايذٟ ٚأةع

Bellman (Bellman & Dreyfus ,2029 :ٚايذٟ ٜٓص ا٢ً ) 

ُ٘ َُٗا ناْت اذتاي١ امٚي١ٝ ٚايكزارا  ا تعًك١ بٗا, فإٕ ايكزارا   َّ ايضٝاص١ ا د٢ً هلا ناص١ٝ ٖٚٞ أْ إ

 زار امٍٚ. ايتاي١ٝ ظت  إٔ تهٕٛ صٝاص١ َدة٢ً بايٓضب١ يًراي١ ايٓامج١ أ ايك

ٚ هٔ تٛأٝل ا ٓٗح١ٝ ا تبع١ ا اختال ايكةزارا  باصتاداّ أصةًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا٢ً ايٓرٛ 

 (:Bellman & Dreyfus 2029; Eck ,1979ايتايٞ )

تكضِ ايبةززت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ, ا غةه١ً ايز٥ٝض١ٝ إىل ادد َٔ ا غانٌ ايفزا١ٝ ٜطًل اًٝٗا َزاذٌ,  -

يًُزاذٌ ا تعاقب١ ا٢ً أصاظ أْٗا َغانٌ جش١ٝ٥, ٚإٔ قزار نٌ َغةه١ً َضتكٌ ٚتتاذ ايكةزارا  

 أ قزار ا غه١ً امنز٣.

تعتُد ْتا٥خ ايكزارا  ا اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا٢ً ادد قًٌٝ َٔ ا تض ا  اييت متٝش طبٝع١ ايٓظاّ ا  -

 نٌ َزذ١ً, ٖٚٞ اييت تض٢ُ مبتض ا  ذاي١ ايٓظاّ.

د اًٝٗا ْتٝح١  ال ٜد ز اختال ايكزار - ا نٌ َزذ١ً َٔ ا زاذٌ ا تعاقب١ ا٢ً ادد ا تض ا  اييت تعتُة

 ايكزار إال أْ٘ ٜةد ز فكط ا٢ً ايكِٝ اي١ٝ يًُتض ا .

ٜتُدٌ ته   أٟ قةزار ٜتاذ ا َزذ١ً َع١ٓٝ ا حتٌٜٛ اذتاي١ ايزا١ٖٓ إىل ذاي١ تزتبط با زذ١ً ايتاي١ٝ هلا  -

 َباعز٠.

د صٝاص١ اختا - ل ايكزار ا تعًل با زاذٌ اياذك١ ا٢ً ايضٝاص١ ا عتُد٠ ا ا زاذٌ ايضابك١ هلا, ال تعتُة

ذٝث إْ٘ باصتاداّ ايعاقا  ا تعاقب١, فإٕ أصًٛل اذتٌ ٜترزى َٔ َزذ١ً إىل أنز٣, ٚا نٌ 

 َزذ١ً تضتادّ ايضٝاص١ ا د٢ً ا ايٛصٍٛ إىل اذتٌ امَدٌ ذت٢ ْصٌ إىل ا زذ١ً ايٓٗا١ٝ٥.

زار ا نٌ َزذ١ً ٚتةهٕٛ ية٘ ق١ُٝ ْضب١ٝ قةد تهٕٛ َٛجةب١ أٚ صايب١ تع  آٗا َعادي١ ٜتاةذ ايك -

 (, ٖٚٞ اييت ٜعتُد اًٝٗا ا تكِٝٝ ايبدا٥ٌ ا تاذ١ دانٌ نٌ َزذ١ً.fnتض٢ُ َعادي١ اا٥د ايكزار )
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ايكزارا  ٜٚعت  أصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ َٔ امصايٝ  ا فٝةد٠ يًُراص , نصٛصًا ا زتاٍ تزعٝةد 

, ٜٚٓطٟٛ ايكزار ا تعدد (يكزارٜ٘ ا تعدد٠ ا زاذٌاايعًُٝا  )ا تتابع١ ٚا تعدد٠ ا زاذٌ اييت ٜطًل اًٝٗا اصِ 

َّ االنتٝار ايذٟ ٜتِ ا نٌ َزذ١ً َٔ  ا زاذٌ ا٢ً ايعدٜد َٔ االنتٝارا  ا زتبط١ ببعضٗا بعضًا, نُا أ

, ١ٝEck َع االنتٝارا  اييت تتِ ا ا زاذٌ امنز٣ )ا زاذٌ ٜةهٕٛ ا٢ً ايدرجة١ ْفضٗا َٔ امُٖة

  . (229, ص 1979

إ تطبٝل َبةدأ امَد١ًٝ, ٜعتُةد ا٢ً ايعاق١ ب  ايكِٝ ا د٢ً يةداي١ ايعا٥د ا ا زاذٌ ا تتابع١, ٚبايتةايٞ 

ا مبعزف١ ايضٝاص١ ٜتردد اذتٌ امَدٌ ا َزذ١ً َع١ٓٝ, إَا مبعزف١ ايضٝاص١ ا د٢ً ا ا زاذٌ ايضابك١, ٚإَ

(, ٖٚذا أد٣ إىل 291, ص 2588ٚ رَضةإ,  89, ص 2550ا د٢ً ا ا زاذٌ اياذك١ أٚ ايتاي١ٝ )ايبٓا, 

صف, ٚ ٚجٛد طزٜكت  ذتٌ َغانٌ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ, ُٖا: طزٜك١ اذتضال امَا١َٝ ارتًف١ٝ )ٜٛة

  (.94, ص 2595

 Forward computation method  :طزٜك١ اذتضال امَا١َٝ

ّ ٖةذٙ ايطزٜك١ ا٢ً ايبةد٤ بتكِٜٛ ايبةدا٥ٌ ٚاختال ايكةزارا  ا٢ً َزاذٌ َتتاي١ٝ ا٢ً إٔ تهٕٛ ْكةط١  ٚتكٛة

 (.92, ص2552ايبةدا١ٜ ٖٞة ا زذ١ً امٚىل  ِ ا زذ١ً ايتةاي١ٝ هلا, ذةت٢ ْصٌ إىل ا زذ١ً امنة ٠ )ستُد, 

 ٚٚفكًا يةٗذٙ ايطزٜك١ تترةدد ايدٚاٍ ا تتابع١ يًُةزاذٌ ذض  ايرتتٝ  ايتصاادٟ ايتايٞ: 

                         

 ِ االْتكةاٍ إىل  f1أٟ إٔ ٖةذٙ ايطزٜك١ تعةتُةد ا٢ً َبةدأ ايتكدّ ا ايعٌُ إل ٜةتِ ذضال ق١ُٝ ايداي١ امٚىل 

 .fnٖٚةهذا ذت٢ ْصٌ ا٢ً ايداي١ ايٓٗا١ٝ٥  f2ايداي١ ايدا١ْٝ 

  Backward computation methodطزٜك١ اذتضال ارتًف١ٝ 

ٖٚٞ طزٜك١ َعانض١ يألصًٛل ايضابل, إل تضتادّ ايعاق١ ايتتابع١ٝ )ايتحُٝع١ٝ( ا إظتاد اذتٌ امَدٌ 

٢ يةهٌ ذاي١ َٔ ذاال  أ طزٜل ايترزى َٔ ارتًف َزذ١ً مبزذ١ً ٚا نٌ َزذ١ً ٜتِ إٜةحاد ارتط١ ا دً

ًا, نُا ٖٛ َٛأل ا ا اطط  ٖةذٙ ا زذ١ً ذت٢ ْصٌ إىل ا زذ١ً امٚىل, ٚبةذيو ٜتِ تزتٝ  ايدٚاٍ تٓاسيٝة

 (:125, ص 2555ايتايٞ )أيٓعُٝٞ ٚآنةزٕٚ, 
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 :الهموذج الرياضي املكرتح يف الدراسة

 :بااتبارٖا َغه١ً بززت١ دٜٓاَٝه١ٝايصٝاغ١ ايزٜاأ١ٝ  غه١ً ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ بغزن١ رأظ الْٛف 

بااتبارٖا َغه١ً بززت١  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ بغزن١ رأظ الْٛف,إىل َغه١ً   هٔ ايٓظز

دٜٓاَٝه١ٝ, ذٝث تكضِ ا غه١ً ايز٥ٝض١ٝ إىل َغانٌ فزا١ٝ )ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ بايغزن١( ٜٚتِ 

ٖٓاى َغانٌ حتدٜد ارتٝارا  ا د٢ً ا نٌ َزذ١ً َٔ ا زاذٌ إىل إٕ ْصٌ إىل أنز َزذ١ً. ذٝث إٕ 

