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 الملخص

تحل وووووووىسانسووووووو   سن  ووووووو    رسسس:س"ان نوووووووحا .سر ووووووو نةس     وووووووةسس2012س.أشوووووووحي سانوووووووح  س    ح وووووووحسس

 ".س ح ب،س99خب رس.س ي ةسف سانس رةسانذات ةخططسآالتسان صف حسإض ف تس 

 .MM،سSE   ىسيحن    ،س:س س ش ر

 اال     رسانس   ،سإض فةسآنة:سكل  تسانبحث

 

.س  وووووحئس  ووووو هىسال  ووووو رسأوووووحسانشووووو  ساضك ووووورسأأ  وووووةسنشوووووركةسل  ووووو رسأف وووووىسان ن سووووو تسسسسسسسس

  رارسفوووو سسفوووو سأووووذ سانح نووووةسيسوووورقسآنووووةسان صووووف حسانا ووووحئسنلشووووركةسيسوووو    سن  ل وووو تسال  وووو رساال ووووسسسسسسسسسسس

.سا ووووو   ا سخووووو   تسشووووورين ساننوووووذ سي نووووو سأ ستنوووووح سل  ووووو ةست   ووووو س ووووو سان ووووو ستاووووو سف  ووووو سانشوووووركةسسسسسسس

خب ووووورسأ وووووحا سس.سأوووووذ سان را وووووةستنووووو ة سخطوووووةسلضووووو فةسآنوووووةسان صوووووف حس  يووووو ةسفووووو سانسووووو رةسانذات وووووةسسسسس

 انغووووووور س.س ووووووو س  وووووووثسانسحا وووووووب،سانسحا وووووووبسانفن وووووووةس اال      وووووووةس االة صووووووو ئية،س ان  ن وووووووةسسس99

تح يوووو س وووو   س وووو سإفاسك  ووووةسالضوووو فةسان ا ر ووووةس وووو سآنووووةسان صووووف حسي نوووو سسسسسسسسس وووو سأووووذاسان حل ووووىسأووووحسسسس

أ ستووووووحفرسفحاهووووووو سأ سلطرياوووووووةسأخووووووور سأ سة للوووووووةسنلح ووووووو ةسأ سالسانب   ووووووو تسان سووووووو    ةسأووووووو سل   ووووووو تسس

أ ن وووووةس ل   ووووو تسان   حيوووووة،س يووووو لستنف وووووذأ سل  ووووو   ا سان اووووو ل تس ووووو سأ ن ووووو سانوووووذي سي نووووو سأ ستوووووحفرسسسسسسسس

 .ان  لح  تسان ز ةسن ذاسانبحث

ياوووووووووةسان حل وووووووووىسان سووووووووو    ةس  ووووووووو س وووووووووح  س لووووووووو ساننوووووووووحا  سانفن وووووووووةس انسحا وووووووووبسطر

اال      ووووووووةس االة صوووووووو ئيةس كووووووووذن سطرياووووووووةسان حل ووووووووىسانن وووووووو سأووووووووحس  وووووووو لةسالتسوووووووو  سخطوووووووو سسسسسس

،س(ARR)  ووووووووو  سان  هووووووووو سس،س  ح وووووووووطس(PP) ان ب  ووووووووو تساال ووووووووو رئائسأ ووووووووو ن بسانف ووووووووورةسان نبووووووووو سسس

،س(PI)   شووووووورسانرلح وووووووةسس(سIRR)،سان اخل وووووووةس  ووووووو  سان  هووووووو سس(NPV) انا  وووووووةسانح ن وووووووةسانصووووووو ف ةسس

كح ووووووو لةس ووووووو س  ووووووو هىستا ووووووو لساال ووووووو    رس ووووووو س(سMIRR)   ووووووو  سان  هووووووو سانووووووو اخل ،س  صوووووووح ةس

 .انس  بسان  ن 

ا وووووو ن ئاسإنوووووو ستحل ووووووىس حا ووووووبسانسووووووح س وووووو ساالتسوووووو  سان طوووووو س  وووووو لةسإ  وووووو رسزيوووووو ئةسسسسسسسسسس

تحل ووووووىسانسحا ووووووبسان ان ووووووةسس.سان ب  وووووو تسنلسوووووونحاتسان شوووووورسانا ئ ووووووةس وووووو س سووووووبس   لفووووووةسكووووووىس وووووو  سسسسس

.سا وووووو رات س ةسال  وووووو رسان حروووووو  ت،س اخ  وووووو رسان ننحنح  وووووو ،س ان  طوووووو طس رلحووووووةسنلشووووووركةسسسسسسسسال  وووووو ر

اال      ووووووةس االة صوووووو ئيةسيبوووووو  سان حل ووووووىسيوووووو لسة وووووو  سان نوووووو ف ساال      ووووووةس االة صوووووو ئيةس لوووووو سسسسسسسسسس

 PPتحل وووووىسانسحا ووووبسان  ن وووووةسن   وووو رسسس.س وووو س وووووحا سنلشووووركةس انب  وووووةسفوووو س   ووووو سأ حووووو  سانشووووركةسسسس

،سNPV (1630676099،1 > 0)،سARR (127.3٪ > 12.75٪)،س(10 > 1.085)

IRR (58.35٪ < 12.75٪)س،PI ( 6،57 > 1)س،MIRR (39.59٪ > 12.75٪س.)

 ووووووو س   وووووووبس ووووووو س حا وووووووبستحل وووووووىسانسوووووووح س ان ان وووووووةس انسحا وووووووبساال      وووووووةس االة صووووووو ئية،سسسسسسسسس

،س انا  ووووووةسس(ARR)  وووووو  سان  هوووووو سسس،س  ح ووووووطسس(PP) ان  ن ووووووةسن ا وووووو لساال وووووو    رسف وووووورةساال وووووو رئائسسسسس

،س   ووووووو  سان  هووووووو سانووووووو اخل سل لضووووووو فةسإنووووووو سس(PI)،س  شووووووورسانرلح وووووووةس(NPV)انح ن وووووووةسانصووووووو ف ةس

يسوووووو حلسأ سانس وووووو زسانس يوووووو سان صووووووف حس لوووووو سان وووووو  سض وووووو سسسس(سMIRR)فنوووووو س  ف ووووووةساال وووووو    رسس

ل لضووووو فةسإنووووو سانفحاهووووو ساال      وووووةساالة صووووو ئيةسأووووو سأي ووووو س ف ووووو ةسن سووووو ابىسانشوووووركةسأ ستنوووووح سسسسسسسسسسس

 .انسح سانح ن ةسة ئرةس ل س ن فسة

 

 


