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:امللخص
 إذ أن التقييم بصفة عامة يتم يف حالة بيع أو،تعاجل هذه الدراسة موضوع التقييم املايل ودوره يف اختاذ القرار االستثماري
. أو الدخول يف عمليات الشراكة، أو دجمها يف مؤسسة أخرى،شراء املؤسسة بكاملها أو جزء منها أو لزايدة رأمساهلا
ولقد تناولت الدراسة خمتلف املقارابت اليت ميكن اعتمادها لتقييم املؤسسات االقتصادية للوصول إىل القيمة احلقيقية
 وكل طريقة، حيث أن كالً منها تعتمد أو ترتكز على مبدأ خيتلف عن اآلخر، ويبدو االختالف جلياً بني هذه الطرق،هلا
 ويبقى االختيار األنسب بني هذه املقارابت راجع،تفضي إىل قيمة معينة ختتلف عن القيمة الناجتة عن املقارابت األخرى
. وإىل خربة املقيم،إىل نوعية املؤسسة ونشاطها
 األصل احملاسيب الصايف، األصل احملاسيب الصايف، الذمة املالية، التشخيص، تقييم املؤسسات:الكلمات املفتاحية
. اخلوصصة، الشراكة، اإلندماج، القرار، فائض القيمة، التدفقات، العائد، القيمة اجلوهرية،املصحح
Résumé:
Cette étude traite le sujet de l’évaluation financière et son rôle dans la pris de décision sur le plan
de l’investissement.
L’evaluation d’une manière générale s’effectue dans le cas de l’achat ou la vente d’une partie ou
de l’ensemble de l’entreprise, l’augmentation de son capital, ou fusion avec une autre entreprise, ou
son entrée dans une opération de partenainat.
Ainsi, l’étude a abordé les différentes approches qui puorraient être adoptées pour l’evaluation des
entreprises économiques, afin d’atteindre et cerner sa valeur réelle. La différence apparait nettement
entre ce méthodes puisque chacune d’elles s’appuis sur des principes différents.
A cette effet, chaque méthode aboutit à une valeur déterminée qui différe des autres valeurs
résulant des autres approches.
Finalement, le choix approprié entre ces diverses approches, revient à la nature et le type de
l’entreprise elle-même, et son activité, et l’expérience acquisé par l’évaluateur.
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مقدمة:
متثل قيمة املؤسسة حجر األساس الذي ينطلق منه رؤساء املؤسسات لبناء واختاذ قراراهتم ،فمن غري املنطقي أن جيهل
أصحاب أو مسريو املؤسسات قيمة مؤسستهم ،ويف ظل القرارت املتعلقة بعمليات اخلوصصة ،التصفية ،االندماج والشراكة،
يتعني على املهتمني ابملؤسسة أن يعتمدوا تقييماً موضوعياً يقف على القيمة احلقيقية هلا ،وحماولة تعظيم هذه القيمة.
يدرك الدارسون والباحثون يف جمال مالية املؤسسة أن هدف املؤسسة االقتصادية املعاصر هو تعظيم قيمتها االقتصادية،
نظراً ملا له من انعكاس وفائدة على مجيع األطراف املعنية للمؤسسة (املالك احلاليون واملتوقعون ،الدائنون ،العاملون،
اجملتمع ،)...لذلك تسعى إدارة املؤسسة إىل توجيه جممل قراراهتا سواء بشكل مباشر أو غري مباشر خلدمة هذا اهلدف
االسرتاتيجي (تعظيم القيمة) .ومن بني القرارات املتخذة على مستوى املؤسسة ،واليت هلا األثر البالغ على مستقبلها
واستمراريتها ،وعلى قيمتها االقتصادية ،جند قرارات التوسع الداخلي وقرارات التوسع اخلارجي املتمثلة أساساً يف عملية
التنازل ،االندماج  ،الشراكة...
قيمة املؤسسة ميكن أن نتوصل إليها مبقارابت خمتلفة ،واخليار جيب أن يقع بني نوعني رئيسيني من طرق التقييم مها:
نوع يركز على ماضي املؤسسة وحاضرها ،حيث يعتمد يف تطبيقه على املعلومات احملاسبية املتوفرة كقاعدة للتقييم ،ونوع
يركز على مستقبل املؤسسة حيث يعتمد يف تطبيقه على املعلومات املتعلقة ابملردودية املتوقعة مستقبالً.
فبالنسبة للنوع األول واملسمى مبقاربة الذمة املالية يضم جمموعة الطرق اليت متثل الصفة التارخيية وليس التقديرية ،إذن
هذه الطرق تعتمد أساساً على ذمة املؤسسة أي ميزانيتها ،أما النوع الثاين للتقييم فهو يرتكز يف إجياده لقيمة املؤسسة على
مستقبلها ،حيث يعتمد يف تطبيقه على املعلومات املتعلقة ابملردودية املتوقعة مستقبالً ،فهو تطبيق للنظرية املالية اليت تقيم
األصول املالية للقيمة احلالية للتدفقات املستقبلية املعطاة .تبعاً هلذه املقاربة قيمة املؤسسة تكون ابستخدام توقعاهتا املستقبلية
املرتمجة بتدفقات سيتم حتقيقها يف املستقبل.
يف ظل ما سبق ذكره ،تتبلور معامل اإلشكالية األساسية هلذا البحث ،واليت ميكن صياغتها على النحو التايل:
إىل أي مدى تساهم مقارابت التقييم املختلفة يف اختاذ القرارات االستثمارية يف املؤسسة؟
انطالقاً من اإلشكالية األساسية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:

 ماهي أهم األسباب اليت تدفع ابملؤسسة للقيام بعملية التقييم؟
 ما هي األسس اليت تعتمد عليها املؤسسة لتشخيص وضعيتها ومن مث تقييمها؟
 ماهي خمتلف مقارابت وطرق قياس قيمة املؤسسة للوصول إىل القيمة الصادقة هلا؟
 كيف تؤثر القرارات املالية واالسرتاتيجية على قيمة املؤسسة؟
 كيف تطبق طرق التقييم على املؤسسات اجلزائرية بصفة عامة واملؤسسة حمل الدراسة بصفة خاصة؟

ولإلجابة على خمتلف هذه األسئلة ،مت االعتماد على الفرضيات التالية:
ب
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 قرارات التوسع اخلارجي من أهم الدوافع للبحث عن القيمة الصادقة للمؤسسة؛
 ميكن للبياانت واملعلومات أن تعطي صورة مالية عن وضعية املؤسسة احلقيقية؛
 تتعدد طرق تقييم املؤسسات ويرتكز كل منها على مبدأ خيتلف عن اآلخر؛
 تعمل عملية تقييم املؤسسات على ترشيد خمتلف القرارات خاصة تلك املتعلقة مبستقبل املؤسسة؛
 املؤسسات اجلزائرية بعيدة كل البعد عن نشاط تقييم املؤسسات رغم أمهيته الكبرية.
مربرات اختيار املوضوع:
تربز مربرات اختيار املوضوع من خالل ما يلي:
 أمهية موضوع تقييم املؤسسات وضرورة ضبط ممارسته وتقييمه؛
 إعطاء بعد آخر لتقييم املؤسسات وإخراجه من دائرة مفهومه الضيق الذي ينتج عن طغيان أحد الدوافع على
خمتلف الدوافع األخرى املتمثل يف اخلوصصة يف اجلزائر ،مما أعطى انطباع لدى البعض ابحنصار نشاط تقييم
املؤسسات يف خانة موضوع اخلوصصة فقط؛
 حداثة نشاط تقييم املؤسسات يف اجلزائر مع تزايد الطلب عليه ،يستدعي الوقوف عليه ودراسته لتقدمي إسهام
للمقيمني من خالل تسليط الضوء على التجارب الدولية يف هذا اجملال.
أمهية الدراسة:
تظهر أمهية الدراسة من خالل:
 األمهية اليت يكتسيها موضوع تقييم املؤسسات ،خاصة يف ظل الظروف احلالية النفتاح السوق اجلزائرية ،وأتت هذه
الدراسة إلبراز طرق التقييم املناسبة من أجل استمرارية املؤسسات؛
 سد النقص يف مكتبات اجلامعة العربية اليت مل تعط املوضوع نصيبه من البحوث والدراسات.
حتديد إطار الدراسة:
حتاول هذه الدراسة أن تقف على موضوع تقييم املؤسسات وذلك ابلتطرق إليه من ثالث زوااي:
 تقييم املؤسسة ألغراض التفاوض ،مثل ما حيدث يف عملية التنازل ،حيث يتمثل هدف التقييم يف هذا اإلطار يف
الوصول إىل القيمة أو جمال القيمة الذي يرضي الطرفني؛
 تقييم املؤسسات ألغراض اختاذ القرارات املتعلقة مبستقبل املؤسسة واليت تعمل على تعظيم قيمتها ،واملرتبطة ايضاً
بعمليات التوسع اخلارجي عن طريق االندماج والشراكة؛
 قواعد وطرق التقييم وفق عدة مقارابت تستخدم من طرف خرباء التقييم يف تقييم املؤسسات.
ألجل هذا مت أخذ املؤسسة الوطنية للدهن كدراسة حالة يف الفرتة املمتدة من  2010إىل .2013
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة على اإلجابة على األسئلة الواردة بصفة أساسية يف اإلشكالية ،واختبار مدى صحة الفرضيات
املتبناة ،ابإلضافة إىل ما يلي:
 تقدمي مقرتحات للممارسني املهنيني بشأن تقييم املؤسسات االقتصادية ،تساعدهم يف اخلروج بقيم حتظى بقبول
عام ابالستعانة ابإلطار النظري ملوضوع التقييم؛
 تبيان مدى أمهية إجياد قيمة املؤسسات وفق العديد من املقارابت وعدم االكتفاء مبقاربة واحدة لعملية التقييم.
املنهج واألدوات املستخدمة يف الدراسة:
قصد دراسة املوضوع وحتليله ومن مث اإلجابة على إشكاليته ،اعتمدان املناهج املعتمدة يف الدراسات االقتصادية مت
تبين املنهج الوصفي عند وصف الوضعية املالية للمؤسسة ،حيث استعملنا بعض أدوات مجع املعلومات واملقابالت
والواثئق ،كما اعتمدان على البحث الببليوغرايف من خالل استعمال املراجع املتوفرة يف املكتبات بغية أتصيل اجلانب
النظري ملوضوع الدراسة ومتحيص الدراسات السابقة للموضوع.
وميكننا تقدمي مصادر بياانت موضوع البحث يف العناصر التالية:
 الكتب واملراجع والدورايت العربية واألجنبية املتعلقة مبوضوع البحث؛
 البحوث والدراسات والرسائل املنشورة وغري املنشورة اليت تتعلق مبوضوع البحث؛
 الواثئق املقدمة من املؤسسة الوطنية للدهن (القوائم املالية واملالحق).
الدراسات السابقة يف املوضوع:
قمنا إبجراء دراسة مسحية لبعض الكتب العربية واألجنبية وكذلك الدورايت العلمية املنشورة وغري املنشورة ،وذلك
لغرض التعرف على الدراسات اليت أجريت حول املوضوع ،واليت تساعد يف وضع اإلطار النظري للدراسة ،وكذا صياغة
فروضها واختباراهتا ،وعلى الرغم من قلة هذه الدراسات إال أنه ميكننا عرضها كما يلي:
 دراسة وهيبة بوخدوين ،وهي عبارة عن رسالة ماجستري حتت عنوان "تقييم أصول املؤسسات العمومية يف القطاع

السياحي يف إطار عملية اخلوصصة" ،صادرة عن معهد العلوم االقتصادية جلامعة اجلزائر سنة  ،1999حيث
تدور إشكالية البحث حول إجياد الكيفية املناسبة لتقييم مؤسسات القطاع السياحي يف ظل عمليات اخلوصصة،
وتناولت الدراسة خمتلف الطرق املستعملة لتقييم امل ؤسسة مع دراسة حالة فندق السفري .لقد استطاعت هذه
الدراسة أن تقدم خمتلف طرق التقييم مع حتليل مستفيض هلا .ما أيخذ على هذه الدراسة افتقادها إشكالية واضحة
املعامل ،وعدم استنادها إىل إطار نظري يف املوضوع ،مما جعل الدراسة يغلب عليها الطابع التقين ،وبذلك مل تستطع
الباحثة حتقيق أهداف الدراسة؛
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 دراسة عبد القادر قليز ،وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه

حتت عنوان " Valeur de l’entreprise et Méthode

 ،"de Privatisation dans un contexte de Transition vers l’Économie de Marchérصادرة عن
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جلامعة اجلزائر ،وتدور إشكاليتها حول إمكانية إجياد طريقة خوصصة مالئمة
للمؤسسات العمومية من خالل اعتماد قيمة املؤسسة ،وتعاجل األطروحة قيمة املؤسسة من جانبني ،املخاطر املتأتية
من سوء تقدير قيمتها من جهة ،واعتمادها كأداة يف يد احلكومة لتقليل املخاطر النامجة عن خوصصة املؤسسات
من جهة أخرى .ويعترب املوضوع من الدراسات اهلامة واجلادة يف موضوع خصخصة املؤسسات ،حيث حتاول
الدراسة أن تعطي حالً علمياً وواقعياً لنموذج يسمح بدفع برانمج اخلصخصة لألمام ،غري أنه ما يؤخذ على هذه
الدراسة هو أهنا تطرقت ألهم املشاكل اليت تعرتض تقييم املؤسسات يف ظل التحول حنو اقتصاد السوق ،غري أهنا
مل تشر إىل طرق التقييم املناسبة لذلك (ملثل هذه الوضعيات) وعدم اإلشارة إىل مقرتحات تساعد يف توحيد عمل
املقيمني يف ظل تعدد طرق التقييم؛

 دراسة هواري سويسي ،وهي عبارة عن رسالة ماجستري حتت عنوان "إشكالية تقييم املؤسسات يف ظل

اإلصالحات اجلزائرية يف اجلزائر" ،الصادرة عن كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جلامعة اجلزائر ،تدور إشكالية
البحث حول مدى إمكانية إعتماد منوذج تقييم فعال يستطيع الوقوف على حقيقة قيمة املؤسسة االقتصادية
اجلزائرية يف ظل املستجدات االقتصادية احمللية والدولية .ولقد خلص الباحث إىل وجود حمددات على اخلبري املقيم
أن يقف عليها يف إطار خمطط العمل وأقر بصعوبة اعتماد منوذج للتقييم يف اجلزائر نظراً للمشاكل اليت تعرتضه،
من بينها ضعف نظام املعلومات احملاسيب ،عدم وجود سوق مالية كفؤة ،...كما أوصى بضرورة إنشاء هيئة تعىن
بتقييم املؤسسات مهمتها إصدار املعايري لتوحيد مقاييس العمل .ابلرغم من أمهية البحث يف كونه لفت االنتباه
إلمكانية اعتماد منوذج لتقييم املؤسسات يف اجلزائر خاصة مع بروز إشكالية القيمة يف برامج اخلصخصة بشكل
واضح ،إال أنه مل يتم التطرق بشكل مفصل إىل املهام املنوطة هبذه اهليئة؛

 دراسة بكاري بلخري ،وهي أطروحة دكتوراه حتت عنوان "أثر التقييم املايل على مسار الشراكة ابلنسبة ملؤسسات
قطاع احملروقات" ،صادرة عن كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة اجلزائر  ،2010وتدور إشكالية البحث
على مدى أتثري اختيار مقاربة تقييم مايل دون آخرى يف إبرام اتفاقية الشراكة ابلنسبة للوحدات التابعة ملؤسسات
قطاع احملروقات ،وتوصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل بناء برانمج مصغر حلساب القيمة وفق مقاربة
التدفقات ابلطرق الثالثة املعتمدة (طريقة األرابح ،طريقة القدرة على التمويل الذايت ،طريقة تدفقات اخلزينة
املستحدثة) ،ليمكن مؤسسات القطاع البرتويل يف اجلزائر من التعرف على جمال للقيمة وفق مقاربة التدفقات ،به
تكون لديه قدرة أكرب للتفاوض يف أي عملية من أجلها جيري التقييم املايل ،يكفي فقط أن يتم إدخال املعلومات
املتوصل إليها من خالل عملية التشخيص ،فيعطينا هذه الربانمج قيمة املؤسسة وفق كل طريقة.