ار َع , أٟ تتةطً  اختال َةحُٛا١ َٔ َع١ٓٝ تتُٝش بتعدد ا زاذٌ اييت ظت  ا نٌ َٓٗا اختال قةز

ايكةزارا  ا تتةاي١ٝ ذةٝث ٜد ةز ايكةزار ايذٟ ٜتاةذ ا َةزذ١ً َع١ٓٝ ا ٖةذا ايتتةابع ا٢ً قةزارا  ا ةزاذٌ 

اياذةك١, ٜٚٗدف ذٌ ٖذا ايٓٛيف َٔ ا غانٌ إىل تةردٜد ايضٝاصا  ا د٢ً  اتًف َزاذٌ ا غه١ً, أٚ 

ال زتُٛا١ ايكزارا  ا تاذك١ اييت حتكل َدةاي١ٝ داي١ اهلدف )ايصباغ, مبع٢ٓ آنز ٜهٕٛ اهلدف اخت

(. ٜٚعاجل َدٌ ٖذا ايٓٛيف َٔ ا غانٌ باصتاةداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ, ذٝث ٜكدّ 92-90, ص 2599

 & Hillier) هلا ايطزٜك١ ا ٓتظ١ُ يتردٜد زتُٛا١ ايكزارا  اييت تددٟ يتعظِٝ ام ز ايغاٌَ

Lieberman ,2001 .) 

َٚٔ أجٌ صٝاغ١ ا غه١ً ا صٛر٠ رٜاأ١ٝ  هٔ ذًٗا بٛاصط١ أصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ, ظت  

 (: 2581ايعطار,  ;2552سٜد,  ;Render Stair, 2000 &إتبايف ارتطٛا  امصاص١ٝ ايتاي١ٝ )

ادد  تكضةِٝ ا غه١ً ايز٥ٝض١ٝ إىل اةدد َٔ ا غانٌ ايفزا١ٝ, ٜطًل اًٝٗا َزاذٌ, ٚبةايتايٞ حتدٜد -

د٠ با غةه١ً.  ا زاذٌ ا ٛجٛة

 حتةدٜد ادد ايكزارا  )ا ٛاقف( دانٌ نٌ َزذ١ً. -

حتةدٜد اذتٌ امَدٌ يهٌ َغةه١ً فزا١ٝ )َزذ١ً( َٔ ناٍ حتةدٜد ايك١ُٝ ا د٢ً مذةد َتض ا   -

 اي١ٝ.ايكةزار, ااتُادًا ا٢ً داي١ اهلةدف يًُزذ١ً َٚا اختةذ َٔ قةزارا  ا ا زاذٌ ايضةابك١ أٚ ايتة

اذتصةٍٛ ا٢ً اذتٌ امَدٌ يًُغةه١ً ايز٥ٝض١ٝ َٔ ناٍ ذٌ ا زاذٌ نًٗا تتابعًٝا. أٟ دَخ ْتةا٥خ  -

ا غةها  ايفزا١ٝ َعًا ذتٌ ا غه١ً ايز٥ٝض١ٝ. ٜٚةتِ إظتاد اذتٌ امَدٌ يًُغه١ً تتةابعًٝا َٔ ناٍ 

زٜاأ١ٝ تض٢ُ با عادال  ٚباصتاداّ زتُٛا١ َٔ ا عادال  اي Bellman إتبايف َبدأ امَدة١ًٝ ية 

 ايتحُٝع١ٝ أٚ ا تتاي١ٝ. ذٝث إٕ:

اا٥د ايكةزار اذتايٞ + ايعٛا٥د ا د٢ً ايٓاجت١ أ مجٝع ا زاذٌ ايضابك١ أٚ ايتاي١ٝ ايعةا٥د ايهةًٞ يًُزذ١ً = 

 .هلا ْتٝح١ ايكزار اذتايٞ

ارٖا َغه١ً بززت١ ٚفُٝا ًٜٞ أِٖ ارتصا٥ص ا ُٝش٠  غه١ً ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ بايغزن١, بااتب

 دٜٓاَٝه١ٝ: 
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َّٕ أذد ايغزٚ  امصةاص١ٝ الصتاداّ منٛلد قاب١ًٝ تكضِٝ ا غه١ً إىل َغانٌ فزا١ٝ )َزاذٌ(:  - إ

اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ٖٛ إٔ تهٕٛ ا غه١ً ا زغٛل اصتاداّ ايُٓٛلد ا ذًٗا تتُٝش بإَها١ْٝ 

تكضُٝٗا إىل َغها  فزا١ٝ أٚ َزاذٌ.  ٚبايٓضب١  غه١ً ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ يغزن١ رأظ الْٛف 

اا  االصتدُار ا كرتذ١, ذٝث  هٔ متدٌٝ نٌ تتُدٌ ا ايبرث أ نٝف١ٝ تٓفٝذ ٚمتٌٜٛ َغزٚ

َغزٚيف َٔ َغزٚاا  االصتدُار ا كرتذ١ مبداب١ َغه١ً فزا١ٝ, ٚيهٌ َغه١ً ٜٛجد ادد َٔ 

 ايبدا٥ٌ اييت  هٔ ا فاأ١ً فُٝا بٝٓٗا النتٝار أفضًٗا.

ٚبايٓضب١  د١ًٜ,غتتص ايُٓٛلد ا كرتح با غها  لٚا  اذتًٍٛ ايب تعدد ايبدا٥ٌ ٚاالنتٝار فُٝا بٝٓٗا: -

يًُغه١ً قٝد ايتطبٝل ايعًُٞ فإٕ ايكزار االصتدُارٟ ٜتُدٌ ا حتدٜد بدٌٜ ايتٌُٜٛ ا ٓاص  يتٓفٝذ 

ا غزٚيف االصتدُارٟ ا كرتح, ذٝث إٕ يهٌ َغزٚيف اددًا ستددًا َٔ بدا٥ٌ ايتٓفٝذ/ ايتٌُٜٛ  ٚايكزار 

 ا كرتذ١ ٚا غار هلا صابكًا. ا٥ٌاالصتدُارٟ امَدٌ ٖٛ حتدٜد ايبدٌٜ امفضٌ َٔ ب  تًو ايبد

ٜغرت  يتطبٝل ايُٓٛلد ا كرتح ا ايدراصة١ ايتطبٝك١ٝ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ٖدف  ٚجٛد ٖةدف ستدد: -

ُ٘ بغهٌ نُٞ, ٚبايٓظز إىل َغه١ً ا ٛاس١ْ  ستدد ٜهنذ عةهٌ داي١ رٜاأ١ٝ, ٚ هٔ ايتعب  آ

ا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ  غزٚاا  ايزأمساي١ٝ يغزن١ رأظ الْٛف, فإٕ اهلدف ٜتُدٌ ا تعظِٝ صا

االصتدُار ا كرتذ١ يتطٜٛز زتُع رأظ الْٛف, حبٝث  هٔ إٔ ٜهنذ ٖةذا اهلدف عهٌ داي١ رٜاأ١ٝ 

 تتُدٌ َتض اتٗا امصاص١ٝ ا َغزٚاا  االصتدُار ا كرتذ١.

الْٛف رأظ : تتُدٌ ا إٔ ا ض٦ٛي  ا٢ً ختطٝط ااْفام االصتدُارٟ بغزن١ ستدٚد١ٜ ا ٛارد ا اي١ٝ -

ٜٛاجٕٗٛ َغه١ً ستدٚد١ٜ ا ٛارد ا اي١ٝ ا اصص١ َٔ ا دصض١ ايٛط١ٝٓ يًٓفط يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس 

االصتدُار, ٚليو مٕ ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ ا كرتذ١ يتطٜٛز زتُع رأظ )ا ايو( يتٌُٜٛ َغزٚاا  

ا١ًُٝ ٜتِ مبكتضاٖا االنتٝار الْٛف, تتطً  قدرًا َٔ ا ٛارد ٜفٛم ا تاح َٓٗا  ا ٜتطً  ٚجٛد طزٜك١ 

 َٔ ب  َغزاا  االصتدُار ا كبٛي١ النتٝار ايتٛيٝف١ ا د٢ً َٔ بٝٓٗا ٚليو ا ذدٚد ا ٛارد ا اي١ٝ ا تاذ١.

