
دراسة تحميمية لنماذج تقيم المشروعات االستثمارية في مجال تكنولوجيا اإلنتاج الحديثة مع 
 التطبيق عمي القطاع الصناعى

 ف البحث :اهدا

ييدف البحث إلي إختيار النموزج المالئم لتقييم المشروعات االستثمارية التي تطبيق تكنولوجيا 
 االتية :اإلنتاج الحديثة من خالل تحقيق األىداف 

دراسة طبيعة المشروعات التي تطبق تكنولوجيا اإلنتاج الحديثة من حيث الخصائص  -1
 والمنافع ومشاكل التقييم .

دراسة تحميمية لمنماذج المستخدمة في تقييم المشروعات االستثمارية التي تطبق تكنولوجيا  -2
 اإلنتاج الحديثة الختيار النموزج المالئم .

 مشكمة البحث :

لقد القومى ،  المستوى عمىوخاصة رارات االستثمارية من أىم القرارات التي يتم إتخاذىاتعتبر الق
بيئة االستثمار االتجاة نحو المشروعات االستمارية التي تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج الحديثة  شيدت

والمتقدمة لإلنتاج ، حيث تحقق ىذه المشروعات العديد من المزايا والمنافع منيا مرونة نظم 
وجب كترونية ، ونظرًا لطبيعة ىذه المشروعات وما يحققة من منافع ، فانو االمر يستلاإلنتاج اال

ضرورة تقيميا واالىتمام بجميع المتغيرات عند تقيمييا ، اال أنو ىناك تعقد في دراسة الجدوى 
االستثمارية ليذة المشروعات نظرًا لطبيعتيا الخاصة وسماتيا األساسية وظيور العديد من 

 واالثار، يصعب عمى نماذج تقييم المشروعات التعامل معيا مما تتطمب ذلك اقتراح المتغيرات
 . AMTمدخل لتقييم المشروعات االستثمارية فى مجال تكنولوجيا االنتاج الحديثة

 نتائج البحث

نتقادات توجو الى نما ىناك أوجو قصور -1 جدوى المشروعات الحالية عند  ةدراسو ج تقييم ذوا 
  AMTتقييم مشروعات  

ج التقيم المقترح نتائج أدق يمكن االعتماد عمييا في إتخاذ القرارات الستثمارية في ذأظير نمو  -2
 AMTمجال 

 

 : باالتى يوصي الباحثالتوصيات :



أن تصدر الجيات المسؤلة عن دراسة جدوى االستثمار في تكنوليجيا اإلنتاج الحديثة مثل  .1
تراعى االعتبارات االستراتيجية زمة لممنشات الصناعية بأن اللاتصنيع التعميمات الىيئة 

 والمالية عند دراسة جدوى وتقييم مشروعات تكنولوجيا اإلنتاج الحديثة .
أن تتبنى المنشات الصناعية مراكز البحث والتطوير عمي أن ترتبط ىذه المراكز بأتجاىين ،  .2

بأ حدوثو بيا من تطورات وما يتن تجاة األول صناعة تكنولوجيا اإلنتاج الحديثة وما يحدثاال
في المستقبل وكذلك االرتباط باألسواق العالمية لممنتجات لمتعرف عمى المنافسة ووسائميا ، 
أما االتجاه الثانى فاالرتباط بمراكز البحث العممى لمتعرف عمى البحوث العممية التي تواكب 

صال التطورات التكنولوجية ، وخاصة في مجال المحاسبة ، واليدف من ذلك إيجاد حمقات إت
 بين البحث العممي من ناحية والتكنولوجيا والصناعة من ناحيو أخرى .

يجب أن توفر الدولة الحوافز لمصناعات التي تعتمد عمى تكنولوجيا اإلنتاج الحديثة من  .3
 حوافز استثمارية في التكمفة االستثمارية ، وحوافز ضريبية وجمركية .

 