ه

المقدمة العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطة وهيكل الدراسة:
اعتمدان يف هذه الدراسة على جانبني أحدمها نظري واآلخر تطبيقي ،حيث يشمل اجلانب النظري ثالث فصول ،أما
الفصل الرابع فخصص للجانب امليداين.
وعموماً جاءت اخلطة املعتمدة كما يلي:
 الفصل األول املعنون بـ "قيمة املؤسسة – اإلطار املفاهيمي ،"-والذي تناولنا فيه مفهوم القيمة ودواعي القيام
بعملية التقييم ،ومراحل تشخيص وضعية املؤسسة وتقييمها؛
 الفصل الثاين املعنون بـ "طرق التقييم املايل لوضعية املؤسسة" ،والذي مت فيه تعداد أهم املقارابت املستخدمة يف
عملية تقييم املؤسسات؛

 الفصل الثالث واملعنون بـ "اختاذ القرار االستثماري" وفيه مت التطرق إىل أهم القرارات اليت تتخذها املؤسسة يف
ظل الظروف احمليطة هبا؛
 أما الفصل الرابع ،فقد جاء كدراسة حالة ملؤسسة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وهي املؤسسة الوطنية للدهن،
وفيه حاولنا تطبيق بعض طرق التقييم املذكورة يف اجلانب النظري على هذه املؤسسة.

و

 املبحث األول :القيمة االقتصادية ،اخلاصية املعنية ابلتقييم.
املطلب األول :مفاهيم أساسية حول القيمة.
املطلب الثاين :األنواع املختلفة للقيمة.

املطلب الثالث :اجلوانب املختلفة يف حتديد القيمة.

 املبحث الثاين :تقييم وضعية املؤسسة.

املطلب األول :نظرية قيمة املؤسسة.
املطلب الثاين :مبادئ نظرية التقييم.

املطلب الثالث :دوافع تقييم املؤسسات.

 املبحث الثالث :حتضري وإعداد التقييم.

املطلب األول :مراحل عملية التقييم.

املطلب الثاين :املعلومات والواثئق الضرورية لعملية التقييم.

املطلب الثالث :تشخيص وضعية املؤسسة.
الفصل األول :قيمة املؤسسة-األطار املفاهيمي.

الفصل األول :قيمة المؤسسة –اإلطار المقاهيمي -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متهيد الفصل:

لقد عرفت القيمة يف الفكر االقتصادي جدالً واسعاً بني خمتلف املفكرين واملدارس ،إذ كانت حمل اهتمام كبري ،األمر
الذي جعلها حتوز على حجم كبري من الدراسة ضمن النظرية االقتصادية ،ولقد جاءت الدراسات لتبحث يف جماالت قياس
قيمة املؤسسة يف ظل إجراءات التفاوض ،الناجتة أساساً عن عمليات اخلصخصة ،التصفية ،االندماج أو الشراكة ،أو أي
عملية تستدعي وجود طريف تفاوض بشأن املؤسسة.
يتعني على املهتمني ابملؤسسة أن يعتمدوا تقييماً موضوعياً يقف على القيمة احلقيقية هلا ،ولعل ذلك لن يكون ابلشكل
املرجو ،مامل يتبع اخلبري املقيم منهجية علمية تستند إىل إطار نظري واضح ،تساعد يف إمتام عملية التقييم بشكل جيد ،هذه
املنهجية املعتمدة يف التقييم تنطلق أوالً من خالل معرفة أهم الدوافع لعملية التقييم مث االنتقال إىل مرحلة مجع املعلومات
والبياانت الضرورية لعمل املقيم لتشخيص وضعية املؤسسة مث االنتقال إىل تقييمها.
كل هذه املراحل سيتم التعرض هلا يف هذا الفصل املقسم كما يلي:
 املبحث األول :القيمة االقتصادية ،اخلاصية املعنية ابلتقييم.
 املبحث الثاين :تقييم وضعية املؤسسة.

 املبحث الثالث :حتضري وإعداد التقييم.
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املبحث األول :القيمة االقتصادية  ،اخلاصية املعنية ابلتقييم.
يتم حتديد القيمة االقتصادية للمؤسسة من خالل تقييم األحداث االقتصادية اليت تؤثر عليها ،ويف هذا اجملال يتم الرتكيز
على تقييم املنافع االقتصادية املتوقعة من استخدام أصول املؤسسة ،واليت تعرب عن قيمتها االقتصادية ،لذا تعترب هذه القيمة
اخلاصية األساسية املعنية ابلتقييم بشكل أساسي.

املطلب األول :مفاهيم أساسية حول القيمة.
يتطلب األمر قبل اخلوض يف أي موضوع حتديد طبيعته ومفاهيمه ،لذا يتضمن هذا املطلب بعض املفاهيم األساسية
اليت تسمح بتوضيح مفهوم القيمة يف املؤسسة.
 .Iمفهوم القيمة االقتصادية:
ارتبط مفهوم القيمة بعملية التبادل ،سواء يف ظل نظام التبادل السلعي (املقايضة) أين تعرب القيمة عن عدد وحدات
السلعة أو اخلدمة الضرورية للحصول على وحدة أو أكثر من سلعة أو خدمة أخرى ،أو من خالل نظام التبادل النقدي
أين تعرب القيمة عن عدد الوحدات النقدية الضرورية للحصول على سلعة أو خدمة أخرى ،أو من خالل التبادل النقدي
أين تعرب القيمة عن عدد الوحدات النقدية الضرورية للحصول على سلعة أو خدمة معينة .وقد كان الغرض من التبادل يف
البداية هو احلصول على سلع أو خدمات من الغري ،لتلبية احلاجات املتزايدة نتيجة ندرة بعض السلع واخلدمات وعدم
إمكانية انتاجها كلها (تبادل املنافع) ،لكن مع تطور االقتصاد وزايدة اإلنتاج وحتقيق اإلنسان لالكتفاء الذايت ،أصبح الغرض
من التبادل هو حتقيق فائض ،لذا اضطر اإلنسان ملراعاة اجلهد املبذول يف إنتج السلعة أو اخلدمة (التكاليف) لتحديد
الفائض أو العجز من التبادل.
من بني مفاهيم القيمة جند املفاهيم اليت تنظر للقيمة ابعتبارها نوعية الشيء اليت تعكس احلاجة الستعماله (القيمة
االستعمالية) ،كما تعكس العالقة بني العرض والطلب عليه (القيمة التبادلية) ،والتكاليف الضرورية للحصول عليه
(القيمة) .1وهناك بعض املفاهيم اليت تنظر للقيمة ابعتبارها العالقة بني نوعية الشيء أو درجة اإلشباع حلاجة املستهلك
واملوارد املخصصة للحصول عليه ،فكلما زاد اإلشباع مقابل سعر معني زادت القيمة ،وكلما اخنفض السعر املدفوع يف ظل
نفس مستوى اإلشباع زادت القيمة أيضاً.2
ما ميكن مالحظته أن املفهوم األول يركز على ثالث جوانب للقيمة :اجلانب األول يعكس وجهة نظر املستهلك
(املشرتي) ،الذي يركز على القيمة االستعمالية ،هذه األخرية تتمثل يف املنفعة أو اإلشباع الذي ميكن حتقيقه من استخدام
السلعة أو اخلدمة ،وتعترب درجة اإلشباع أو املنفعة من األمور اليت ختتلف من شخص آلخر ،وهذا ما يعكس اجلانب الذايت
للقيمة ،أما اجلانب الثاين فيعكس وجهة نظر املنتج (البائع) ،الذي يركز على التكاليف الضرورية للحصول على السلعة أو
 1حمفوظ جبار " ،تقييم الشركات املرشحة للتشخيص والتقييد يف البورصة :الطرق املستعملة وتطبيقاهتا" ،جملة املال واألعمال ،العدد  ،23الكويت،2005 ،

ص .122

Antoine QUEVREUX & Guillaume de PRUNELE, "L’analyse de la valeur", P 03, Disponible sur le lien :
http://iae.704.free.fr/files/Thematiques/L_analyse%20de%20la%20valeur.ppt, (Consulter le : 23/03/2015).
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اخلدمة وهو ما يعكس اجلهد املبذول ،ويتمثل اجلانب الثالث يف القيمة التبادلية اليت تعكس التفاعل بني جوانب العرض
والطلب يف السوق ،وتنتج عن االتفاق بني البائع واملشرتي ،وابلتايل فهي تعكس اجلانب املوضوعي للقيمة ألهنا تنتج عن
إمجاع العديد من األطراف.
أما املفهوم الثاين ،فال خيتلف كثرياً عن األول يف اعتباره أن القيمة تعكس املنفعة املنتظرة من السلعة أو اخلدمة ودور
عملية التبادل يف حتديدها ،كما ينظر للقيمة كعالقة بني اإلشباع والسعر املدفوع مقابل حتقيق ذلك املستوى من اإلشباع،
وابلتايل تتغري القيمة كلما تغريت العالقة بينهما.

مما سبق ،يظهر أن القيمة االقتصادية هي احلكم الذي يصدره شخص أو جمموعة من األشخاص حول أمهية سلعة أو
خدمة معينة ،ابلنظر للمنافع االقتصادية املتوقعة من استعماهلا ،الندرة النسبية هلا ،خصائصها ،التكاليف الضرورية للحصول
عليها ،وقيم السلع واخلدمات البديلة أو املكملة هلا.
 .IIحتديد القيمة االقتصادية:
يتمثل حتديد القيمة االقتصادية يف عملية التقييم ،وهذا ما يتطلب اختيار وحدة للتقييم تتيح التعبري عن القيمة االقتصادية
يف شكل كمي حىت تكون ذات معىن ،وقد مت االستناد يف البداية إىل السلع من أجل حتديد قيمة سلع أخرى بغرض
التبادل ،ونظراً للمشاكل النامجة عن التقييم ابستخدام وحدات السلع لصعوبة جتزئتها وصعوبة إجياد معدالت عادلة للتبادل،
مت اللجوء إىل استخدام النقود كمقياس للقيمة ،وقد اشرتط االقتصاديون يف وحدة قياس القيمة االقتصادية أن تكون اثبتة،
وهذا ما فقدته وحدة النقد مما أثر على دورها كمقياس للقيمة .ومن هنا فإنه يصعب فصل تلك التغريات يف القيمة الناجتة
ع ن تغري خصائص الشيء والبيئة احمليطة به والتغريات الناجتة عن تغري قيمة وحدة النقد ،وهذا ما جعل "جون ابتيست
ساي" صائباً عندما أكد أن دور النقود ال يتعدى يف كوهنا وسيطاً يف عملية التبادل وأن السلع يف األصل يتم شراؤها مقابل
سلع أخرى.1
من الناحية االقتصادية ،تعرب القيمة عن املنافع املتوقعة من الشيء (القيمة االستعمالية) ،أما من الناحية احملاسبية فإن
القيمة تعرب عن تكلفة اقتناء أو إنتاج األصل (التكلفة التارخيية) ،اليت متثل املوارد الضرورية للحصول عليه ،لكن استخدام
هذا املدخل يف التقييم احملاسيب جعل املعلومات احملاسبية بعيدة عن الواقع االقتصادي مبرور الوقت ،لذا فإن التطورات احلديثة
يف احملاسبة حتاول استخدام مداخل تراعي خمتلف الوقائع االقتصادية كتغريات األسعار ،حيث برزت عدة حماوالت لتبين
املفهوم االقتصادي للتقييم ،الذي يركز على تقييم الشيء من خالل منفعته (القيمة االستعمالية) ،ويعرب عن ذلك يف احملاسبة
ابملنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة من األصل.
إذن حتديد القيمة االقتصادية لألصل هو عملية تقييم املنافع االقتصادية املتوقعة من استخدامه ،مع مراعاة التكاليف
(أو املوارد) الضرورية للحصول عليه ،والظروف االقتصادية اليت تؤثر عليه ،وتتمثل عملية استخدام األصل يف استعماله يف
نشاطات املؤسسة أو التصرف فيه ابلبيع أو أتجريه للغري.
Alain BERAUD THEMA, "Jean-Baptiste SAY et la théorie quantitative de la monnaie", P 01, Disponible sur le
lien : http://mapage.noos.fr/alain.beraud/say.pdf, (Consulter le : 23/03/2015).
1