ُ٘ إٔ تهٕٛ يدٜ٘ ايكدر٠ ادّ قاب١ًٝ ا تض ا  يًتحش١٥ - : يكد رٚاٞ ا تصُِٝ ايُٓٛلد ا كرتح اصتاداَ

تض ا  غ  ايكاب١ً يًتحش١٥, ٚتظٗز ناص١ٝ ادّ ايكاب١ًٝ يًتحش١٥ ا٢ً ايتعاٌَ َع ا غها  لا  ا 

جبا٤ ا ا غه١ً قٝد ايتطبٝل ايعًُٞ, ذٝث إْ٘ َٔ غ  ا ٓطل, عزا٤ جش٤ َٔ َعدا  ٚآيٝةا  

 َغزٚيف تطٜٛز ا صفا٠ ٚتزى ادتش٤ ايباقٞ.

هٔ صٝاغتٗا إٕ َغه١ً ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ يًغزن١ ا اٌ ستدٚد١ٜ ا ٛارد ا اي١ٝ,   -

, Taha ,2559) , نايتايٞ)باصتاداّ ايطزٜك١ امَا١َٝ(نُغه١ً بززت١ دٜٓاَٝه١ٝ 

 : (29 - 29, ص Hastings ,2591) (242 - 242, صKwak ,2591 ) (442 - 440ص

Recursive Equation: 

   (  )   
   
  
 [   (  )       (    )] 
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where:                                                 (  ) 

      (  )       

          

   J= 1,2,3,4                                dJ= 0,1,2,3  
 

 :  إٕ ذٝث

J:  يًغزن١ تع  أ َغزٚاا  االصتدُار ا كرتح تٓفٝذٖا ايزأمساي١ٝمتدٌ ا زذ١ً, ٚا زتاٍ ا ٛاس١ْ 

 ٖٚٞ أربع١ َغارٜع. زتُع رأظ الْٛف يتطٜٛز

FJ (XJ) : داي١ اهلدف ايتحُٝع١ٝ )ا تتاي١ٝ( يًُزذ١ًJ ا  ٥د امَدٌ َٔ انتٝار أفضٌ بدٌٜٖٚٞ تغ  إىل ايعا

 (, ٚليو بعد تطبٝل اذتٌ ايتتابعٞ.XJا اٌ َتض  اذتاي١ )  Jا زذ١ً

XJ:  ا بايغ ا اصص١ ياصتدُار ا ا زذ١ًJ. 

dJ:  نٝار أٚ بدٌٜ ايتٓفٝذ ا كرتح ا ا زذ١ًJ .)ٌأربع١ بدا٥ ٖٞٚ( 

RJ (dJ) ٌٜايعا٥د ايٓاتخ َٔ تٓفٝذ ايبد :d ا ا زذ١ًJ  :( دٌ صاا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ  ٖٛٚNPV) . 

FJ-1: .داي١ اهلدف ا ا زذ١ً ايضةابك١ 

CJ (dJ)ٌٜايتهًف١ االصتدُار١ٜ ا ضاف١ ٚا طًٛب١ يتٓفٝذ ايبد : d  ا ا زذ١ًJ. 

 B: .ا ٛاس١ْ ا اي١ٝ ا تاذ١ ياصتدُار 

XJ-1 ا بايغ ا اصص١ ياصتدُار ا ا زذ١ً ايضابك١, ٖٚٞ متدٌ ْاتخ ذاي١ ايٓظاّ ا ا زذ١ً اذتاي١ٝ :

 (.J)شتزجا  ا زذ١ً

متدٌ ٜٚتِ صٝاغ١ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ يهٌ َغزٚيف َٔ َغزٚاا  االصتدُار )ٖٚٞ أربع١ َغارٜع(, حبٝث 

 ُ٘ َعادي١ ايعا٥د )َعادي١ ايتحُٝع( أقص٢ صاا ق١ُٝ ذاي١ٝ ستكك١ َٔ ا غزٚيف اذتايٞ ٚا غزٚاا  ايضابك١ ي

)باصتاداّ ايطزٜك١ امَا١َٝ(, ٚبذيو  هٔ صٝاغ١ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ )َعادي١ ايتحُٝع( يًُزذ١ً امٚىل 

 , أٟ َغزٚيف تطٜٛز ا صفا٠(, نُا ًٜٞ:J= 1)آدَا

 )
1

(d
1

RMax
1d

)
1

(XF1 
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Where: 

111 x)(dC0  

Bx1  

d1= 0,1,2,3 

 ذٝث إٕ:  

F1(X1): .)داي١ ٖدف ا زذ١ً امٚىل )َغزٚيف تطٜٛز ا صفا٠ 

R1(d1):  ٌٜاا٥د ا زذ١ً امٚىل ٖٚٞ متدٌ صاا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ احملكك١ َٔ تٓفٝذ ايبدd ا كرتح يتٓفٝذ 

 ا صفا٠.َغزٚيف تطٜٛز 

C1(d1): ٌٜايتهًف١ االصتدُار١ٜ ا طًٛب١ يتٓفٝذ ايبد d .مبغزٚيف تطٜٛز ا صفا٠ 

X1 : .ا بايغ ا اصص١ ياصتدُار ا َغزٚيف تطٜٛز ا صفا٠ 

, إٕ ق١ُٝ ايعا٥د امَدٌ ٖٛ داي١ FJ (XJ) ٜٚاذظ ا٢ً َعادي١ ايتحُٝع )أٚ ا عادي١ ا تتاي١ٝ( ا غار هلا صابكًا

, XJ-1بةداًل َٔ  XJ, ٖٚذا ٜتطً  ايتعب  أ ايطزف ام ٔ َٔ َعادي١ ايتحُٝع بةدالي١ XJ تض  اذتاي١ 

هٔ إجزا٤ ليو بٓا٤ً ا٢ً ايعاق١ ا ذنٛر٠ صابكًا ٚاييت س تٛأٝرٗا ا َعادي١ ايترٌٜٛ                 ُٜٚة

XJ-1= XJ - CJ (dJ) . ,ٞٚارتاص١ بتعزٜف ذاي١ ايٓظاّ, ٚ ا ٜتع  َاذظت٘ إٔ ٖذا ايتعب  ايزٜاأ

ال تتعد٣  CJ (dJ) ٜعد  هٓا فكةط إل ناْت تهًفت٘ d ٜغ  إىل ذكٝك١ إٔ ايبدٌٜ االصتدُارٟ ا كرتح

 .Jارتاص١ با زذ١ً  XJق١ُٝ َتض  اذتاي١ 

, صتد إٔ ايعًُٝا  اذتضاب١ٝ تعتُد ا٢ً بعضٗا بإَعإ ايٓظز ا َعادال  ايعةا٥د يهٌ َزذ١ً َٔ ا زاذٌ

بعضًا, فُدًا صتد إٔ ايعًُٝا  اذتضاب١ٝ ا ا زذ١ً ايزابع١ تعتُد ا٢ً ايعًُٝا  اذتضاب١ٝ ارتاص١ مبعادي١ 

ايعا٥د يًُزذ١ً ايدايد١, ٚمبع٢ٓ آنز فإٕ ايعًُٝا  اذتضاب١ٝ يًُزذ١ً اذتاي١ٝ ٜضتادّ ا اذتضابٗا ًَاص 

١ َٔ ا زذ١ً اييت تضبكٗا َباعز٠. ذٝث ٜتضُٔ ٖةذا ا ًاص, ايعةٛا٥د ا د٢ً يهٌ ا زاذٌ ا عًَٛا  ايٓاجت

اييت أنذ  ا االاتبار قبٌ ا زذ١ً اذتاي١ٝ, نُا ٜاذظ أٜضًا أْٓا ال ْٗتِ بايكزارا  اييت س حتدٜدٖا ا 

يزجٛيف إىل ايكزارا  ا د٢ً ا زاذٌ ايضابك١, ذٝث ٜتِ انتٝار ايكزارا  ا د٢ً يًُزذ١ً اذتاي١ٝ بدٕٚ ا

يًُزاذٌ ايضابك١, ٚمتدًت ايٓتا٥خ ا ترصٌ اًٝٗا َٔ تطبٝل ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ا٢ً َغزٚاا  االصتدُار 

بغزن١ رأظ الْٛف ا ايٛصٍٛ إىل حتدٜد ارتط١ ا د٢ً يتٓفٝذ َغزٚاا  االصتدُار بايغزن١ ٚا ذدٚد 

 ا ٛاس١ْ ا تاذ١ ياصتدُار.
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ذٝث تبدأ إجزا٤ا  ا تغضٌٝ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ.   Microsoft Excelطبكت ايدراص١, بزْاَخ امنضٌ

اذتٌ بإظتاد ايضٝاص١ ا د٢ً ا ا زذ١ً امٚىل ا اٌ اذتاال  اييت قد تهٕٛ َتٛفز٠ ا ا غزٚيف امٍٚ 

ا اصص ياصتدُار  )َغزٚيف تطٜٛز ا صفا٠( اييت ترتاٚح قُٝتٗا ب  صفز نرد أد٢ْ ٚق١ُٝ رأظ ا اٍ

بايغزن١ بغز  أال ٜتحاٚس ا ٛاس١ْ ا تاذ١ ياصتدُار نرد أقص٢, ٚتٓتٗٞ حبٌ ا زذ١ً ايزابع١ )ا غزٚيف 

كزا٠٤ اذتٌ امَدٌ بايزابع: َصٓع ايبٛيٞ بزٚبًٝ (, ذٝث تهتٌُ ايعًُٝا  اذتضاب١ٝ يً زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ 

 ُ٘ٝٚايذٟ ٜتردد بٓاتخ ق ,اياذل( 1ن ٠ )أْظز ادتدٍٚ  ايٓٗا٥ٞ َٔ ناٍ جدٍٚ ذٌ ا زذ١ً ايزابع١ ٚام

صٛف ْضتادّ  ,. ٚيتٛأٝل إجزا٤ا  ذٌ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ باصتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝهF4(X4)١ٝ ايداي١

 ايتطبٝل ايعًُٞ اياذل.

 :   ١ايبٝاْا  اياس١َ يتغضٌٝ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ا كرتح  عادت١ َغه١ً ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ بايغزن

اييت أاةد  يتطٜٛز زتُع رأظ الْٛف ٚاحملتفظ بٗا االصتدُار  تعت  بٝاْا  دراصةا  جد٣ٚ َغزٚاا 

, مبداب١ ايبٝاْا  امصاص١ٝ 1(2002بهقضاّ ايغزن١ )قضِ ايدراصا  ٚقضِ ا ٛاسْا  ٚامصٍٛ ايدابت١, 

ٚعتتاد تغضٌٝ ايُٓٛلد  ايُٓٛلد(,صة١ ايتطبٝك١ٝ )َدنا  يتغضٌٝ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ا كرتح ا ايدرا

 ايزٜاأٞ إىل تٛافز ايبٝاْا  ايتاي١ٝ: 

  صاا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ يهٌ بدٌٜ َٔ بدا٥ٌ متٌٜٛ َغزٚاا  االصتدُار ناٍ فرت٠ ذٝا٠ ا غزٚيف. -

ايتهايٝف االصتدُار١ٜ ا طًٛب١ يتٓفٝذ أٟ بدٌٜ َٔ ايبدا٥ٌ ا كرتذ١ يتٌُٜٛ َغزٚاا  االصتدُار,  -

 يبٓٛد ايتاي١ٝ: تتُدٌ ا ا

            .االصتدُار ايدابت ا طًٛل دفع٘ يتٓفٝذ ا غزٚيف .2

                                       .رأظ ا اٍ ايعاٌَ ا طًٛل آد بدا١ٜ تغضٌٝ ا غزٚيف .2

 ."Interest during constructionايفةٛا٥د ا ةدفٛاة١ آد ااْغةا٤" .1

ارد ا اي١ٝ ا تاذ١ ياصتدُار بايغزن١,  إأاف١ إىل بٓٛد ايتهايٝف ايدا ١ ايضابك١, ظت  ايتعزف ا٢ً ا ٛة

ٜٚكصد بٗا ا بايغ ا اي١ٝ ا اصص١ َٔ ا دصض١ ايٛط١ٝٓ يًٓفط يتٓفٝذ َغزٚاا  االصتدُار بغزن١ رأظ 

الْٛف, ذٝث مل ْتُهٔ َٔ حتدٜد ق١ُٝ ا بايغ بصٛر٠ َطًك١, ٚليو مٕ شتصصا  قطايف ايٓفط 

ترٍٛ ٜتِ حتدٜدٖا َٔ ناٍ َٝشا١ْٝ ايترٍٛ ا عتُد٠ َٔ ايًح١ٓ ايغعب١ٝ ايعا١َ صابكًا )ر٥اص١  غزٚاا  اي

ايٛسرا٤ ذايًٝا(,  ِ ٜتِ بعد ليو تٛسٜع ٖةذٙ ا اصصا  ا٢ً َغارٜع ايكطايف ا اتًف١ َٔ قبٌ اادار٠ ايعًٝا 

 اي١ٝ ا اصص١ َٔ ا دصض١ با دصض١ ايٛط١ٝٓ يًٓفط,  يذيو  قُٓا بتردٜد ذاال  افرتاأ١ٝ يًُبايغ ا

ايٛط١ٝٓ يًٓفط )ا ٛاس١ْ ا تاذ١ ياصتدُار( ا٢ً إٔ ٜتِ تطبٝل ايُٓٛلد, طبكًا يًراي١ اييت تتٛافل َع ا ٛاس١ْ 

ف.  ايفع١ًٝ ا عتُد٠ الذكًا يتطٜٛز زتُع رأظ الْٛة

ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ٚ هٔ تًاٝص ايبٝاْا  اياس١َ يتغضٌٝ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ َٔ ناٍ َصفٛف١ َعاَا  

 .2ا تض١ُٓ بادتدٍٚ  

                                                      
     .امصٍٛ ايدابت١ باادار٠ ا اي١ٝ/احملتفظ بٗا ا قضِ ا ٛاسْا ا اي١ٝ  : ايتكارٜز(2001) عزن١ رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس (1) .
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 )امرقاّ با ًٕٝٛ دٚالر(. 1َٞصفٛف١ َعاَا  ايُٓٛلد ايزٜاأ (1) جدٍٚ

 َصٓع ايبٛيٞ

 بزٚبًٝ 

 ايٛذدا  ايبرتٚنُٝا١ٜٚ:

BENZENE 
EXTRACTION 

ايٛذدا  ايبرتٚنُٝا١ٜٚ: 

Mixed-C4 
 ا صفا٠ َغزٚيف تطٜٛز

 االصتدُار َغزٚاا  

         "J "ٌأٚا زاذ 

 
 

 d         ايبدا٥ٌ 

R4(d4) 

 ايعا٥د

"NPV" 

C4(d4) 

 ايتهًف١

 االصتدُار١ٜ

R3(d3) 

 ايعا٥د

"NPV" 

C3(d3) 

 ايتهًف١

 االصتدُار١ٜ

R2(d2) 

 ايعا٥د

"NPV" 

C2(d2) 

 ايتهًف١

 االصتدُار١ٜ

R1(d1) 

 ايعا٥د

"NPV" 

C1(d1) 

 ايتهًف١

 االصتدُار١ٜ

 2"8" ايبدٌٜ صفز 0 0 0 0 0 0 0 0

 "1ايبدٌٜ امٍٚ " 2999 252 99 98.8 48 2.4 292 66

 "7ايبدٌٜ ايداْٞ " 529 295 11 98.9 21 2.9 87 90

 "3ايبدٌٜ ايدايث " 919 259 - - - - - -

(: دراصا  ادتد٣ٚ ا ٓفذ٠ َٔ 2001قضِ ايدراصا  ) -إدار٠ ا غزٚاا   ر: عزن١ رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس,ا صد -

 ا ضتغارٜٔ امجاْ .