4

الفصل األول :قيمة المؤسسة –اإلطار المقاهيمي -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .IIIالقيمة ،التكلفة والسعر:
يعترب كل من السعر والتكلفة من بني املفاهيم االقتصادية اليت تعرب عن القيمة يف حلظة زمنية معينة أو عند حدث
اقتصادي معني ،وابلتايل ميكن القول أن سعر األصل أو تكلفته ميكن أن يعربان عن قيمته يف ظل شروط معينة ،لكن توجد
عدة اختالفات تسمح بتمييز القيمة عن السعر والتكلفة.
 .1القيمة والسعر:
تعرب القيمة بصفة عامة عن نوعية وأمهية واحلاجة للشيء ،سواء من انحية االستعمال أو التبادل معرباً عن ذلك ابلسعر
الذي يرضى املشرتي دفعه والبائع احلصول عليه ،أما السعر فيعرب عن معدل التبادل بني شيئني وأبكثر دقة هو معدل
التبادل بني السلعة أو اخلدمة والنقود ،وابلتايل فإن السعر املدفوع يف الواقع يعرب عن األمهية النسبية للسلعة ،وأنه مرتبط
بظاهرة التبادل ،يف حني أن القيمة ال تتطلب ذلك ،1والسعر هو املبلغ الذي جيب دفعه (حالياً) مقابل التصرف يف السلعة
أو اخلدمة (الحقاً) ،ويغطي مصطلح السعر العديد من املفاهيم يف احلياة العملية :السعر مقابل السلعة ،األجر ،اإلجيار،
التعريفات ،الرواتب...إخل ،2ويتحدد السعر بشكل موضوعي أكثر من القيمة اليت تتضمن جانباً أكرب من الذاتية ،حيث
خيضع السعر ملرتكزات السوق (العرض والطلب) فهو يعرب عن إمجاع طرفني على األقل واتفاقهما على أن قيمة معينة متثل
السعر املالئم لتبادل سلعة أو خدمة.
وإذا كان السعر يتحدد من خالل تفاعل العرض والطلب يف السوق نتيجة قرارات البيع والشراء ،فإن القيمة ختضع إىل
جانب ذلك لعوامل أخرى كاملنفعة ،الندرة والتكاليف الضرورية للحصول على السلعة أو اخلدمة ،وهتدف القيمة إىل حتديد
إطار مرجعي يشكل أساساً للتفاوض بني البائع واملشرتي ،فإذا كان السعر هو واحد فإن القيمة جمال يضم على األقل
قيمتني :قيمة تتعلق ابلبائع ،وأخرى تتعلق ابملشرتي ،فالقيمة عبارة عن جمال وما السعر إال إحدى القيم املوجودة ضمن
هذا اجملال ،واليت مت االتفاق عليها بني البائع واملشرتي حلظة التبادل.
 .2القيمة والتكلفة:
تتمثل التكلفة فيما مت التضحية به من أصول أو فيما مت حتمله من التزامات يف سبيل احلصول على أصول أخرى ،سواء
كان ذلك ألغراض استخدامها يف العملية اإلنتاجية أو ألغراض إعادة بيعها.3
وابلتايل ،متثل التكلفة من جهة أحد العوامل اهلامة يف حتديد القيمة ،حيث ال ميكن بيع األصل أبقل من تكلفته ،ومن
جهة أخرى ميكن أن تتساوى القيمة مع التكلفة حلظة احلصول على األصل ،وهناك نقطة اختالف جوهرية بني املفهومني،
فالتكلفة تتعلق ابملاضي حيث متثل املوارد املستنفذة للحصول على األصل ،يف حني تتعلق القيمة ابحلاضر وغالباً ابملستقبل،

 1حمفوظ جبار ،مرجع سبق ذكره ،ص .122
Gérard DEBREU, "Théorie de la valeur : Analyse axiomatique de l’équilibre économique", édition DUNOUD,
Paris, 3em éd, 2001, P 32.
2

 3عبد احلي مرعي ،حممد عباس بدوي" ،مقدمة يف اصول احملاسبة املالية" ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية -مصر ،2003 ،ص .27
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فقيمة األصل تعرب عن التدفقات النقدية املتوقعة منه يف املستقبل ،وابلتايل ميكن القول أبن التكلفة تعرب عن القيمة حلظة
احلصول على األصل.

املطلب الثاين :األنواع املختلفة للقيمة.
تعترب القيمة مفهوما نسبياً ،وقد أعطى االقتصاديون العديد من املفاهيم هلا من خالل عدة نظرايت ،لكن رغم وجود
عدة مفاهيم دقيقة إال أن حتديد القيمة عملياً مازال يثري الكثري من اجلدل ،فالقيمة ختتلف كلما اختلف الشخص ،الزمان،
أو املكان .1وإذا كنا بصدد أصول املؤسسة ابعتبارها موضوعاً للتقييم فإنه ال يوجد مفهوم واحد ،وابلتايل رقم واحد ميكن
اختاذه أساساً لتقييم وتنفيذ مجيع القرارات االقتصادية ،فقيمة األصل متثل منفعته لشخص معني ولغرض معني ويف وقت
معني ،لذا عادة ما يتم استخدام العديد من املصطلحات للتعبري عن قيمة األصل ،حيث ختتلف هذه املصطلحات يف
معناها واستخداماهتا ،ويرجع لك للعوامل التالية:
 اختالف نوع األصل املراد حتديد قيمته ،حالته ،وخصائصه؛
 ملن يتم حتديد قيمة األصل (اجلهة املستفيدة من حتديد القيمة)؛
 الغرض من حتديد قيمة األصل؛
 توقيت حتديد قيمة األصل (الزمن).
ويف الواقع غالباً ما تتداخل العناصر السابقة ،إذ ال ميكن الفصل بينها ،فعامل أو أكثر ميكن أن يعطي مفهوماً معيناً
للقيمة.
 .Iمعايري تصنيف أنواع القيمة:
ميكن تصنيف أنواع القيمة وفق أربعة معايري أساسية وهي:2
 .1حسب الزمن:
وفقاً ملعيار الزمن ،تعرب تكلفة اإلنتاج أو االقتناء عن املاضي ،وتعرب صايف القيمة البيعية عن احلاضر أما القيمة احلالية
املخصومة فتعرب عن املستقبل.
 .2حسب نوع العمليات:
تتمثل هذه العمليات يف أهم الوقائع اليت ميكن أن يشهدها األصل كعملية شراء ،إنتاج ،بيع ،واالستغناء عن خدمات
األصل ،فمثالً تعرب قيمة االقتناء عن عملية الشراء ،تعرب التكلفة االستبدالية عن عملية اإلنتاج ،تعرب صايف القيمة القابلة
للتحقق عن عملية البيع ،أما قيمة اخلردة فتعرب عن عملية االستغناء عن خدمات األصل.

Alain BURLAUD, "L'évaluation, Encyclopédie de management", Tome 1, édition Vuibert, Paris, 1992, P 761.

 2رضوان حلوة حنان" ،بدائل القياس احملاسيب املعاصر" ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان -األردن ،ط ،2003 ،1ص .54
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 .3حسب طبيعة احلدث:
ميكن أن منيز بني احلدث الفعلي ،احلدث املتوقع ،واحلدث االفرتاضي ،فقيمة االقتناء تبىن على أساس حدث فعلي،
وتبىن القيمة احلالية على أساس حدث متوقع ،أما القيمة العادلة فتبىن على أساس حدث افرتاضي.

 .4حسب نوع القيمة:
ميكن التمييز بني القيمة التارخيية والقيمة اجلارية ،فمثالً تعترب قيمة االقتناء قيمة اترخيية ،أما تكلفة االستبدال تعترب قيمة
جارية.
 .IIأنواع القيمة:
ميكن عرض أهم أنواع القيمة اليت ميكن أن تعطى ألصل ما فيما يلي:

 .1القيمة االستعمالية والقيمة التبادلية:
تشري القيمة االستعمالية إىل أمهية السلعة أو اخلدمة ابلنسبة للمستهلك وفقاً للمنفعة املتوقعة منها ،وابلتايل تقيس حجم
اإلشباع الذي ميكن حتقيقه من السلعة أو اخلدمة ،وتعرب عن األمهية االقتصادية للسلعة ابلنسبة للمستهلك تبعاً لظروفه،
رغباته ،وتوقعاته .1ويعرب هذا املفهوم عن اجلانب الذايت للقيمة ،فاملنفعة ختتلف من شخص آلخر الختالف درجة اإلشباع
املتوقعة .أما مفهوم القيمة التبادلية ،فيشري ما للسلعة أو اخلدمة من قدرة على شراء سلع أو خدمات أخرى أو السعر الذي
يربط بني سلعتني ،ويعرب هذا املفهوم عن اجلانب املوضوعي للقيمة ألهنا أتخذ بوجهة نظر العديد من األطراف.
وابلنسبة لألصل ،تعرب القيمة االستعمالية عن املنافع االقتصادية املتوقعة من استخدامه يف نشاطات املؤسسة ،أما القيمة
التبادلية فتعرب عن سعره يف السوق ،والذي يصطلح عليه بصايف القيمة البيعية ،والقيمة االستعمالية ألصل ال ترتبط مبلكيته
وإمنا ترتبط بكيانه املادي ،أما القيمة التبادلية فرتتبط ابألصل اململوك.2
 .2قيمة االقتناء وقيمة اإلنتاج (أو اإلنشاء):
متثل قيمة االقتناء لألصل تكلفة احلصول عليه ،واليت يدرج هبا يف دفاتر املؤسسة ألول مرة ،3وتشمل سعر الشراء ومجيع
املصاريف امللحقة به ،ابإلضافة إىل املصاريف الضرورية جلعل األصل يف احلالة والوضع املرغوب فيه وقابالً لالستعمال،
ابإلضافة إىل مصاريف التجريب ،أما قيمة إنتاج األصل فتعرب عن مجيع التكاليف املباشرة وغري املباشرة (كاملواد األولية،
اللوازم ،اليد العاملة...إخل) الضرورية ،اليت ينبغي على املؤسسة حتملها إلنتاجه داخلياً دون اللجوء القتناءه من الغري.

 1هواري سويسي ،حممد أمني كماسي" ،إشكالية تقييم املؤسسات ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر" ،امللتقى الوطين األول حول إشكالية تقييم املؤسسة االقتصادية،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر 13/12 ،ديسمرب  ،2005ص .03
 2السعيد بريكة " ،خلق القيمة يف البنك"  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة قسنطينة،

اجلزائر( ، 2005 ،عمل غري منشور)  ،ص .14

Patrice VIZZAVONA, "Evaluation des entreprise", Tome 2, ATOL édition, Paris, 1991, P 01.
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 .3القيمة املتبقية وقيمة اخلردة:
تعرب القيمة املتبقية عن املبلغ الذي ميكن احلصول عليه من بيع أصل أو التصرف فيه أبي طريقة أخرى ،وذلك بعد
انتهاء مدته النفعية ،وخيتلف هذا املفهوم عن مفهوم قيمة اخلردة الذي يفرتض أن األصل ال ميكن استخدامه مرة أخرى،
سواء من طرف املؤسسة أو أي طرف آخر ،نظراً الستنفاذ مجيع منافعه االقتصادية ،أي أن القيمة املتبقية ترتبط ابلتنازل
عن األصل قبل نفاذ منافعه االقتصادية ،أما قيمة اخلردة فرتتبط بنفاذ منافعه االقتصادية.1

 .4القيمة الدفرتية:
القيمة الدفرتية ال تعرب عن قيمة اقتصادية  ،وإمنا هي جمرد مفهوم حماسيب يظهر يف ظروف معينة ،ويف حالة األصل
احلقيقي تعرب القيمة الدفرتية عن التكلفة التارخيية لألصل بعد طرح جمموع اإلهتالك وخسائر القيمة إن وجدت ،أما ابلنسبة
لألصل املايل (السهم املايل) فتعرب عن حاصل قسمة صايف حقوق امللكية على عدد األسهم العادية بعد خصم مجيع
االلتزامات ،والقيم املقابلة لألسهم املمتازة ،2فإذا كنا بصدد األصل احلقيقي فالقيمة الدفرتية تعبري آخر عن التكلفة التارخيية
مع مراعاة الفارق الزمين منذ االقتناء إىل غاية احتساب القيمة الدفرتية وكذا اخلسائر يف القيمة ،أما يف حالة السهم العادي
فهي تعرب عن حصة السهم من رأس املال االجتماعي للمؤسسة ،ومسيت كذلك ألن مصدر احلصول عليها هو دفاتر
املؤسسة.
 .5القيمة العادلة والقيمة السوقية:
تعترب القيمة العادلة مفهوماً أوسع وأمشل من القيمة السوقية ،ويقصد ابملفهوم األخري السعر الذي ميكن احلصول عليه
مقابل التنازل عن أصل يف سوق نشط ،3أما القيمة العادلة فهي املبلغ املعرب عنه نقداً أو مبا يعادل النقد الذي يتم به انتقال
ملكية أصل ما من ابئع راغب إىل مشرتي راغب ،ويتوفر لدى كل منهما معلومات معقولة عن كفاءة احلقائق ذات الصلة،
وال خيضع أي منهما ألي نوع من اإلكراه ،4ومن أجل تقدير القيمة العادلة يشمل رأي جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي
) * (FASBتدرجاً كاآليت:5
 األسعار املأخوذة من أسواق نشطة هي أفضل شاهد على القيمة العادلة وتستخدم كأساس للتقييم إذا كانت
متاحة ،ويعرف السوق النشط أبنه السوق اليت تتوفر فيه مجيع الشروط اآلتية:
 مجيع األصناف اليت يتم التعامل فيها متجانسة؛
 يتواجد املشرتون والبائعون الراغبون يف التعامل عادة يف أي وقت؛
 تكون األسعار متاحة للجمهور يف أي وقت وأبقل التكاليف.
 1طارق عبد العال محاد" ،التقييم :تقدير قيمة بنك ألغراض االندماج أو اخلصخصة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية -مصر ،2000 ،ص .14
 2السعيد بريكة ،مرجع سبق ذكره ،ص .14
 3طارق عبد العال محاد " ،املدخل احلديث يف احملاسبة عن القيمة العادلة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية -مصر ،ط ،2003 ،1ص .08
 4طارق عبد العال محاد" ،حتديد قيمة املنشأة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية  -مصر ،2004 ،ص .13
* FASB: Financial Accounting Standards Board.

 5طارق عبد العال محاد " ،املدخل احلديث يف احملاسبة عن القيمة العادلة" ،مرجع سبق ذكره ،ص .15
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 إذا مل تتوفر أسعار السوق يكون تقدير القيمة العادلة على أساس أفضل املعلومات املتاحة يف هذه الظروف ،لذا
يتم تقدير القيمة العادلة ابالعتماد على أسعار األصول املماثلة (تكلفة االستبدال)؛
 أال يتم االعتماد على نتائج األساليب الفنية يف التقييم إىل الدرجة املتاحة يف هذه الظروف ،وكمثال على ذلك
القيمة احلالية املخصومة للتدفقات النقدية.