  :دراسةمهاقصة نتائج ال

( ا٢ً َغزٚاا  DPمتدًت ايٓتا٥خ اذتضاب١ٝ ا ترصٌ اًٝٗا َٔ تطبٝل منٛلد اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ )

ا ايٛصٍٛ إىل حتدٜد ارتط١ ا د٢ً يتٓفٝذ َغزٚاا  االصتدُار بايغزن١  االصتدُار بغزن١ رأظ الْٛف

اييت حتكل أقص٢ اا٥د  هٔ ا اٌ ايكٝٛد ا فزٚأ١ ا٢ً امَٛاٍ ا تاذ١ ياصتدُار, ٚاييت ْٛأرٗا َٔ 

 ( ايتايٞ.   2ناٍ ادتدٍٚ  )

أ٤ٛ ا ٛاس١ْ ا تاذ١ ياصتدُار  ارتط١ ا د٢ً يتٓفٝذ َغزٚاا  االصتدُار بغزن١ رأظ الْٛف, ا٢ً (7)جدٍٚ 

 ($)امرقاّ با ًٕٝٛ  بايغزن١

 اذتاي١
ا ٛاس١ْ ا تاذ١ 

 ياصتدُار

 ايبدا٥ٌ ا د٢ً يتٓفٝذ َغزٚاا  االصتدُار بايغزن١
 ايتهًف١

 تدُار١ٜاالص

 ا طًٛب١

َغزٚيف تطٜٛز  ايعا٥د امَدٌ

 ا صفا٠

ايٛذدا  

ايبرتٚنُٝا١ٜٚ 

Mixed-C4 

ايٛذدا  

ايبرتٚنُٝا١ٜٚ 

Benzene 

َصٓع ايبٛيٞ 

 بزٚبًٝ 

 412.20 2022 ايبدٌٜ امٍٚ ايبدٌٜ امٍٚ ايبدٌٜ امٍٚ ايبدٌٜ ايدايث 2010 2

 412.20 2022 ايبدٌٜ امٍٚ ايبدٌٜ امٍٚ ايبدٌٜ امٍٚ ايبدٌٜ ايدايث 2029 2

 429.40 880 ايداْٞايبدٌٜ  ايبدٌٜ ايداْٞ ايبدٌٜ ايداْٞ ايبدٌٜ ايدايث 880 1

 219.20 299 البديل ألاول  البديل ألاول  البديل ألاول  عدم التنفيذ 299 4

                                                      
 إىل أقزل ٚاذد صرٝل َٔ ا ًٕٝٛ. 2س تكزٜ  امرقاّ ا ٛجٛد٠ ا ادتدٍٚ  . (1)

ُ٘ أأٝف ايبدٌٜ صفز بتهًف اصتدُار١ٜ صفز  صفٛف١ ا عاَا , ٚل (2) يو نٝارا  أٚ بدا٥ٌ ايتٓفٝذ ا كرتذ١ ٖٞ ا امصاظ  ا ١ بدا٥ٌ, إال أْ

 امَٛاٍ يهٌ ا غزٚاا  )أٚ ادّ تٓفٝذ أٟ َٔ ا غزٚاا (. ختصٝصادّ يضُإ 
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 :ايٓتا٥خ ايتاي١ٝ 2ْٚضتاًص َٔ ادتدٍٚ  

إٕ ايبدا٥ٌ اييت ٚقع اًٝٗا االنتٝار يتٓفٝذ َغزٚاا  االصتدُار بايغزن١ حتكل أقص٢ اا٥د  هٔ  .2

يًغزن١ ٚليو ا ذدٚد ا ٛاس١ْ ا تاذ١ ياصتدُار بايغزن١, ٚاييت س افرتاأٗا ا٢ً أ٤ٛ اذتاال  

ا ٛاس١ْ ا تاذ١  امربع١ ا ب١ٓٝ أااٙ, ٚال ظتٛس إٔ ٜشٜد ا بًغ ا اصص يًُغزٚاا  االصتدُار١ٜ أ

 ياصتدُار بايغزن١.   

ًَٕٝٛ  2022تٓحِ أ ختصٝص َبًغ ٚقدرٙ  إٕ ارتط١ االصتدُار١ٜ ا د٢ً يتطٜٛز زتُع رأظ الْٛف .2

دٚالر ذٝث إٕ أٟ ختصٝص ٜشٜد أ ٖذا ا بًغ ال جد٣ٚ َٓ٘ َٔ ايٓاذ١ٝ االقتصاد١ٜ ٚإٕ أٟ ختصٝص 

 ٜكٌ أ ٖذا ا بًغ غتفض َٔ ق١ُٝ أرباح ايغزن١.

ُٝاٜٚا  إٔ اصتاداّ ايغزن١ يًتٌُٜٛ ا صزا )ايبدٌٜ ايداْٞ, اذتاي١ ايدايد١( يتٓفٝذ ٚذدا  ايبرتٚن .1

َٚصٓع ايبٛيٞ بزٚبً , بداًل َٔ ايتٓفٝذ ايكا٥ِ ا٢ً ايتٌُٜٛ ايذاتٞ )ايبدٌٜ امٍٚ, اذتاي١ ايدا١ْٝ( ٖٛ 

ًَٕٝٛ  229.2امفضٌ اقتصادًٜا, مٕ تهًف١ ايفزص١ ايبد١ًٜ ايٓاجت١ أ انتٝار ايبدٌٜ امٍٚ تضاٟٚ 

 دٚالر.

اْٞ َٔ ايبرث, إٕ َعظِ ايدراصا  تطبل اي زت١ نُا ُلنّز ا امدل احملاصيب ٚايتًُٜٛٞ ا ايكضِ ايد

 َٔ أجٌ تزعٝد رأظ ا اٍ  (CB) ارتط١ٝ, ٚايعدد١ٜ, ٚبززت١ امٖداف ا إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ

(CR)ّ(1978) , ٚيكد اصتادBhaskar   منٛلد اي زت١ ارتط١ٝ ذتٌ َغانٌ االنتٝار ٚايتٌُٜٛ ا

 قزارا  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ اييت ٜٓفذٖا ا دٜزٕٚ ايذٜٔ ٜٛاجٕٗٛ َغه١ً تزعٝد رأظ ا اٍ. إ تغضٌٝ منٛلد

Bhaskar   ٜعتُد ا٢ً تٛسٜعا  امرباح ا ضتكب١ًٝ ا اص١َٛ ٚفزص ايتٌُٜٛ امنز٣ ا قزاراCB, 

صعز ايفا٥د٠ ا ٓاص  ايذٟ  هٔ اصتاداَ٘ ا نصِ  Bhaskar , ْاقغت دراص١وبااأاف١ إىل لي

ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ايٓاجت١ أ ا غارٜع االصتدُار١ٜ, ذٝث فضًت ايدراص١ اصتاداّ تهًف١ ذكٛم ا ًه١ٝ 

ٚمتغًٝا َع ايٓتا٥خ اييت تٛصًت ايٝٗا  .االقرتاش ا نصِ ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ا ضتكب١ًٝ َٚعدال  ااقزاش/

إىل َكدار رأظ ا اٍ ا تاح, إال اْ٘ اعار إىل ذدٚد االقرتاش  Bhaskar ٖذٙ ايٛرق١, مل ٜغ  منٛلد

مل عتٌ َغه١ً ادّ قاب١ًٝ جتش١٥ Bhaskar (1978 ) ايذٟ اقرتذ٘ LP منٛلد ايكص  اآلجٌ.  ايطٌٜٛ/

 مل تتضُٔ ْتا٥خ دراص١ ٖذٙ ايٛرق١ فُٝا ٜتعًل بفزص ايتٌُٜٛ,ا غارٜع االصتدُار١ٜ. ٚمبكار١ْ ْتا٥خ 

Bhaskar  ايتٌُٜٛ ا صزا, بٌ ا٢ً بدا٥ٌ ايتٌُٜٛ اييت  هٔ إٔ تعشس دٚر تزعٝد رأظ ا اٍ ا قزارا  

, نغفت ْتا٥خ ٖذٙ ايٛرق١ أ  ا ١ بدا٥ٌ متٌٜٛ ٖٚٞ: ايتٌُٜٛ ا صزا, ٚايتٌُٜٛ بايغزان١ ايعهط

  .اذته١َٛ جٓب١ٝ أٚ متٌٜٛ ا غارٜع بٛاصط١ أَٛاٍ ا اى/َع ايغزنا  ام

ٚتٛافكًا َع ايضٝام ا ذنٛر أااٙ, ٚباالطايف ا٢ً دراصا  ادتد٣ٚ  غزٚاا  االصتدُار بغزن١ رأظ  

 Processا حتدٜد نٝارا  ااْتاد ا د٢ً اتضل إْ٘ ٜتِ اصتاداّ أصًٛل اي زت١ ارتط١ٝ الْٛف,

Selectionاي زت١ ارتط١ٝ نهدا٠ يتكِٝٝ ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ايٓاجت١ َٔ َغزٚاا  , حبٝث ُتضتاد ّ
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ٚال ٜتِ اصتاداَٗا ا ا فاأ١ً ٚاالنتٝار َٔ ب  بدا٥ٌ االصتدُار ا تاذ١ أَاّ  االصتدُار بايغزن١,

 ايغزن١, مبا ٜددٟ إىل تزعٝد ايكزارا  االصتدُار١ٜ بايغزن١.

( ا ضتاد١َ ا ORT( مبضل مصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  )2029)ٚ شٜدًا َٔ ايتفصٌٝ, قاّ, ايغزٜف 

اييت اختذتٗا اادار٠ ايعًٝا ا عزنا  ايتصٓٝع ٚايٓفط ايًٝب١ٝ,  (CBقزارا  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ )

ٚأصًٛل  (DT( ٚعحز٠ ايكزارا  )MP( ٜٛأل َد٣ اصتاداّ أصايٝ  اي زت١ ايزٜاأ١ٝ )1ٚادتدٍٚ  )

ا  ذتٌ َغانٌ ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ (CPA)ٚحتًٌٝ ا ضار اذتزد  (PERTتكِٝٝ َٚزاجع١ اي اَخ )

 ايغزنا  ايًٝب١ٝ ٚاالصتًٝش١ٜ ٚامَزٜه١ٝ.

 َد٣ اْتغار أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  ا َٓغآ  اماُاٍ ايًٝب١ٝ ٚاالصتًٝش١ٜ ٚامَزٜه١ٝ (3)جدٍٚ 

 ايباذث ا ديف/
 ص١ٓايدٚي١/

 ا ضل
 ْٛيف ااجاب١ ا٢ً امص١ً٦ ايع١ٓٝ

 %اصتاداّ أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا 

MP* DT* PERT/CPA* 

Alsharif 

(2016) 

 ليبيا

2008-2010 
 69 شركة

أٚي١ٜٛ أصاص١ٝ, ااي١ٝ, 

 َٚعتدي١ ا االصتاداّ
8.7 17 12 

Pike & 

Sharp 

(1989) 

UK 1986 100 شركة 
دا٥ُا, إىل ذد نب , 

 تضتادّ ْادرًا َا غايبًا,
22 34 49 

Ryan & 

Ryan 

(2002) 

USA 2002 205 شركة 
دا٥ُا, غايبًا, أذٝاًْا 

 تضتادّ
16.8 31 31 

Khan 

(2008) 
USA 2008 

دراسة 

 5: حالة

 مشروعات

ذًٍٛ ا١ًُٝ باصتاداّ 

 منالد اي زت١ ايزٜاأ١ٝ
Optimal 

projects 
NA* NA 

MP .اي زت١ ايزٜاأ١ٝ ا ته١ْٛ َٔ: منالد اي زت١ ارتط١ٝ, ٚايعدد١ٜ, ٚامٖداف, ٚاي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ :DT               . عحز٠ ايكزارا :

PERT .أصًٛل تكِٝٝ َٚزاجع١ اي اَخ : CPA  .حتًٌٝ ا ضار اذتزد :NA .غ  َطبك١/ غ  َضتطًع١ با ضل : 

ذظ إ َعظِ ايغزنا  ايًٝب١ٝ يٝط يدٜٗا اٖتُاّ نب  باصتاداّ (, ْا1باالطايف ا٢ً ادتدٍٚ  )

أٚ  (PERT) ٚأصًٛل تكِٝٝ َٚزاجع١ اي ْاَخ (,DT) ٚعحز٠ ايكزارا  (MP) أصايٝ  اي زت١ ايزٜاأ١ٝ

(. اال اْ٘ ٚبا كار١ْ, تب  إ 2029ايغزٜف,  (ااداد ا ٛاسْا  ايزأمساي١ٝ ا (CPA) حتًٌٝ ا ضةار اذتةزد

  CPAأٚ  PERTمنالد تضتادّ امَزٜه١ٝ ايغزنا  َٔ %12ٚ اي ٜطا١ْٝ ايغزنا  َٔ 12%

(;1989 Sharp & Pike Ryan & Ryan 2002.) 

َٚع ليو ٚاجٗت امصايٝ  ايتكًٝد١ٜ ٚأصايٝ  اي زت١ ارتط١ٝ ايهد  َٔ االْتكادا  نطزم تضتادّ ا 

إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ, ذٝث تضتادّ ٖذٙ امصايٝ  ا ايظزٚف ايدابت١,  ا ٜتطً  ايبرث أ منٛلد 

  Bellman ٚDreyfus جدٜد  هٔ إٔ ٜطبل ا ذٌ ا غةانٌ ايٛاقع١ٝ اييت تتضِة بايتض . ٜٚز٣ 

 , َٚٔ  ِ  هٔ اصتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝهLP١ٝ ٜعت  أندز فعاي١ٝ DPَٔ إٔ اصةتاداّ ( 2015)

(DP)  ا إاداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ ٚمبا ٜددٟ اىل ايٛصٍٛ اىل نط١ االصتدُار ا د٢ً أُٔ امَٛاٍ ا تاذ١
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اال  ارتط١ٝ ٚغ  ارتط١ٝ, ا اذت DP . نُا اْ٘  هٔ تطبٝل(Taha, 1996ٚ 2552)ستُد,

 ,LP  ذًا  غه١ً ادّ قاب١ًٝ جتش١٥ ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ بعهط منالد DP نذيو ٜٛفز اصًٛل

, LP ذًٍٛ يترًٌٝ اذتضاص١ٝ بضٗٛي١ بعهط َا ٖٛ َتبع ا منالد DP بااأاف١ إىل ليو , تٛفز منالد

 CB. ٌ  غه١ً تعدد امٖداف ا قزارا  ا كرتح ا ٖذٙ ايٛرق١ ٜكدّ عت DP ٖذا ْاٖٝو أ إ منٛلد

 ترصٌ اًٝٗا َٔ تغضٌٝ منٛلد , فإٕ ايٓتا٥خ ا( 80-99, ص 2009) Özlem Inceٚٚفًكا يدراص١ 

حتدد "ادد ايكطارا  ا طًٛل عزاؤٖا ا نٌ ذكب١ اصتدُار١ٜ", ٚتكزٜز أٟ ايضٓٛا  ظت  إٔ ٜتِ   DPاية

, س إجزا٤ حتًٌٝ اذتضاص١ٝ ياصتدُارا . بااأاف١ إىل ليوٌ ايٓظز فٝٗا ٚبايتايٞ حتدٜد ايتٛقٝت امَد

يتردٜد ايته  ا  اهلا١َ ا٢ً ا عادي١ ايتتابع١ٝ. ذٝث تهٕٛ ايتض ا  ا صعز ايفا٥د٠ أٚ َعدٍ ارتصِ ٖٞ 

 .امندز أ١ُٖٝ

ا  DP ( ا٢ً تطبٝل252, صTjøstheim & Stensland  1989) ٚا صٝام  ا ٌ, رنش  دراص١

صٝاصا  االصتدُار ا د٢ً اييت تضتٓد إىل "َكدار االرتبا  اذتايٞ ا ا١ًُٝ ايتضع  ٚا٢ً َٝشا  حتدٜد 

 .إأاف١ٝ يٓٛيف ايضٝٓارٜٛ" اييت  هٔ إٔ تعتُد

ُ٘ طزٜك١ ذ١ٜٛٝ ذتٌ ا غانٌ اييت تتطً  اختال قزارا  َتتابع١ (DPٚقد ٚصف َدٜدٚ أصًٛل اية ) , بهْ

(Plebani ,2006 ذٝث تًع  اية ,)DP  دٚرًا ٖاًَا ا ذٌ َغه١ً تزعٝد رأظ ا اٍ ا ا ٛاس١ْ

(. ٚتدند ْتا٥خ ٖذٙ ايدراص١ إٔ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ٖٞ أصًٛل َٓاص  Taha ,1996ايزأمساي١ٝ )

ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ ٚايتاطٝط يًُغارٜع االصتدُار١ٜ, ٖٚذا ٜتفل َع ْتا٥خ دراص١ ايباذث ستُد 

ٌٝ قٟٛ بهٕ تطبٝل أصًٛل اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ُُٜهٔ َٔ ايتٛصٌ إىل حتدٜد (, اييت قدَت دي2552)

ذكٍٛ إْتاد ايبرتٍٚ ا د٢ً اييت صتحز٣ اًٝٗا ايت١ُٝٓ ا٢ً َضت٣ٛ نٌ َٓطك١ إْتاج١ٝ بغزن١ برتٍٚ نًٝخ 

 (.GAPCOايضٜٛط )

 :اخلامتة

ا  (DPاي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ )نُا أعزْا صابكًا, بهٕ اهلدف ايز٥ٝضٞ هلذٙ ايٛرق١ ٖٛ ابزاس دٚر منالد 

تزعٝد راظ ا اٍ بكزارا  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ, ٚتكدّ ٖذٙ ايٛرق١ ايعدٜد َٔ ا ضاُٖا  ا ١ُٗ يًُعزف١ 

اذتاي١ٝ, نُا إ هلا أ ار ا١ًُٝ َفٝد٠ ا٢ً ا ٗٓٝ  أٜضًا. أٚاًل, ا ضا١ُٖ ايٓظز١ٜ هلذٙ ايٛرق١, تتُدٌ ا 