 .6القيمة االستثمارية (االقتصادية):1
القيمة االستثمارية هي نوع من القيمة املألوف لدى املهنيني العاملني يف جمال عمليات االندماج والتملك ،وهي عبارة
عن قيمة املنافع املستقبلية النابعة من أصل ما ابلنسبة ملشرتي معني .والقيمة االستثمارية مفهوم أسهل يف الفهم ألهنا قيمة
أصل حمدد ابلنسبة ملشرتي حمدد ،والقيمة االستثمارية ميكن أن ختتلف اختالفاً كبرياً من مشرتي حمتمل آلخر بسبب عدة
أسباب وبعض العوامل اليت ميكن أن تؤثر على تقدير مشرتي معني للقيمة االستثمارية ملؤسسة ،مثالً:
 فرص خلق القيمة املتصورة؛
 رغبة املشرتي يف دخول سوق جديدة؛
 مدى إدراك املخاطرة أو تقلب القدرة اإليرادية لألصل؛
 الوضع الضرييب للمشرتي.
إن كل هذه العوامل تؤثر على تقدير املشرتي للقدرة اإليرادية للمؤسسة ،وابلتايل على تقدير ذلك املشرتي للقيمة.
وميكن أن تتساوى القيمة االستثمارية مع القيمة السوقية العادلة إذا تطابقت افرتاضات وأوضاع كل املستثمرين احملتملني،
ومادام أن هذا الوضع بعيد االحتمال فإن بعض املستثمرين سوف يكونون على استعداد لدفع مبلغ أكرب (ميثل قيمة
االستثمار) نظري األصل عن اآلخرين ( القيمة العادلة).
 .7قيمة التنازل:
تعرب قيمة التنازل عن سعر بيع األصل يف احلاالت العادية ،وهذا السعر انتج عن تفاعل العرض والطلب يف السوق،2
لذا فإن هذا املفهوم للقيمة خيتلف عن مفهوم قيمة التصفية اليت تنتج عن تصفية إجبارية لألصل ،بسبب إفالس املؤسسة
أو وجود ظروف صعبة متر هبا ،فغالباً ما تكون قيمة األصل يف حالة التصفية أقل من سعر بيعه يف احلالة العادية ،حيث
جتعل حالة التصفية قيمة األصل أقل ما ميكن ،أما التنازل عن األصل يف الظروف العادية فإنه يتيح االختيار واملفاضلة بني
الفرص املتاحة ،وانتظار الوقت املناسب للتنازل عنه أو عدم التنازل إذا كانت األسعار غري مالئمة.

 1طارق عبد العال محاد" ،حتديد قيمة املنشأة" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .15-14

Patrice VIZZAVONA, "Evaluation des entreprise ", édition BERTI, Alger, P 04.
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املطلب الثالث :اجلوانب املختلفة يف حتديد القيمة.
يعترب حتديد القيمة من األمور الصعبة اليت ختضع للتقييم أو التقدير يف حاالت معينة ،غري أن القيام بذلك يتطلب فهم
العديد من اجلوانب املتعلقة ابلقيمة حىت ميكن تفسري النتائج احملصل عليها ،أو االحنرافات اليت ميكن حدوثها ،لذا يتناول
هذا املطلب أهم اجلوانب املختلفة يف حتديد القيمة.

 .Iالعوامل احملددة للقيمة:
هناك العديد من العوامل احملددة للقيمة ،واليت تسمح ابحلصول على قيم خمتلفة لنفس األصل من طرف أشخاص
خمتلفني ،حىت وإن استخدموا نفس الطرق وقواعد التقييم ،وميكن حصر هذه العوامل يف:
 .1العوامل املوضوعية:
ترتكز الع وامل املوضوعية على فكرة حتديد القيمة العادلة لألصل حمل التقييم ،أي أن مراعاة هذه العوامل وحدها سوف
يسمح ابلوصول إىل القيمة العادلة لألصل ،لكن حتديد القيمة العادلة للشيء يبقى من األمور الصعبة نظراً لوجود نوع آخر
من العوامل احملددة لقيمة األصل ،وهي العوامل املوضوعية.1
 .2العوامل غري املوضوعية:
ترتكز العوامل غري املوضوعية على فكرة املنفعة والرغبة يف التبادل وحتديد سعر التبادل ،2فاملشرتي حياول دائماً دفع أقل
ما ميكن والعكس ابلنسبة للبائع الذي يرغب يف احلصول على أكرب ما ميكن ،ومن خالل التفاوض بني الطرفني يتحدد
سعر التبادل ،لكن الوصول إىل هذا االتفاق بشأن سعر التبادل ال يعين أن كال الطرفني قد حقق صفقة مرحبة ،وميكن
تفسري القيم بعملية التبادل رغم أن الصفقة غري مرحبة إىل العوامل اليت ترفع الرغبة يف التبادل ،ومن أهم هذه العوامل :العوامل
النفسية والعوامل االقتصادية .فالعوامل النفسية تتمثل يف جمموع العوامل اليت جتعل من مشرتي ما يقبل على شراء األصل
أبكرب من قيمته االقتصادية نظراً لبعض اخلصائص اليت يتمتع هبا ،أما العوامل االقتصادية فتتمثل يف الندرة النسبية للشيء
وكذلك منفعته يف نظر املشرتي.3
 .IIمداخل حتديد القيمة:
كما ذكران سابقاً هناك العديد من املفاهيم للقيمة ،وكل مفهوم يالئم ظروفاً وأهدافاً معينة ،لذلك هناك العديد من
املداخل لتحديد القيمة وكل مدخل ميكن أن يعطينا قيمة ختتلف عن املداخل األخرى ،وهناك ثالث مداخل رئيسية يتضمن
كل مدخل العديد من البدائل.

 1حمفوظ جبار ،مرجع سبق ذكره ،ص .122
 2نفس املرجع ،ص .123

Patrice VIZZAVONA, "Evaluation des entreprise", Tome 2, Atol édition, OP.cit. , P 01.
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 .1مدخل التكلفة يف حتديد القيمة:
يقوم هذا املدخل على مقارنة قيمة األصل بتكلفة استبداله ،فقيمة أي أصل جيب أن تساوي تكلفة أصل آخر له نفس
اخلصائص مع مراعاة فارق التقادم ،ويستخدم هذا املدخل بشكل واسع يف عمليات تقييم األصول املادية الثابتة ،1واملشكل
ابلنسبة هلذا املدخل هو وجود العديد من امل فاهيم لتكلفة االستبدال (تكلفة استبدال األصول املستخدمة ،تكلفة إعادة
إنتاج األصول املماثلة ،تكلفة األصول اجلديدة) ،فكل مفهوم لتكلفة االستبدال يعطينا قيمة لألصل ختتلف عن القيمة
احملصل عليها وفق املفاهيم األخرى.

 .2مدخل السوق يف حتديد القيمة:
يقوم هذا املدخل عل ى مقارنة األصل موضوع التقييم ابألصول املماثلة له يف السوق مع إجراء التعديالت املناسبة،2
وهناك مفهوم آخر هلذا املدخل وهو تقدير القيمة اليت ميكن حتصيلها من التصرف يف األصل ابلبيع حالياً ،أي تقدير صايف
القيمة البيعية ،ويعترب هذا املدخل سهالً نوعاً ما لكن يتطلب سوق نشط لألصل واألصول املماثلة له ومعلومات مفصلة
عن خمتلف األصول.
 .3مدخل الدخل يف حتديد القيمة:
يقوم هذا املدخل على مبدأ مفاده أن قيمة األصل تعادل القيمة الصافية للمنافع االقتصادية املنتظرة منه ،أي أن قيمة
األصل تتوقف على اخلدمات املتوقعة منه مستقبال ،ويرتكز هذا املدخل على أداء األصل ،أي قدرته على در األرابح يف
املستقبل ،سواء منفرداً أو ابلتضافر مع ابقي األصول املادية واملعنوية ،ويتميز هذا املدخل عن سابقيه ابعتماده يف املستقبل،3
لكن هناك صعوابت يف تطبيقه ألنه يتطلب تقدير املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة من األصل ،تقدير معدل اخلصم
والفرتة اليت ميكن استخدام األصل فيها مع مراعاة عدم التأكد يف املستقبل ،كما توجد العديد من املفاهيم للمنافع االقتصادية
(الربح التشغيلي أو الصايف ،التدفقات النقدية...إخل) والعديد من املفاهيم ملعدل اخلصم ( تكلفة اقرتاض ،تكلفة األموال
اخلاصة ،التكلفة املتوسطة املرجحة لألموال).
وتعترب الطرق املرتكزة على هذا املدخل األكثر قبوال وتوافقاً مع املنطلق املايل ،الذي يعرف األصل من خالل التدفقات
النقدية املتوقعة منه يف املستقبل.4
 .IIIأسباب التغري يف القيمة:
يعترب تغري القينة املشكل األساسي الذي يواجه الفكر احملاسيب ،فعند احلصول على األصل يدرج يف الدفاتر احملاسبية
ابلتكلفة اليت مت حتملها للحصول عليه ،لكن مع مرور الوقت تفقد القيمة املرتكزة على التكلفة داللتها ،إذ تصبح بعيدة
عن القيمة احلقيقية لألصل ،وميكن إرجاع ذلك إىل عامل أو أكثر من العوامل اآلتية:

 1طارق عبد العال محاد" ،التقييم :تقدير قيمة بنك ألغراض االندماج أو اخلصخصة" ،مرجع سبق ذكره ،ص .161
 2نفس املرجع ،ص .163

Nobert GUEDJ, "Finance d’entreprise : Les règles du jeu", Edition D’Organisation, Paris, 2em éd, 2001, P 468.
Ibid., P 471.
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 .1التغري يف القيمة نتيجة قيمة مضافة جديدة يقدمها املنتج إىل املستهلك:
ينشأ التغري يف القيمة نتيجة قيمة مضافة جديدة يقدمها املنتج إىل املستهلك ،كإضافة منافع ووظائف جديدة للمنتج
أو تسريع التسليم أو تسليم املنتج يف مكان أكثر مالئمة أو تصميم املنتج مبواصفات معينة.1

 .2التغري يف القيمة الناتج عن تغري احمليط:
ينتج عن تغري الظروف االقتصادية أو القانونية أو االجتماعية تغري يف القيمة يف نفس السوق ،سواء سوق املدخالت
أو سوق املخرجات ،ويكون ذلك نتيجة اجتاهات تضخمية أو انكماشية أو تغري يف ظروف العرض أو الطلب...إخل ،ومن
أهم تغريات احمليط اليت ميكن أن ينتج عنها تغري يف القيمة االقتصادية:2
 التضخم :الذي يؤدي إىل حدوث اجتاهات تضخمية أو انكماشية يف األسواق االقتصادية ،وهذا ما ينتج عنه
تغري القدرة الشرائية للنقود وابلتايل تغري قيم األصول؛
 التغري التكنولوجي :إذ ميكن أن جيعل من بعض األصول عدمية القيمة قبل انتهاء عمرها اإلنتاجي؛

 رأس املال :حيث ميكن اجلمع بني األصول بطريقة جتعل من قيمتها جمتمعة أكرب من جمموع قيمتها منفردة ،حيث
يؤدي اجلمع بني األصول إىل حدوث تفاعل فيما بينها يرفع من قيمتها.
 .3التغري يف القيمة نتيجة االنتقال من سوق الشراء إىل سوق البيع أو العكس:
تعرف هذه الظاهرة أيضاً االنتقال من سوق املدخالت إىل سوق املخرجات ،والتعبري الدقيق عنها هو االنتقال من سوق
عوامل اإلنتاج إىل سوق املنتجات ،فاملؤسسة متزج بني خمتلف عوامل اإلنتاج ،للحصول على سلع أو خدمات يتم بيعها
بغرض حتقيق قيمة مضافة ،وتنتج هذه القيمة املضافة عن زايدة القيم االقتصادية للسلع أو اخلدمات احملصل عليها عن
جمموع القيم االقتصادية لعوامل اإلنتاج.

 1رضوان حلوة حنان" ،النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايري" ،دار وائلل للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،ط ،2003 ،1ص .58
 2طارق عبد العال محاد" ،التقييم وإعادة هيكلة الشركات :حتديد قيمة املنشأة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية  -مصر ،2008 ،ص .647-646
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املبحث الثاين :تقييم وضعية املؤسسة.
تظهر القيمة يف املؤسسة يف شكل رقم معرب عنه بوحدات نقدية (مبالغ مالية) ،ال يكاد يعطي أي داللة للوهلة األوىل،
إال أنه عند تتبع مسار تشكيله ،جنده خيتزل يف ثناايه معلومات تفيد املتخصص ،إذا ما سارت عملية التقييم مبنهجية سليمة
ووفقاً لألهداف املرجوة منها .ويصبح ذلك املبلغ حصيلة نظام معلومات ينطلق من مجع البياانت لتتم معاجلتها مث احلصول
عليه (املبلغ) ،ليتم بعد ذلك حتليله وترمجته ،ومن مث معرفة وضعية ذلك الشيء املقيم (سلعة ،خدمة ،مؤسسة أو أسهمها)،
واإلجراء الواجب إختاذه على ضوء ذلك .وعلى هذا األساس يتبني أبن لكل سلعة ومؤسسة اقتصادية قيمة معينة خمتلفة يف
الزمان وحسب الوضعية وحىت يف نظر األطراف املهتمة ابملؤسسة ،وما دام أن هذه القيمة موجودة ،كان لزاماً إثباهتا من
خالل توفر آلية لقياسها تتمثل يف تقييم املؤسسة.