( اْغا٤ منٛلد DP( ٚايُٓالد ايزٜاأ١ٝ )CBدٚا  احملاصب١ اادار١ٜ )نْٛٗا تٛأل نٝف١ٝ ايزبط ب  أ

جدٜد  هٔ اصتاداَ٘ ا ايتاطٝط ٚايزقاب١ ا٢ً ايٓفكا  االصتدُار١ٜ.  اًْٝا, تعت  ٖذٙ ايدراص١, امٚىل 

ذتٌ َغه١ً تزعٝد رأمساٍ ا قزارا  ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ بغزن١ رأظ   DPا يٝبٝا اييت طبكت اية

 .  ايًدا, تٛفز ٖذٙ ايدراص١ َعًَٛا  ق١ُّٝ يًُٗٓٝ  ٚامناد ٝ  يبٓا٤ َٛاسْا  رأمساي١ٝ فعاي١. الْٛف
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 ا ايدراص١ ايتطبٝك١ٝ, فهْ٘  هٔ تًاٝصٗا ا اآلتٞ:  DPأَا فُٝا غتص ايكٝٛد ا رتتب١ ا٢ً اصتاداّ اية 

ا تكِٝٝ ا غزٚاا  االصتدُار١ٜ ٚاييت متدٌ أذد   DPتكتصز ٖذٙ ايٛرق١ ا٢ً تطبٝل اصًٛل اية  .2

 َزاذٌ ا١ًُٝ ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ. 

إٔ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ا كرتح ا ايدراص١ ايتطبٝك١ٝ ٜعاجل فكط ايعٛاٌَ اييت  هٔ قٝاصٗا نًُٝا, أَا  .2

زن١ ٚاييت ت س فٝٗا ايعٛاٌَ غ  ايكاب١ً يًكٝاظ ايهُٞ فإْ٘ ٜرتى أَز تكدٜزٖا يإلدار٠ ايعًٝا بايغ

 َكدر٠ اادار٠ ٚنفا٤تٗا ا تكدٜز تًو ايعٛاٌَ.

إٔ َٓٗح١ٝ ايدراص١ ااتُد  ايُٓالد ايٝك١ٝٓٝ نهصًٛل ا ايترًٌٝ, بايزغِ َٔ ليو  هٔ اصتاداّ  .1

ايُٓالد ايتصادف١ٝ )االذتُاي١ٝ( نُٓٗح١ٝ ا ايترًٌٝ يًدراصا  اييت تعتُد ا٢ً تطبٝل اي زت١ 

ث  هٔ هلا إٔ تهنذ ْض  اذتُايٝ٘ َعٝٓ٘ أٚ مشٍٛ َتض ا  اغٛا١ٝ٥ ستدد٠ ا ايدٜٓاَٝه١ٝ, ذٝ

 ٖٝه١ًٝ ايُٓالد ا عد٠ يضزش ايترًٌٝ.

 التوصيات:

 بٓا٤ً ا٢ً ْتا٥خ ايدراص١,  هٔ اقرتاح ايتٛصٝا  ايتاي١ٝ:

َٗٝه٠ ذتٌ يكد اٗز جزا٤ اذتاج١ ذتٌ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ ا كرتح ا ايدراص١ ايتطبٝك١ٝ, إىل بزاَخ  .2

ا ٛجٛد٠ ا ادتاَعا   1َعظِ منالد اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ, ذٝث تب  آد تغضٌٝ بعض اي اَخ

ٚا عاٖد ايًٝب١ٝ بهْٗا ال تتٓاص  َع اذتاي١ ايع١ًُٝ ا كرتذ١ ا ايدراص١ ايتطبٝك١ٝ, يذيو اصتادَت 

٤ ا٢ً ليو, ْٛصٞ بهٕ يتغضٌٝ ايُٓٛلد ايزٜاأٞ. ٚبٓا Microsoft Excel ايدراص١ بزْاَخ امنضٌ

تكّٛ ا دصضا  ادتاَع١ٝ ٚا عاٖد ايعًٝا بتٛف  اي اَخ ايتطبٝك١ٝ ا تاصص١ ا زتاٍ اي زت١ 

 ايدٜٓاَٝه١ٝ اييت تتٓاص  َع ايتطبٝكا  ايع١ًُٝ, يضزش تضٌٗٝ ١َُٗ ايُبرَّاث. 

٠ ا تُد١ً مبزانش اختال بايٓظز يهٕٛ ايعًُٝا  ايتاطٝط١ٝ َرتابط١ ابتدا٤ َٔ ايك١ُ ْشٚاًل إىل ايكااد  .2

ايكزار ايدْٝا  يذيو البد َٔ ايتهنٝد ا٢ً آيٝا  ايتاطٝط ا تطٛر٠, ٚليو َٔ ناٍ تٛ ٝل ايعاقا  

ب  امجٗش٠ ايتاطٝط١ٝ بعضٗا َع اآلنز بغهٌ فااٌ, َٚه١ٓٓ آيٝا  ايتاطٝط ٚليو باالاتُاد 

ٖٚذا ٜعت  أزٚرًٜا يًتطبٝل ا ٓاص  ا٢ً ْظِ َعًَٛات١ٝ فاا١ً تضتٓد ا٢ً أجٗش٠ َعًَٛا  َتطٛر٠, 

 يً زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ٜٚددٟ إىل حتكٝل ايٓتا٥خ ا زج٠ٛ.

أزٚر٠ اصتُزار ايبرث ايعًُٞ ا تٛاصٌ ا اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ٚتطبٝكاتٗا ا اتًف١ بٗدف ايٛصٍٛ  .1

د٠ ا زاذٌ, إىل نٛارسَٝا  تطبل نٌ َٓٗا ا ذٌ زتُٛا١ َٔ ا غانٌ ا تغاب١ٗ يًتطبٝكا  ا تعد

                                                      
(1). Educational and Professional Software: 

- Yih-Long Chang & Robert S. Sullivan." Software: Quantitative Systems For Business Plus (QSB+) 

" ,  Prentic-Hall, Inc., 1986,1987,1988. (Version 2.0). 

- Sang M. Lee.(University of Nebraska – Lincoln)  & June P. Shim (Mississippi State University).," 

Software: Micro Manager 2.0", Ally & Bacon, Inc.  
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( ا ذٌ ا غانٌ االقتصاد١ٜ ٚاادار١ٜ, إال إٔ DPٚبايزغِ َٔ أ١ُٖٝ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ )

 ايدراصا  ا عُك١ ذٛهلا ا امدبٝا  ايعزب١ٝ مل تصٌ إىل ا ضت٣ٛ ا هٍَٛ.

  

 املراجع

االصتدُار ا (. دٚر ا عًَٛا  احملاصب١ٝ ا تزعٝد قزارا  2585يعاٍ ٖاعِ ستُد. )ا أبٛنغب٘, ابد .2

ايطاقا  ااْتاج١ٝ يًُغزٚاا : دراص١ تطبٝك١ٝ ا٢ً ا ٓغآ  ايصٓاا١ٝ ا ا ًُه١ ايعزب١ٝ ايضعٛد١ٜ. 

 رصاي١ دنتٛراٙ ا احملاصب١ غ  َٓغٛر٠, ن١ًٝ ايتحار٠, جاَع١ ااصهٓدر١ٜ.

را  (. ٚاقع اصتاداّ أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  ا اختال ايكزا2554اذض١ْٛ, ْاصز فزد َصطف٢. ) .2

اادار١ٜ ا ا دصضا  ايصٓاا١ٝ ايًٝب١ٝ, رصاي١ َاجضت  ا إدار٠ اماُاٍ , ن١ًٝ االقتصاد, جاَع١ 

 قارْٜٛط.   

(. ختطٝط ايٓفكا  االصتدُار١ٜ ٚايزقاب١ اًٝٗا ا ايغزنا  2551أيعبٝدٟ, اًٞ جال اهلل. ) .1

قتصاد, جاَع١ قار ْٜٛط, ايصٓاا١ٝ ايًٝب١ٝ, رصاي١ َاجضت  ا احملاصب١ غ  َٓغٛر٠, ن١ًٝ اال

 بٓضاسٟ, يٝبٝا. 

(. حبٛث 2555اذتُداْٞ, أمحد عٗال. ) ,اذتةُداْٞ, رفاٙ عةٗال ,يعاٍا أيٓعُٝٞ, ستُد ابد .4

 ايعًُٝا , ايطبع١ امٚىل. اُإ, امردٕ: دار ٚا٥ٌ يًٓغز.