انطالقاً من ذلك ،ولكي نقوم بدراسة وحتليل املوضوع على أحسن وجه البد من الوقوف على بعض املفاهيم املرتبطة
بقيمة وتقييم املؤسسة.
املطلب األول :نظرية قيمة املؤسسة.
الحظنا إسهام النظرية املالية يف ظهور نظرية خاصة بقيمة املؤسسة ،حيث تعد هذه النظرية من بني أهم النظرايت
املدروسة يف النظرية املالية ،نتيجة ارتباطها الكبري مبختلف النظرايت األخرى ،إذ ال تكاد ختلو النظرية املالية من إدخال
مفهوم قيمة املؤسسة ،بل جن د أكثر من ذلك ،حيث أن اهلدف الذي تقوم عليه النظرية املالية هو تعظيم قيمة املؤسسة،
سواء كان اهلدف تعظيم القيمة لفائدة املسامهني (تعظيم ثروة املالك) ،أو اهلدف املعاصر املتمثل يف تعظيم القيمة االقتصادية
للمؤسسة جلميع األطراف.
تدرس نظرية اهليكل املايل انطالقاً من تفاعلها مع نظرية القيمة من خالل دراسة أتثري اهليكل املايل على قيمة املؤسسة
واحلال كذلك ابلنسبة لتوزيع األرابح ،كما جند أن نظرية كفاءة السوق املايل ،نظرية اإلشارة ،نظرية الوكالة ،نظرية عدم متاثل
املعلومات...إخل ،هي األخرى مرتبطة ابلقيمة من خالل معرفة مدى أتثريها عليها أو إسهامها يف نظرايت أخرى تتعترب
القيمة أساساً هلا.
وعموماً ،فهناك ارتباط بني خمتلف النظرايت املالية ونظرية قيمة املؤسسة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ،وقد يقل
أو يزيد حجم االرتباط بني نظرية وأخرى ،إال أن الثابت هو أن نظرية قيمة املؤسسة متثل حمور النظرية املالية احلديثة.1
قد تظهر أمهية حتديد قيمة املؤسسة ،من كون أن جزءاً مما حتاول نظرية قيمة املؤسسة اخلوض فيه (تغطيته) هو البحث
عن أدوات قياس قيمة املؤسسة ،ألن نظرية قيمة املؤسسة ميكن أن نعرفها على أهنا " جمموع اإلسهامات العلمية النظرية
وامليدا نية حول حتديد مفهوم القيمة ،دراسة أتثري خمتلف القرارات املالية (خاصة منها االستثمارية ،اهليكل املايل وتوزيع
 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر( ،2008 ،عمل غري منشور) ،ص .33
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األرابح) ،وانعكاس بعض األحداث اليت جتيب عنها بعض النظرايت كنظرية اهليكل املايل على مستوى القيمة (اخنفاض،
ارتفاع ،حياد ) ،وأخرياً أدوات قياس تلك القيمة (طرق التقييم)".1

هذه األخرية اليت كان األصل فيها حماسبياً –أي يرجع إىل الفكر احملاسيب -إال أنه مع تطور النظرية املالية أصبحت
لديها أدوات خاصة هبا .فمختلف أدوات قياس قيمة (تقييم) املؤسسة ،ومن مث مكوانهتا كانت حمل نظرية حناول دراستها
تدعى بنظرية تقييم امل ؤسسة ،إذ تقع هذه النظرية بني النظرية احملاسبية والنظرية املالية ،إال أهنا مع تطورها متيل أكثر إىل هذه
األخرية ،ولعل أهم فاصل بني النظريتني يف هذا اجملال يكمن يف أن الطرق املعتمدة على منظور الذمة املالية وحىت املرتكزة
على العائد جتد أصوهلا يف الفكر احملاسيب ،بينم ا الطرق املعتمدة على مقاربة العائد (التدفقات) وبعض الطرق احلديثة
كاخليارات احلديثة فتجد أصوهلا وتطورها يف النظرية املالية.
ويعد حتديد قيمة املؤسسة عمل جد معقد ،فهو عبارة عن حلقة متكونة من سلسلة طويلة ،تؤدي من التشخيص إىل
حمضر اإلنفاق النهائي ،وذلك بعد املرور بعدة مراحل تقنية ،أو املميزات اخلاصة بكل مؤسسة ،واليت تقوم على االعتبارات
التالية :القطاع الوظيفي ،السوق ،القيود القانونية واجلبائية ،ضف إىل ذلك العناصر البسيكولوجية واإلنسانية احلاضرة طوال
فرتة الدراسة ،واليت أتخذ مكانة مميزة يف هناية السلسلة ،والتقييم ،ما هو إال أحد عناصر هذه السلسلة ،والكل يعرف أن
املفاوضة إبمكاهنا تغيري أرقام القائمني ابلتقييم.2
املطلب الثاين :مبادئ نظرية التقييم.
وعلى غرار ابقي النظرايت جند أن نظرية تقييم املؤسسة تقوم على جمموعة من مبادئ ذات أصول اقتصادية تؤثر على
تقدير القيمة ،تتمثل فيما يلي:3
 .Iمبدأ وجود بدائل:
يفضي هذا املبدأ أنه عند االقدام على نقل امللكية يكون أمام كل من املشرتي والبائع بدائل المتام املعاملة ،وال يعين
هذا املبدأ ان كل من البدائل مرغوب بدرجة متساوية ،ولكنه يعين ببساطة أن البائع ليس جمرباً على البيع ملشرتي معني وأن
املشرتي ليس جمرباً على الشراء من ابئع بعينه .فإذا مل يكن هذا الوضع فإن آليات السوق سوف تتشوه ولن يكون ابإلمكان
حتقيق القيمة السوقية العادلة.
 .IIمبدأ االستبدال:
يقضي هذا املبدأ أبن املشرتي الرشيد ال يدفع يف أصل معني ما يزيد عن تكلفة استبداله آبخر له نفس الوظائف ،فعلى
سبيل املثال لتوضيح هذا املبدأ ،فإن قيمة األجهزة واملعدات املستعملة ،يفرتض أن املشرتي الرشيد ال يدفع مقابلها أكثر
مما ميكن أن يدفعه مقابل أجهزة ومعدات جديدة تؤدي نفس الوظائف ،ذلك ألنه على األقل يوجد معامل القدم الذي
 1نفس املرجع ،ص .34
Jean Brilman, André Gaultier, "Pratique de l’evaluation et de négociation des entreprises", édition homme et
technique, Paris, P 02.
2

 3طارق عبد العال محاد " ،التقييم :تقدير قيمة بنك ألغراض االندماخ أو اخلصخصة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية  -مصر ،2000 ،ص ص .20-18
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ينبغي أن يطبق على األصول ا ملستعملة .ولكن تطبيق هذا املبدأ على املؤسسة ككل يواجه صعوبة كبرية ،ذلك أن تقدير
التكاليف املطلوبة الستبدال مؤسسة أبخرى أمر ابلغ التعقيد ،ينتج أساساً على متييز بعض أصول املؤسسات عن بعضها
البعض ،مما يصعب إجياد أصول يف السوق تتميز بنفس اخلصائص ،كبعض اجملمعات الصناعية املركبة اليت ختتص يف مؤسسة
دون أخرى (من حيث القدرة اإلنتاجية ،اجلوانب التقنية األخرى...إخل) ،األمر الذي ينتج صعوبة يف إعادة تكوين التكاليف
الواجب إنفاقها للحصول على األصل حمل التقييم .وجند أن مدخل التكلفة إىل تقدير القيمة ،القيمة اجلديدة ،وقيمة
االستعمال (أحد مقومات الذمة املالية) يقوم على مبدأ االستبدال.

 .IIIمبدأ اإلحالل:
يعد مبدأ اإلحالل مفهوماً هاماً للغاية ابلنسبة للتقييم ،فهو يقضي أبن قيمة األصل تتحدد بواسطة التكلفة اليت سوف
يتم تكبدها المتالك بديل مرغوب بدرجة متساوية .فعلى سبيل املثال ،إذا كانت هناك جمموعة من املشرتين تدرس إمكانية
شراء مؤسسة ما ،فباعتبارهم مستثمرين فطنني فإهنم لن يكتفوا بدراسة املؤسسة املستهدفة فقط بل أيضاً السعر املدفوع يف
مؤسسة مماثلة (أي مقابل البدائل املرغوبة بدرجة متساوية) .ويتضح من الوهلة األوىل أن هذا املبدأ ال خيتلف عن املبدأ
السابق وذلك الستعماهلا السوق كمرجع يف التقييم ،ويكمن الفرق بينهما يف أن املبدأ السابق يعتمد على السوق يف إعادة
تكوين األصل من خالل معرفة التكاليف الواجب إنفاقها ،أما هذا املبدأ فإنه يعتمد على السوق يف معرفة القيمة أو السعر
املدفوع يف أصول أو مؤسسات هلا نفس اخلصائص ،وميثل هذا املبدأ األساس النظري ملدخل السوق إىل تقدير القيمة (قيمة
السوق) (أحد مقومات الذمة املالية).
 .IVمبدأ املنافع املستقبلية:
يقضي هذا املبدأ الذي يكتسب أمهية خاصة يف إطار عمليات االندماج واالستحواذ أبن قيمة األصل تعكس املنافع
االقتصادية املستقب لية املتوقعة من امتالكه أو السيطرة عليه .ومن هذا املنظور فإن قيمة املؤسسة تتحدد عن طريق القيمة
احلالية الصافية لكافة املنافع الصافية املستقبلية املتأتية من متلك املؤسسة .ومن الناحية النظرية وفق هذا املبدأ ،ال يكون ملا
حققته املؤسسة يف املاضي أي عالقة ابلقيمة .إال أنه من الناحية العملية فإنه ال ميكن إعفاء األداء السابق الذي يكون
عادة مؤشراً جيداً لألداء يف املستقبل ( املاضي امتداد للمستقبل) ما مل تكن هناك أحداث خارجية غري عادية قد شوهت
االجتاهات املاضية.
إن تطبيق مبدأ املنافع املستقبلية أمر معقد جداً ،ويتطلب عمل افرتاضات (سيناريوهات) عديدة بشأن التنبؤ مبستقبل
املؤسسة .ومع ذلك فإن القيمة الصافية احلالية للمنافع االقتصادية املستقبلية تكون غالباً أفضل مقاييس للقيمة خاصة
ابلنسبة للمستثمرين (عملية استثمار) .ويشكل مبدأ املنافع املستقبلية أساس مدخل الدخل إىل تقدير القيمة (التدفق
النقدي ،املردودية والعائد) (مقاربة التدفقات).
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ما ميكن مالحظته على هذه املبادئ هو ما يلي:

 ميثل املبدأ األول مبدأ عاماً ،وهو يقتضي حالة املنافسة اليت متيز السوق إذ ينبغي للبائع أن جيد جمموعة من
املشرتين والعكس صحيح ،إال أن تطبيق هذا املبدأ على أرض الواقع يعترب أمراً صعباً ابلنسبة لتنظيم معقد
كاملؤسسات ،إذ يصعب توفر هذه اخلاصية ابملقارنة مع سلعة معينة على سبيل املثال ،كما جند أنه ميكن للبائع
إ جياد بدائل من املشرتين غري أن العكس صعب ألن املؤسسات خمتلفة (حىت وإن كانت من نفس القطاع)،
كما أن أهداف الشراء ختتلف ،فقد متثل مؤسسة بعينها ابلنسبة للمشرتي جانباً اسرتاتيجياً (أي أنه بسبب
قيمة اسرتاتيجية) مما جيعله مستعداً لدفع قيمة أكرب من السوق ،أي عن ابقي املنافسني ،ومن مث فإن خاصية
وجود بدائل ال تتوفر هلذا املشرتي أو تكون غري كافية ،بينما ال يهم البائع (ابستثناء الدولة املالكة) من يبيع،
فقراره عبارة عن تنازل عن استثمار ،وما يهمه بعد هذا القرار هو من يدفع له أكثر؛
 ارتباط املبدأ الثاين والثالث مبقاربة الذمة املالية ،ومن مث فإطارمها املرجعي هو الفكر احملاسيب؛
 ارتباط املبدأ الرابع مبقاربة التدفقات ،واليت جتد بعض الطرق منها أصوهلا يف الفكر احملاسيب ،إال أن املقاربة
بشكل عام جتد أصوهلا العلمية وتطوها يف الفكر املايل ،إذ أن الطرق اليت جاء هبا الفكر احملاسيب أصبح هلا
امتداد وتطور يف الفكر املايل ،عالوة على طرق أخرى حديثة نتجت يف الفكر املايل كاخليارات احلقيقية؛
 متثل هذه املبادئ إطاراً يستمد منها الطريقة أو املنظور املناسب لتقييم املؤسسة حسب الظروف (اهلدف من
التقييم ،طبيعة املؤسسة ،)...فعند تقييم املؤسسة املبين على قواعد علمية صحيحة ،البد للخبري املقيم أن
يستند إىل مبدأ على األقل من هذه املبادئ ،خاصة بني املبادئ الثالثة األخرية ،واملتميزة جبانبها التقين حبيث
أهنا متثل كل منها قاعدة ملنظور أو طريقة تقييم معينة.
املطلب الثالث :دوافع تقييم املؤسسات.
هناك حاالت عديدة يكون فيها من الضروري تقييم املؤسسات ،وخصوصية كل حالة تؤدي اىل وجهات نظر خمتلفة
حول الطرق املستخدمة يف التقييم ،وسنعرض فيما يلي أهم دوافع يف تقييم املؤسسات:1
 أنظر الشكل رقم ()01؛
 .Iالقيام بعمليات اإلستثمار:
تعترب هذه العملية هي احلالة الكالسكية للقيام بعملية التقييم ،يبحث املستثمر عن اإلستثمار طويل األجل يف املؤسسة
اليت تشرتي أغلبية أو نسبة من رأس املال ،وهذا يتطلب أساليب تقيم شاملة.
 .IIالتصفية:
قد تكون املؤسسة مظطرة إىل عملية التصفية يف حالة ما إذا واجهت صعوابت مالية كبرية مما خيضعها لعملية التقييم.
J.Claude TOURNIER, J.Baptiste TOURNIER, "Evaluation d’entreprise : Que vaut un entreprise ", édition
d’Organisation, Paris, 3em éd, 2002, P P 04-04.
1

16

الفصل األول :قيمة المؤسسة –اإلطار المقاهيمي -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .IIIحالة الوراثة:
عند انتقال امللكية للورثة من خالل إجياد حصص املرياث للورثة يف املؤسسة ،أو عند اهلبة من طرف األب املؤسس
ألبنائه يف الشركة من خالل الوقوف على احلصص.
 .IVدوافع أخرى للتقييم:
تعد عملية التقييم وسيلة وليست غاية يف حد ذاهتا ،فهي تستعمل قصد الوقوف على قيمة املؤسسة ،وذلك ألغراض
خمتلفة ،وميكن إظهارها كما يلي:1
 احليازة أو التنازل الكلي للمؤسسة؛
 التنازل عن شهرة احملل؛
 مراقبة مؤسسة عن طريق امتالك جزء من أسهمها يف رأس ماهلا االجتماعي ،مبا يتيح مراقبتها واملشاركة يف شؤون
تسيريها ويتم ذلك عن طريق امتالك مسامهة ذات أغلبية؛
 إعادة هيكلة املؤسسة لغرض حتقيق التكاليف؛
 إعادة تقييم امليزانية للوقوف على حقيقتها لفائدة األطراف الداخلية (املسريين ،املالك) واخلارجية للمؤسسة (البنوك،
إدارة الضرائب)...؛
 تصفية املؤسسة عند إفالسها لغرض الوقوف على قيمة أصوهلا ،وتسديد مستحقات الدائنني؛
 الرفع من رأس مال املؤسسة ألجل حتديد سعر إصدار جديد ،وذلك لكي ال يتم غنب املالك القدماء أو اجلدد،
فيتم ن قل الثروة من طرف آخر ،ففي احلاالت املتكررة جند أن قيمة األسهم يف اتريخ سابق قد مت تقييمها وفق
التكلفة التارخيية ،إذ تكون أقل من التكلفة احلقيقية ،ومادام أن القيمة احلقيقية ستختلف عنها يفرتض أن يتم
التقييم لتحديد السعر الذي ينبغي أن يدفع من طرف املسامهني اجلدد؛
 التقييم اجلبائي؛
 إقامة الشراكة بني املؤسسات املختلفة ،عندما يتم إنشاء مؤسسات تشتغل يف مشاريع مشرتكة بني أكثر من
مؤسسة ،ويظهر شكل التقييم عند تقدمي أصول قائمة من طرف مؤسسة على األقل ،إذ يساعد يف معرفة حصة
كل شريك.
وعلى العموم فإن الدوافع الرئيسية لتقييم املؤسسات ميكن إجيازها فيما يلي:2
 خوصصة املؤسسات؛
 حتويل املؤسسات؛
 عمليات الشراكة؛
 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص .42
 2بكاري بلخري" ،أثر التقييم املايل على مسار الشراكة ابلنسبة ملؤسسات قطاع احملروقات يف اجلزائر" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر( ،2010 ،عمل غري منشور) ،ص .17
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 تصفية املؤسسات؛

 شراء وبيع السندات يف إطار تسيري احملفظة؛
 الرفع من رأس مال املؤسسة؛
 االندماج واالستحواذ بني الشركات؛
 التخلي عن نشاط املؤسسة.
وقد تطور مفهوم قيمة املؤسسة وعملية التقييم بشكل كبري ليصبح مقرتانً بعملية التسيري ،حيث جند أن مسريي املؤسسات
يقومون بتقييم ذايت ملؤسساهتم قصد التوجيه واختاذ قراراهتم التشغيلية واالسرتاتيجية ،مبا فيها القرارات املالية.

18

الشكل رقم ( :)1خمطط لدوافع تقييم املؤسسة.

املصدر :هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص.45
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ميكن أن نصنف دوافع التقييم إىل ثالث جمموعات:1

 .1التقييم ألغراض التفاوض:
حيث يقتضي ذلك العمليات اليت يكون فيها طرفان على األقل ،ومن بني ما مييز هذا النوع من العمليات هو الظرفية
(حيدث مرة أو مرات قليلة يف حياة املؤسسة) ،كما تعترب عملياته مكلفة نسبياً ابملقارنة مع اجملموعة الثانية .أييت هذا التقييم
لغرض إمتام الصفقة ،ففي حالة مؤسسة قررت التنازل عن املؤسسة أو جزء من أصوهلا سيكون هذا النوع من التقييم بعد
هذا القرار (من وجهة نظر املؤسسة) لغرض حساب قيمة املؤسسة ملعرفة احلد األدىن الواجب التنازل به وعرضه للمشرتين
احملتملني ،حيث يقيمون هم أيضاً املؤسسة ،وإذا ما كان جمال القيمة متقارب يتم إبرام الصفقة ،ويكون املقيم يف هذا اإلطار
خارجي (خبري).
 .2التقييم لغرض اختاذ القرار :ميكن أن نقسمه إىل قسمني:

أ .من وجهة نظر املساهم (تسيري احملفظة االستثمارية) :وذلك ابلنسبة للمؤسسات املدرجة يف البورصة ،يتميز
ابلدورية ،يومي ،أسبوعي ،سداسي ،...،إذ يف العادة يكون بشكل يومي ابعتبار جتدد تدفق املعلومات –لكن أصل
العملية املرتكز على تقييم العوامل األساسية للمؤسسة يكون طويالً نسبياً بناءاً على القوائم املالية ،ثالثي ،سداسي،
سنوي -كما يكون ذو كلفة أقل من السابق ،ويقوم به عموماً مقيم خارجي عن املستثمر (حملل مايل).
ب .من وجهة نظر مسري املؤسسة (التقييم ألغراض التسيري) :إذ يستعمل التقييم يف هذا اجملال لغرض ترشيد
ق رارات املؤسسة اليت تعترب أهم فعل تسيريي ،وميكن أن يصنف ذلك فيما يعرف يف أدبيات التسيري ابلتسيري ابلقيمة،
إذ يصبح التقييم كأداة لتقومي القرارات واختاذها من منظور ميكن للبديل تقدميها للمؤسسة (املسامهة يف رفع القيمة)،
ويظهر ذلك جلياً ابلنسبة للقرارات املالية واالسرتاتيجية ،وابألخص قرارات التوسع اخلارجي .وما مييز هذا النوع من
التقييم أنه دوري يسبق أي عملية اختاذ قرار وتزداد دوريته إذا كان حمل نظام (نظام التسيري ابلقيمة) كما جند أن
املقيم يكون ضمن هيكل املؤسسة .وقد يلجأ أحياانً إىل خرباء خارجيني ومكاتب اإلشارة للمساعدة يف نظام التسيري
مرتبط ابلقيمة ،إذ بعد ذلك يكون التقييم مستمراً ،حيث ميثل آلية يتم على ضوئها تسيري املؤسسة ،مما يستدعي
وجود نظام للتقييم يتطلب مقيمني داخليني على رأسهم املدير املايل للمؤسسة.
ج .التقييم ألغراض أخرى :إذ ميكن أن يقوم ابلتقييم أي طرف له عالقة ابملؤسسة رأى ضرورة يف ذلك (البنوك،
الضرائب ،الزابئن )...للقيام ابإلجراءات اجتاه املؤسسة.

وبناءاً على ما سبق ،فإ ن نظرية التقييم تقوم على جمموعة من املبادئ واليت متثل قواعد تستند عليها طرق التقييم ،على
اخلبري املقيم أن يراعيها ،إذ متثل اإلطار النظري الذي يكون مهماً ومفيداً عندما يضاف للمكاسب املهنية وامليدانية اليت
تكون لدى اخلبري ،فعملية التقييم هي عملية مهنية تكون نتائجها حمل جناح ،إذا ما كانت تعتمد على خلفية نظرية واضحة،
وعملية التقييم هذه هلا عدة دوافع حتيط جبميع عمليات تقييم املؤسسة (األسهم واألصول).
 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص .44
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املبحث الثالث :حتضري وإعداد التقييم.
من الضروري االعتماد على التشخيص قصد بناء توقعات النتائج أو التدفقات املستقبلية والكشف عن القدرات الكامنة
للمؤسسة ،وابلنظر ألمهية التشخيص يف مسار عملية التقييم بشكل عام وابعتبارها مرحلة هامة تسبق التقييم الفعلي
للمؤسسة بغض النظر عن طبيعة الطرق املستعملة ،إرأتينا أن خنصص جماالً للوقوف على عملية التشخيص مركزين على
اإلجراءات الضرورية اليت من شأهنا أن تساعد اخلبري املقيم يف مهمته ،واليت يطلق عليها مبراحل عملية التقييم أو خمطط
العمل ،مث التطرق ملرحلة مجع املعلومات والبياانت الضرورية لعمل املقيم بشكل عام وعملية التشخيص ابألخص.
املطلب األول :مراحل عملية التقييم.
تتكون مراحل التقييم من مرحلة حتديد مهمة اخلبري ،مث مجع املعلومات والبياانت عن املؤسسة من خمتلف مصادرها،
واليت تكون متاحة إما داخل املؤسسة أو اليت ميكن التقصي عنها وجلبها من مصادر أخرى ،مث القيام بتشخيص شامل
للمؤسسة ،ليلي ذلك استبعاد طرق التقييم غري الصاحلة وقبول طرق التقييم املوافقة ومن مث استعماهلا ،وأخرياً استنتاج القيمة
احلقيقية أو جمال القيم للمؤسسة ،وابلتايل فعلى اخلبري املقيم أن يضع سلفاً خمططاً للعمل يسمح له بتتبع مسار عملية التقييم
وذلك ابعتبارها نظاماً متكامالً .وفيما يلي تفصيل ملراحل التقييم املشار إليها:1
 أنظر الشكل رقم ()02؛

 حتديد املهمة اليت مبقتضاها يتعرف اخلبري على اهلدف أو الدافع من وراء العملية والتعرف على وضعية طالب التقييم
من بني أطراف املؤسسة ،مشرتي أو ابئع يف ظل إجراءات التفاوض ،ابإلضافة للوقوف على حجم املؤسسة ووضعيتها،
قطاعها  ،...إذ تعترب هذه املرحلة أول مرحلة وأمهها من حيث أهنا تضع املقيم على املسار الصحيح ،كما أن التحديد
اجليد للقصد من العملية سيقلل من اجلهد والوقت والتكاليف؛
 التقصي ومجع املعل ومات والبياانت من مصادرها املختلفة الداخلية ابملؤسسة واخلارجية املفيدة لعملية التقييم ،واليت
يراها اخلبري ضرورية يف إعداد ملف التقييم ،من خالل الواثئق وعن طريق الزايرة امليدانية ،وأي معلومة تساعد يف
الكشف عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة من خالل عملية التشخيص؛
 استعمال أدوات التشخيص للوقوف على الوضعية احلقيقية للمؤسسة ،إذ ميكن هذا التشخيص من اإلحاطة
جبوانب املؤسسة وذلك من خالل القيام بتشخيص داخلي ميس خمتلف الوظائف (اإلنتاجية ،املوارد البشرية ،التجارية،
املالية واحملاسبية )...،وآخر خارجي يبحث عن معرفة موقع املؤسسة يف السوق والتوقعات املرتبطة بذلك ،وتتميز هذه
املرحلة حبساسيتها البالغة ،فعدم كفايتها والتدقيق فيها قد يرهن نتائج عملية التقييم وجيعلها حمل خطأ وسوء تقدير،
كما قد ينجر عنها قرارات شراء غري انفعة من طرف املستثمر (طالب التقييم) ،بسبب عدم الوقوف أو جتاهل الوضعية
احلقيقية للمؤسسة ،خاصة ما يرتبط بعدم الدراية الكافية حبقيقة القدرة التنافسية ،التطور املتوقع للطلب على املنتجات
احلالية ،قدرة املؤسسة على إحالل املنتجات البديلة؛
 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .51-49
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 وما ينبغي أن نشري إليه ،أن هذه املرحلة من التشخيص لقصد أخذ صورة كافية عن ملؤسسة ،تعترب مرحلة منفصلة
ضرورية تسبق عملية التقييم ،وتكون حمل تعويض للمقيم من طرف املعين بعملية التقييم يف كل احلاالت كما يتم االتفاق
عليها سلفاً وبوجب ذلك يقدم هذا التشخيص يف شكل تقرير يرفع للمعين حيوي نقاط القوة والضعف ،مما يسمح له
ابختاذ قرار تكملة عمل اخلبري املقيم من عدمه ،كنتيجة الختاذ قرار الشراء أو أي دافع آخر من عدمه ،ابلنظر ملا
خلصت إليه نتائج هذا التشخيص؛
 اإلحاطة الشاملة مبختلف طرق ومناظري تقييم املؤسسة ،وابلنظر لتكوينه يف جمال احملاسبة أو املالية ،وابلنظر للخربة
املكتسبة يف اجملال املهين تتكون للخبري املقيم معرفة جيدة بطرق التقييم ،إال أنه مع كثرة هذه الطرق ينبغي أن يكون
لديه قاعدة معطيات يتم الرجوع هلا كل ما دعت الضرورة لذلك ،األمر الذي يساعده يف النهاية على رصد الطرق (أو
الطريقة ) املوافقة للتقييم اجلاري للمؤسسة ،ويتسىن له ذلك من خالل املراجع والكتب املتخصصة يف هذا اجملال أو
الرجوع إىل بعض املواقع اخلاصة للمنظمات املهنية ذات الصلة ابملوضوع؛
 اختيار طريقة التقييم أو طرق التقييم املناسبة وفقاً للظروف واحملددات اليت حتيط بعملية التقيييم املوافقة لالفرتاضات
اليت تقوم عليها طرق التقييم؛
 بناء التقديرات املوافقة ل لطرق املرتكزة على التدفقات والعوائد املستقبلية ابلنسبة للمؤسسات اليت وافقت ظروف
وحمددات تقييمها افرتاضات هذا النوع من الطرق .ويتم ذلك من خالل االستعانة جبزء من خمرجات عملية التشخيص
السابقة والقيام بتشخيص مايل واسرتاتيجي ،وعلى هذا األساس يقوم اخلبري املقيم ببناء التقديرات من خالل استعمال
أدوات التشخيص املايل واالسرتاتيجي ،واليت تكون سهلة وسريعة االستعمال ابعتبار أن جزءاً من خطواهتا مت تغطيته
يف التشخيص السابق ،خاصة ما تعلق ابجلوانب االسرتاتيجية املرتبطة أساساً مبحيط املؤسسة وسوقها ابلتحديد ،إذ
جند أن اخلبري املقيم قد مجع املعلومات واستطاع الوقوف على الفرص والتهديدات ،كما جند أن عملية التشخيص
الوظيفي اليت استعملت يف خطوات التشخيص السابقة قد مست اجلانب املايل ،األمر الذي يساعد يف النهاية اخلبري
املقيم يف مده ابملعلومات والتعمق فيها يسمى ابلتشخيص املايل واالسرتاتيجي؛
 اخلروج بقيمة املؤسسة أو جمال القيم اليت حيتويها من خالل تطبيق النموذج املتوصل إليه املناسب لظروف املؤسسة
املقيمة (حمددات التقييم)  ،اهلدف (الدافع) من التقييم ،وضعية املؤسسة ( حتقيق خسائر أو أرابح) ،حجمها (صغرية،
متوسطة ،أم كبرية) ،قطاعها (التصنيف الكالسيكي :خدمي ،صناعي) ،مسعرة يف البورصة أم ال ،الوضعية الكلية
لإلقتصاد (متطور ،انمي ،أو انشئ ،)...وأي حمدد آخر يكون حمل قبول عام ،إذ أنه كلما زاد عدد احملددات املرتبطة
بعملية تقييم ما كلما كان عدد الطرق املوافق هلا أقل؛
 إعداد اخلبري املقيم لتقرير حول عم لية التقييم املوكلة له حيث يرشح فيه رأيه حول قيمة املؤسسة ،من خالل ذكر
النقاط التالية –واليت جتسد اخلطوات السابقة:-
 الظروف اليت جرت فيها عملية التقييم؛
 األعمال اليت قام هبا اخلبري املقيم منذ بداية أول مرحلة حىت هنايتها؛
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 احلدود اليت حالت دون إجراء بعض األعمال واليت تكون بطلب من طالب التقييم (اختيارية) أو تكون
نتيجة تعذر توفر خبري تقين ذي دراية ومعرفة مبسألة معينة مفروضة؛
 ذكر الطرق اليت مت استبعادها (غري صاحلة) والطرق اليت مت األخذ هبا (استعملت) مع املربرات (الظروف،
الوضعية ،نوع وحجم املؤسسة ،النشاط)...؛

 إعطاء التربيرات املتعلقة ابختيار مكوانت الصيغ الرايضية اليت تشكل طرق التقييم املعتمدة عند استعماهلا
(معامل املضاعف ،معدل االستحداث ،عالوة املخطر ،طبيعة العوائد)...؛
 تقدمي حوصلة لكيفية حساب القيم مبختلف الطرق املعتمدة مع إرفاقها مبالحق تشمل تفصيل حلساابت
تلك القيم؛
 ويف خالصة التقرير ،تبيان جمال القيم أو النقاط املبينة يف معلم لتوضيح نتائج خمتلف القيم الناجتة عن الطرق
املستعملة ،وعليه فال ينبغي إعطاء قيمة اثبتة واحدة.