د أفضٌ (. االصتاداّ احملاصيب يً زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ ا حتد2550ٜايبٓا, أبٛ بهز ابدايعزٜش. ) .9

تغه١ًٝ يًُٓتحا  ا غرتن١, بايتطبٝل ا٢ً َٓتحا  صٓاا١ اميبإ, رصاي١ َاجضت  ا احملاصب١ غ  

 َٓغٛر٠, ن١ًٝ ايتحار٠, جاَع١ ايكاٖز٠.

(. َغانٌ تطبٝل ا ٛاسْا  ايزأمساي١ٝ ا ختطٝط َٚزاقب١ 2559اذتض ٟ, َصطف٢ َصباح. ) .9

ايغزنا  ايٛط١ٝٓ ايعا١ًَ ا قطايف ايٓكٌ ٚا ٛاصا . رصاي١ االتفام ايزأمسايٞ: دراص١ تطبٝك١ٝ ا٢ً 

 َاجضت  ا احملاصب١ غ  َٓغٛر٠. ن١ًٝ احملاصب١: جاَع١ ادتبٌ ايضزبٞ, غزٜإ, يٝبٝا.

ٍ ايدابت١ 2588رَضإ, محةدٟ أمحد. ) .9 د قةزارا  إذاٍ امصٛة (. اصتاداّ ايُٓةالد ايهة١ُٝ ا تزعٝة

ر٠, ن١ًٝ ايتةحار٠, جةاَع١ ا اٌ ازٚف ادّ ايتهنةد. رصة اي١ َةاجضةت  ا احملاصةب١ غٝةز َٓغٛة

 ايكةاٖز٠.

(. تطٜٛز اصتاداّ ايبٝاْا  احملاصب١ٝ بضزش تزعةٝد قزارا  إذاٍ 2552سٜد, اًٞ ستُد اًٞ. ) .8

اآلال  ٚا عدا  باصةتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ بايتطبٝل ا٢ً عزن١ ايٓصز يألغذ١ٜ احملفٛا١, 

 بابٛ نب ". رصاي١ َاجضت  غ  َٓغٛر٠, ن١ًٝ ايتحار٠, جاَع١ ايشقاسٜل."قٗا" " 

(. إاداد ا ٛاس١ْ االصتدُار١ٜ باصتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ: دراص١ 2004ايغزٜف, ا٢ً ابدايضاّ. ) .5

تطبٝك١ٝ ا٢ً عزن١ راظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس. رصاي١ َاجضت  ا احملاصب١ غ  َٓغٛر٠, 

 رْٜٛط, بٓضاسٟ.  جاَع١ قا
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(. تكِٝٝ ٚانتٝار ايبدا٥ٌ االصتدُار١ٜ باصتاداّ اي زت١ 2599أمحد ستُد. ) ,ايصباغ, آَاٍ صٝد .20

ارتط١ٝ ايعدد١ٜ, دراص١ تطبٝك١ٝ ا٢ً صٓايف ايٛرم ٚحتًٜٛ٘, إذد٣ ايصٓااا  ايهُٝا١ٜٚ. رصاي١ 

 َاجضت  ا احملاصب١ غ  َٓغٛر٠, ن١ًٝ ايتحار٠, جاَع١ ااصهٓدر١ٜ. 

22. Taha ,Hamdy A( .2559 . َكد١َ ا حبٛث ايعًُٝا . تعزٜ : أمحد ذض  اًٞ ذض .)

 ايزٜاش: دار ا زٜخ.

(. ا دنٌ ايهُٞ ا احملاصب١ اادار١ٜ, 2585أبٛ اذتضٔ, اًٞ أمحد. ) ,ابد ايعاٍ, أمحد رج  .22

 (.2585)ااصهٓدر١ٜ: َدصض١ عبال ادتاَع١, 

احملاصب١ٝ يُٓٛلد اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ. اجمل١ً ايع١ًُٝ  (. االصتاداَا 2581ايعطار, ستُد ص ٟ. ) .21

 ياقتصاد ٚايتحار٠, ن١ًٝ ايتحار٠, جاَع١ ا  مشط, ايعدد امٍٚ.

. منٛلد ااداد ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ باصتاداّ اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ, 2551ستزّ, سٜٓا  ستُد.  .24

 ٓصٛر٠, اجملًد ايضابع اغز, ايعدد جاَع١ ا –اجمل١ً ا صز١ٜ يًدراصا  ايتحار١ٜ ن١ًٝ ايتحار٠

 ايدايث.

(. تطٜٛز أصايٝ  بٓا٤ ا ٛاس١ْ االصتدُار١ٜ باصتاداّ منالد اي زت١ 2552ستُد, صاَٞ ذضٔ ا٢ً. ) .29

ايدٜٓاَٝه١ٝ, َع ايتطبٝل ا٢ً قطايف ايبرتٍٚ, رصاي١ َاجضت  ا احملاصب١ غ  َٓغٛر٠, ن١ًٝ 

 ايتحار٠, جاَع١ ا  مشط.

(. أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا  ٚاصتاداَاتٗا. ايطبع١ امٚىل. بٓضاسٟ: 2559ٛد ستُد. )ا ٓصٛرٟ, َةرُة .29

 َزنش بةرٛث ايعًّٛ االقتصاد١ٜ. 

(. ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ نهدا٠ يًتاطٝط ٚايزقاب١ ٚتطٜٛز امدا٤. رصاي١ َاجضت  2000ايٛنٌٝ, أ. ّ. ) .29

 غ  َٓغٛر٠, أناد ١ٝ ايدراصا  االقتصاد١ٜ, طزابًط, يٝبٝا.

صف, ستُد ستُٛد. ) .28 (. تطٜٛز بٝاْا  احملاصب١ اادارٜة١ ا َةحاٍ ختطٝط امربةاح 2595ٜٛة

ر٠, ن١ًٝ ايتحار٠, جاَع١  باصتاداّ اي اَخ اذتزن١ٝ. رصةاي١ َاجضت  ا ا ةراصب١ غ  َٓغٛة

 ايكاٖز٠.

ح/امصٍٛ ايدابت١  :(: َٝشإ ا زاجع2001١عزن١ رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس, اادار٠ ا اي١ٝ ) .25

 .12/22/2002نُا ٖٛ ااٖز ا 

(: دراصا  2001قضِ ايدراصا  ) -عزن١ رأظ الْٛف يتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس,  إدار٠ ا غزٚاا   .20

 ادتد٣ٚ ا ٓفذ٠ َٔ ا ضتغارٜٔ امجاْ .  

 (, ايًح2020١ٓ-2558ايًح١ٓ ايغعب١ٝ ايعا١َ يًطاق١. ا اطط ايعاّ يتهزٜز ٚتصٓٝع ايٓفط ٚايضاس ) .22

 ايغعب١ٝ ايعا١َ يًطاق١, يٝبٝا.
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 االختصارات املستددمة يف الدراسة:
 

 ARR Accounting Rate of Return احملاصيبَعدٍ ايعا٥د 

 CB Capital Budgeting ا ٛاس١ْ ايزأمساي١ٝ أٚ االصتدُار١ٜ

  CR Capital Rationing Problem تزعٝد راظ ا اٍ

 CPA Critical Path Analysis حتًٌٝ ا ضار اذتزد

 DT Decision Tree عحز٠ ايكزارا 

    DCFT Discounted Cash Flow Techniques أصايٝ  ايتدفكا  ايٓكد١ٜ ا اص١َٛ

 DP Dynamic Programming اي زت١ ايدٜٓاَٝه١ٝ.

 GP Goal  Programming بززت١ امٖداف

 IP Integer Programming اي زت١ ايعدد١ٜ

  IRR Internal Rate of Return َعدٍ ايعا٥د ايدانًٞ

 LP Linear Programming اي زت١ ارتط١ٝ

 MP Mathematical Programming اي زت١ ايزٜاأ١ٝ

 Max Maximization أقص٢ ذد  هٔ)ايتعظِٝ(

 NAA National Association of Accountants ادتُع١ٝ ايٛط١ٝٓ يًُراصب 

 NPV Net Present Value صاا ايك١ُٝ اذتاي١ٝ

 ORT Operations Research Techniques أصايٝ  حبٛث ايعًُٝا 

   PP Payback Period فرت٠ االصرتداد

 PERT Program Evaluation & Review اصًٛل تكِٝٝ َٚزاجع١ اي اَخ

Technique 
 PI  Profitability Index َدعز أٚ ديٌٝ ايزحب١ٝ

 