23

الفصل األول :قيمة المؤسسة –اإلطار المقاهيمي -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشكل رقم ( :)2خمطط العمل للخبري املقيمم (مراحل تقييم املؤسسة).

املصدر :هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص.52
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املطلب الثاين:املعلومات والواثئق الضرورية لعملية التقييم
ينبغي قبل القيام بعملية التقييم مجع عدد كبري من الواثئق واملعطيات اليت تستخدم كمعلومات تفيد العملية ،وذلك
لتكوين صورة عامة عن وضعية املؤسسة ملعرفة ماضيها وقدراهتا الكامنة يف املستقبل ،فإعداد وجتميع هذه الواثئق واملعلومات
من شأنه أن يسهل عملية التقييم ،فضالً عن مساعدته يف التقليل من التكاليف املرتتبة عن هدر الوقت .وتكمن أمهية
ماضي املؤسسة يف اعتباره خزاانً مهماً للمعلومات ،يستفاد منه كلما دعت الضرورة لذلك ،حبيث ميكننا من احلصول على
أكرب قدر من املعلومات والتفاسري اليت تساعد يف تدقيق وتعميق الدراسة عن وضعية املؤسسة.
وسوف نستعرض مجلة من الواثئق واملعلومات الالزمة لعملية التقيم ،واليت ينبغي احلصول عليها قصد اعداد ملف التقيم
من جهة ،ومساعدة اخلبري يف مهمته بتوفري املعلومات الوافية عن املؤسسة من جهة أخرى.
 .Iالواثئق واملعلومات احملاسبية:1
تعد الواثئق واملعلومات احملاسبية من أهم مصادر املعلومات يف املؤسسة واليت بين عليها نظامها املعلومايت ،ومن مث تتخذ
على إثرها القرارات اليت يصدرها املسريون ،حبيث تتمثل هذه الواثئق أساساً يف امليزانيات واملالحق وجدول حساابت
النتائج.
 .1امليزانية:
توضح امليزانية الذمة املالية للمؤسسة يف زمن حمدد عادة ما يكون هناية السنة (أو بشكل نصف سنوي أو يف الغالب
ربع سنوي ابلنسبة للمؤسسات املسعرة املطالبة إلزاماً بنشر قوائمها املالية) ،حيث تظهر فيها التزامات املؤسسة اجتاه دائنيها
واجتاه مؤسسيها ،كما تظهر فيها حقوقها املتمثلة يف االستثمارات واملخزون والذمم ،وابلتايل تعرب امليزانية عن املركز املايل
اإلمجايل للمؤسسة.
 .2جدول حساابت النتائج:
يوضح هذا اجلدول كل األعباء والنواتج اليت تتعلق بنسبة معينة ابإلضافة إىل أرصدة التسيري املتمثلة يف اهلامش اإلمجايل،
القيمة املضافة ،نتيجة االستغالل ،نتيجة خارج االستغالل ،ونتيجة الدورة قبل الضريبة وبعدها.
 .3الواثئق امللحقة:
تتمثل الواثئق امللحقة يف اجلداول املبينة يف النظام احملاسيب املايل بعد جدويل امليزانية وحساابت النتائج ،واليت تبدأ من
جدول حركة الذمة املالية إىل جدول املعلومات املختلفة .وتعترب هذه اجلداول مفصلة ومكملة جلدويل حساابت النتائج
وامليزانية ،وعليه فهي تشكل مورداً إضافياً للمعلومات اليت تساعد خمتلف األطراف يف التعرف على وضعية املؤسسة.
متد القوائم املالية اخلتامية اخلبري املقيم مبعلومات عن ماضي املؤسسة وطبيعة نشاطها ،وكذلك معرفة أصوهلا وأدائها
االقتصادي من خالل نتائجها احملققة ،لكن مع ذلك تبقى غري كافية العتمادها على التكلفة التارخيية يف التسجيل واليت
 1بكاري بلخري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .20-19
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ال تعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسة ،مما يتطلب من اخلبري القيام ببعض اإلجراءات والتعديالت اليت جتعل املعطيات أكثر
تعبرياً عن الواقع.
 .4التصرحيات اجلبائية:
يرتتب عن مزاولة نشاط املؤسسة جمموعة من املستحقات لفائدة مصلحة الضرائب ،ولذلك جندها تقوم مبأل استمارات
شهرايً وسنوايً تصرح فيها مبختلف الضرائب والرسوم اليت على عاتقها .إذ تفيد التصرحيات اجلبائية اخلبري يف معرفة نتائج
املؤسسة ورقم األعمال املصرح به ،ومن مث مقارنته ابلبياانت احملاسبية اليت حبوزة املؤسسة وذلك لثالث سنوات على األقل
لتتيح له معرفة إمكانياهتا من خالل تطور رقم أعما هلا وحجم مبيعاهتا وكذلك تطور نتائجها اليت تعكس حتسن أدائها أو
العكس .وعموماً تتيح التصرحيات اجلبائية والواثئق احملاسبية للخبري تتبع نشاط املؤسسة بصورة ديناميكية.
 .5مراجعة احلساابت:
يتولد عن تشغيل أي نظام معلومات نقاط ضعف ونقاط قوة .لذا سوف لن يكون نظام املعلومات التحاسيب حمل
استثناء من هذه القاعدة ،فهو بدوره معرض ألن تكتنفه أخطاء وهفوات عند تشغيله من طرف األفراد القائمني عليه عن
قصد أو دون قصد ،لذا ينبغي كشفها والتخلص منها لضمان خلوه من أي تشوهات قد تؤثر يف صدق وحقيقة املعلومات
املتولدة عنه ،هلذا الغرض كان لزاماً إجراء رقابة على هذا النظام واليت من بينها املراجعة اخلارجية واليت يقوم هبا حمافظ
احلساابت ،حيث يقوم مبطابقة مدى مصداقية وتنظيم احلساابت من خالل مراجعة وتدقيق احلساابت ،تقييم نظام الرقابة
الداخلية للمؤسسة.
ويتم اختيار حمافظ احلساابت من طرف اجلمعية العامة للمسامهني ،اليت يكون ملزماً أمامها برفع تقرير مفصل يف هناية
مهمته ،يشري فيه إىل نتائج تدخله والتأكيد على مدى مصداقية وسالمة امليزانيات احملاسبية املعدة من طرف املؤسسة.
تعد مراجعة احلساابت وتقييم نظام الرقابة الداخلية وسيلة فعالة لتقومي نظام املعلومات احملاسيب وتضفي صفة املصداقية
على املعلومات احملاسبية ،األمر الذي جيعل من إطالع اخلبري على آخر تقرير حملافظ احلساابت من األمهية مبا كان ،للوقوف
على الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة اليت تسمح ابلتقييم اجليد واملوضوعي.
 .IIالواثئق األخرى:1
تعترب الواثئق واملعلومات احملاسبية غري كافية لوحدها لتزويد اخلبري ابملعلومات الضرورية عن خمتلف أصول املؤسسة
وأنشطتها ،لذلك ينبغي توفر جمموعة أخرى من الواثئق واملعلومات تساعد يف تدعيم الواثئق احملاسبية ومتد أبكثر التفاصيل،
واليت ميكن أن نعرج على بعضها كما يلي:
 آخر حمضر للجمعية العامة؛
 تقارير حمافظي احلساابت إن وجدت (التأكد من محلها حتفظات أم ال)؛
 اتريخ آخر مراقبة ضريبية ونتائجها؛
 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .55-54
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 خمططات األراضي واملباين ابلتفصيل (عقود ملكيتها ،طبيعة استغالهلا ،فيما إذا كانت مؤجرة أو مملوكة)؛
 آخر خربة أتمينية إن وجدت؛
 جرد جتهيزات اإلنتاج أو على األقل األساسية منها ،مع تعيني سنها،
 قائمة تتضمن مسامهات الشركة ابلقيم يف فروع أخرى ،مع اهليكل التنظيمي للمجموعة وذلك يف حالة وجودها؛
 أهم االتفاقيات التقنية املربمة؛
 قائمة ابلعالمات وبراءات االخرتاع اليت متتلكها املؤسسة وتلك اليت اشرتهتا من أشخاص خارجيني؛
 عقود السلفات ،الرهون العقارية والرهون احليازية؛
 عقود التأجري والقروض اإلجيارية؛
 قائمة ابملنتجات وأسعارها؛
 توزيع رأس املال االجتماعي؛
 القانون األساسي للشركة؛
 مكوانت احلافظة املالية للمؤسسة؛
 اهليكل التنظيمي للتوظيف؛
 العقود التجارية؛
 كل الواثئق اليت يراها املسريون ضرورية لتقييم املخاطر واإلمكانيات اليت ختص املؤسسة ،ابإلضافة إىل نوعية التسيري
(املوازانت واملخطط التقديري ابخلصوص)؛
 قائمة لفروع املؤسسة إن وجدت مع تقدمي نفس املعلومات والواثئق السابق بياهنا.
مما ال شك فيه ،أن الواثئق السابقة متثل مصدراً هاماً للمعلومات ،تفيد ابلدرجة األوىل يف إعداد عملية التشخيص،
ومن مث السماح للخبري املقيم أبخذ صورة مفصلة حول وضعية املؤسسة.
املطلب الثالث :تشخيص وضعية املؤسسة.
يعترب التشخيص ضرورة قصوى ألدارة األعمال ولتسيري املؤسسات بشكل سليم ،ويقوم على دراسة وضعية املؤسسة
لعدة دورات حالي ة متتالية ،حيث يتم حتليل الوضعيات السابقة من أجل تشخيص الوضع احلايل ،وتقدير الوضعية املستقبلية
للمؤسسة.
 .Iمدخل للتشخيص:
 يهدف التشخيص إىل كشف مواطن الضعف ومواطن القوة داخل املؤسسة لتصحيح األوىل وتقومي الثانية،
واستغالل الثانية بشكل أفضل1؛

K.Hamdi,"Comment diagnostique et redresses une entreprise", édition RISSALA, Alger, 1995, P12.
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 التشخيص املايل يقصد به يف غالب األحيان التشخيص املوجود عند املمولني اخلارجيني عن املؤسسة ،وهو يرتبط
يف هذه احلالة ابلتحاليل املنجزة على األوراق انطالقاً من الواثئق احملاسبية من خالل رؤية هادفة مبنية على ضماانت
قانونية ممكنة مع معايري مالية كالسيكية مفروضة من طرف احمليط والقوانني والعالمة الضرورية لصحة مالية جيدة.1

 .IIأهداف التشخيص يف إطار عملية التقييم:
يهدف التشخيص يف جمال تقييم املؤسسات إىل الوقوف على النقاط التالية:2
 حتليل العوامل االقتصادية اليت تؤثر على املؤسسة والقطاع اليت تنتمي إليه؛
 معرفة نقاط القوة والضعف ،خصوصاً اليت ستؤثر على مستقبل املؤسسة وقدرهتا على االستمرار؛
 معرفة مقدرة املؤسسة يف مدى حتكمها يف أترجح الفرص والعوائق (التهديدات) النامجة عن حميطها لالستفادة
منها يف منو وحتقيق األرابح ،والوقوف على إمكانياهتا يف خلق التدفقات والعوائد املستقبلية اليت تسمح إبعداد
التنبؤات الستعماهلا يف طرق التقييم املوافقة لذلك.
وعموماً ،حياول التشخيص يف إطار عمليات التقييم حتليل الوضعية احلالية واملستقبلية للمؤسسة من خالل الوقوف على
نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات املتعلقة ابحمليط قصد تكوين ومجع معلومات ومعرفة اإلمكانيات احلالية
واملستقبلية ألخذها يف حساب قيمة املؤسسة.
متتد عملية التشخيص أيضاً إىل ماضي املؤسسة ،نظراً ملا يتضمنه من معلومات عن اخلصائص والعادات املكتسبة من
طرف املؤسسة عرب السنوات السابقة ،واليت ال ميكن تغيريها بسهولة ،مما يتطلب فهمها فهماً جيداً وعميقاً من خالل
م الحظة وتشخيص الظروف اليت تعرضت هلا املؤسسة يف السابق قصد معرفة أتثرياهتا ونتائجها .ومن بني تلك الظروف
اليت من املمكن أن تكون قد تعرضت هلا نذكر ما يلي:
 تغيري اإلدارة :مىت اتريخ ذلك وما أتثريها على أداء املؤسسة؟؛
 ما هي أنواع املهن املتحكم فيها بشكل جيد؟؛
 ماهي األزمات اليت مرت هبا ،وما أتثريها على أداء املؤسسة؟؛
 ما هي معدالت النمو والنتائج احملققة؟؛
 ما هي االستثمارات األساسية (مردوديتها)؟؛
 مامدى سرعة تطور التكنولوجيا ،ومدى مواكبتها واستجابتها للتطور يف القطاع؟؛
 مامدى سرعة تطور سياستها التنافسية والتسويقية؟.

 1توايت عمر"،اشكالية تطبيق التشخ يص املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة" ،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي يف العلوم املالية

واحملاسبية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة ورقلة ،اجلزائر( ،2013 ،عمل غري منشور) ،ص .07

J.Brilman et C.Maire,"Manual d’évaluation des entreprises", édition d’Organisation, Paris, 1993, P36.
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ف هذه النقاط جديرة أبن تكون حمل إطالع واهتمام من طرف اخلبري ابلنظر ملا تفيده يف كشف نقاط القوة والضعف
للمؤسسة .وابلتايل يعطي لتشخيص ماضي املؤسسة صورة عن خصائص وتقاليد املؤسسة املكتسبة ،فكلما كانت النقاط
اإلجيابية أكثر من النقاط السلبية سيزيد ذلك يف قيمتها أكثر.

 .IIIأنواع التشخيص:
يتكون التشخيص العام من التشخيص الوظيفي والتشخيص االسرتاتيجي واملايل وكذلك تشخيص اهلوية ،واليت ميكن
استعراضها على النحو التايل:1
 .1التشخيص الوظيفي:
يقوم هذا التشخيص بفحص وظيفة أو عدة وظائف للمؤسسة (على سبيل املثال الوظيفة التقنية ،الوظيفة التجارية)...
وهدفه إخراج واستخالص االحنراف يف الوظائف احملتملة ،وأيضاً إخراج نقاط القوة ونقاط الضعف.
 .2التشخيص االسرتاتيجي:
يعمل هذا التشخيص على حتليل قدرات املؤسسة ملواجهة املؤسسة يف البيئة اخلارجية ،ويسمح بتقييم أنشطة املؤسسة
ووضعيتها ،كما يسمح إبرساء اسرتاتيجية مستقبلية للمؤسسة.
 .3التشخيص املايل:
حيدد هذا الفحص تواجد أو غياب شيئني إثنني أساسيني ،ومها التوازن املايل واملردودية.
 .4تشخيص اهلوية:
حياول هذا التحليل إبراز عناصر التسيري مثل نوع السلعة ،التنظيم للمعلومات ،االتصال ،الثقافة.
ابلنسبة لتشخيص اهلوية والتشخيص الوظيفي ،قد وقفنا على جانب منهما بشك ضمين من خالل استعراض مرحلة
مجع الواثئق واملعلومات ،واللذين ال ميكن فصلهما عن التشخيص املايل واالسرتاتيجي ،هذا األخري الذي يطلق عليه أحياان
ابلتشخيص االقتصادي ،والذي يهتم ابألسباب املؤدية إىل حسن أداء املؤسسة أو سوءه يف مواجهة املنافسة ،اليت تنعكس
يف مدى القدرة على حتقيق موارد مستقبلية ،واليت هتم املسريين وكذا املستثمرين احملتملني للمؤسسة.
ونتيجة ملا مت عرضه سابقاً ،يتضح أن مجع املعلومات وعملية التشخيص من املراحل اهلامة ضمن مسار العمل (مراحل
إعداد التقييم) ،إذ ال ميكن لعملية لتقييم أن تعرف جناحاً ما مل يضع ويسطر اخلبري خمطط العمل ويسري وفقه ،ابعتباره ميثل
منهجية واضحة مبنية على تسلسل منطقي.

K.Hamdi,OP.Cit.,P 31.

29

1

الفصل األول :قيمة المؤسسة –اإلطار المقاهيمي -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالصة الفصل:
ال ميكن أن تتم عملية التقييم ابختالف طرقها وتعددها ما مل تتوفر جمموعة من الواثئق واملعلومات عن املؤسسة املراد
تقييمها ،واليت تلعب دوراً مهماً يف تزويد اخلبري املقيم بكل صغرية وكبرية عن ماضها ،والذي ميكن أن يستقى من القوائم
املالية واحملاسبية ،وعن إمكانياهتا املوجودة حالياً وذلك من خالل املعلومات األخرى كاخلربة والزايرات امليدانية.
تعترب عملية مجع املعلومات وعملية التشخيص من املراحل اهلامة ضمن مسار العمل ،إذ ال ميكن لعملية التقييم أن
تعرف جناحاً ما مل يضع ويسطر اخلبري خمططاً للعمل ويسري وفقه ،للخروج بقيمة موضوعية للمؤسسة ،ومن هنا تربز أمهية
ودور التشخيص يف إجناح عملية التقييم.
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 املبحث األول :طرق التقييم املرتكزة على منظور الذمة املالية (تقييم األصول).
املطلب األول :تقييم عناصر االستثمارات املادية.

املطلب الثاين :تقييم عناصر األصول املالية وعناصر األصول األخرى.

املطلب الثالث :طرق التقييم املرتكزة على العائد/التدفقات (مقاربة التوقعات).

 املبحث الثاين :طرق التقييم املرتكزة على العائد/التدفقات (مقاربة التوقعات).
املطلب األول :الطرق املرتكزة على مقاربة الربح (العائد).
املطلب الثاين :الطرق املرتكزة على التدفقات.

 املبحث الثالث :طرق التقييم املرتكزة على فائض القيمة .GOOD WILL
املطلب األول :الطريقة غري املباشرة حلساب فائض القيمة.
املطلب الثاين :الطرق املباشرة حلساب فائض القيمة.

املطلب الثالث :تقييم منظور فائض القيمة.

 املبحث الرابع :اختيار منوذج التقييم املالئم يف ظل تعدد طرق التقييم.

املطلب األول :تكييف طرق التقييم املختلفة مع خصوصيات املؤسسة وتنميط عمل اخلرباء املقيمني.

املطلب الثاين :التقييم يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية.

الفصل الثاين :طرق تقييم املؤسسة.
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متهيد الفصل:
تعدد مناظري وطرق تقييم املؤسسة حسب ما جاء به الفكر احملاسيب واملايل ،مما جيعل املعنيني بعملية القياس أو من ينوب
عنهم (اخلرباء) أمام العديد من الطرق ،حتتم عليهم اختيار األنسب منها مبا خيدم أهدافهم.

وتتمثل أغلب طرق التقييم املطبقة يف املؤسسات يف صيغ رايضية حبتة واليت ال تطرح مشاكل يف حساهبا ،بقدر ما
تطرحه يف إجياد املعطيات املكونة هلا يف ظل تعددها (تعدد املداخيل ،معدل االستحداث )...يضاف إىل ذلك ،االختالفات
املوجودة من حيث ا ملبدأ يف الطرق املستعملة يف ذاهتا ،فهناك طرق تعتمد على منظور الذمة املالية للمؤسسة (امليزانية)،
وأخرى تعتمد على املنظور املرتكز على ما ستدره املؤسسة أو أسهمها يف املستقبل من عوائد وتدفقات ،إضافة إىل طرق
تعتمد على منظور الفائض ،ففي ظل ذلك تربز إشكالية إجياد القيمة املناسبة للمؤسسة يف ظل هذا التباين واالختالف يف
مناظري وطرق تقييم املؤسسات.
وعليه فإن استعراض طرق قياس القيمة يهدف إىل إبراز أهم االختالفات بينها من خالل دراستها ضمن املناظري املنتمية
إليها ،حبيث أن كل منظور أو طريقة قد تكون صاحلة ملؤسسة دون األخرى ،كما أهنا تكون صاحلة يف ظرف لنفس املؤسسة
دون آخر ،ابعتبار أهنا مبنية على فرضيات خمتلفة ،وذلك تبعاً لنوع املؤسسة وخوصياهتا وكذلك اهلدف من وراء تقييمها
(الطرف املعين بقياس القيمة) وكذا حميطها الذي تنشط فيه ،وابلتايل فالتقييم املوضوعي هو الذي أيخذ يف االعتبار طرق
التقييم املناسبة ويستبعد غري املناسبة يف ظل خمطط العمل ،لكن لن يعرف اخلبري ابلطرق املناسبة من غري املناسبة منها ،إال
إذا كانت لديه إحاطة شاملة مبختلف املناظري والطرق املستعملة يف التقييم واليت سوف نستعرضها يف هذا الفصل كما يلي:
 املبحث األول :طرق التقييم املرتكزة على منظور الذمة املالية (تقييم األصول).
 املبحث الثاين :طرق التقييم املرتكزة على العائد/التدفقات (مقاربة التوقعات).
 املبحث الثالث :طرق التقييم املرتكزة على فائض القيمة .GOOD WILL
 املبحث الرابع :اختيار منوذج التقييم املالئم يف ظل تعدد طرق التقييم.
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املبحث األول :طرق التقييم املرتكزة على منظور الذمة املالية (تقييم األصول).
ملقاربة الذمة املالية أمهية قصوى يف جمال التقييم ،حيث من خالهلا ميكننا التعرف على قيمة املؤسسة حمل التقييم،
اليت يعود إليها املهتمني ابملؤسسة ،فبالرغم من اعتمادها على ماضي املؤسسة وحاضرها إال أنه ال نستطيع االستغناء
عنها ،ذلك ألهنا تساعدان يف اختاذ قرارات اخلوصصة أو الشراكة أو البيع أو التفريع ،أو أي قرار تسيريي معني أو أي
مربر من مربرات التقييم.

املطلب األول :تقييم عناصر االستثمارات املادية.
وتتمثل أساساً يف األراضي واملباين واملعدات اليت هي ملك للمؤسسة ،ميكن أن تكون ضرورية لالستغالل ،كما ميكن
أن تكون خارجة عنها ،فبالنسبة لألخرية تقيم مبعزل عن األصل الصايف املصحح وقيمتها نعيد إضافتها للقيمة اإلمجالية
للمؤسسة .1فهي تعترب خزينة متاحة ميكن االستفادة منها إما:
 لتمويل دورة استغالل املؤسسة ،أو متويل استثمارات استغالل مستقبلية؛
 أو يستفيد منها مشرتي حمتمل للمؤسسة لتمويل شرائها.
إذ تقيم هذه العناصر غري الضرورية لالستغالل ابلقيمة السوقية الصافية ،وذلك حسب الصيغة التالية:2
القيمة السوقية الصافية = سعر البيع – الضريبة على فائض القيمة – تكلفة االجناز.
ومنه نعتمد القيمة السوقية من أجل حساب سعر األصول اليت يكون املالك اجلديد يف غىن عن االحتفاظ هبا ،إما ألهنا
ال تتعلق ابالستغالل للمؤسسة اهلدف أو للشركة اليت هو بصدد شرائها ،وإما ألن هذه العناصر ال تدخل ضمن اآلفاق
املستقبلية اليت يصبو إليها املالك اجلديد.3
أما العناصر الضرورية لالستغالل فهي اليت مت إدخاهلا يف حساب وتقييم بقيمة االستعمال ،وهلذا نرى ضرورة الفصل
بني العناصر الضرورية لالستغالل والعناصر غري الضرورية له ،ألن أساس التقييم خيتلف.
 .Iاألراضي:
يف احلقيقة هناك عدة طرق مستعملة يف تقييم األراضي ،ميكن حصرها ضمن طريقتني أساسيتني ومها:
 .1التقييم املباشر:4
حسب هذه الطرقة يتم تقدير قيمة األراضي املوجهة لالستغالل عن طريق مقارنتها مع أرض متلك نفس اخلصائص من
حيث النوعية ،املساحة ،واملوقع ،فاملوقع يعترب أهم عامل يف حتديد قيمة األرض من حيث ارتفاع أو اخنفاض السعر ،أما
ابلنسبة لألراضي خارج االستغالل فتقدر بسعر السوق.
1

TCHEMENI Emmanuel,"Evaluation des entreprise", édition Economica, Paris, 1993, P 12.
J.Brilmane et C.Maire, Op.cit. , P 136.
3
J.Claude TOURNIER ,J.Baptise TOURNIER, OP.Cit. , P 76.
2

 4بكاري بلخري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .57-56
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وجيب أن منيز بني قيمة أرض مبنية وقيمة أرض غري مبنية ،وحبصولنا على سعر املرت املربع نقوم بضربه يف املساحة.
قيمة األرض غري املبنية تنتج من العالقة اآلتية:
قيمة أرض غري مبنية= سعر املرت املربع × املساحة.
أما قيمة أرض مبينة فنحصل عليها من العالقة اآلتية:
قيمة أرض مبنية= قيمة أرض غري مبنية – التخفيض املطبق .
 .2التقييم بواسطة التكلفة العقارية:1
يتم استعمال هذه الطريقة يف تقييم األراضي املبنية ،حيث يتم االعتماد على التكلفة العقارية للمبىن ،اليت تضم سعر
األراضي وأتعاب األخصائي مبسح أرض وكذا النفقات املتعلقة ابلتهيئة ،وكل الرسوم املرتبطة ابملشروع.
حسب هذه الطريقة يتم حساب قيمة األرض انطالقاً من نسبة التكاليف العقارية من سعر التكلفة للمرت املربع املبين،
وميكن معرفة التكلفة العقارية للمرت املربع الواحد عن طريق بناايت أجنزت حديثاً يف مناطق جماورة.
وعليه فإن حساب قيمة األرض املبنية يتم على النحو التايل:

قيمة أرض مبنية = قيمة التكلفة العقارية للمرت املربع × مساحة األرض.

 .IIاملباين:
ميكن حساب قيمة املباين وفق مقاربتني مها:2
 .1مقاربة قيمة إعادة البناء:
ترتك ز هذه املقاربة على نوع املبىن الضروري للنشاط ،ومنه على قيمة االستعمال كونه يدخل يف عملية االستغالل،
فتحسب قيمته ابملقارنة مع مبىن آخر جديد له نفس املميزات واملردودية والنشاط إىل حد بعيد ،إذن من هنا ميكن معرفة
تكلفة املرت املربع ،وبضربه يف املساحة املبنية آخذين بعني االعتبار معامل القدم ومعامل اإلهتالك جند القيمة االستعمالية
للمبىن ،وذلك على النحو التايل:
القيمة االستعمالية للمبىن = املساحة املبنية × تكلفة البناء للمرت املربع × معامل القدم × معامل اإلهتالك.
مدة اإلهتالك التقنية العادية ملباين صناعية وجتارية ترتاوح بني  %2و %5للسنة ،مبعىن مدة حياة كلية من  20إىل 50
سنة ،اخلرباء غالباً ما أيخذون رقم واضح بني  25و  30سنة .وابلنسبة ملعامل القدم املطابق للمباين فيكون بنسبة %1
لكل سنة على أن ال يتجاوز .%40

CHOINEL Alain,"Introduction à l’Ingénierie Financière", édition la Revue Banque, Paris, 1991, P 63.
J.Brilmane et C.Maire, Op.cit. , P 138.
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 .2مقاربة قيمة احليازة:
ميكن أن تكون املباين متعلقة بنشاط م عني ،حيث حصلت عليها املؤسسة بعد قيامها بعدت استثمارات وأشغال عرب
سنوات خمتلفة ،حسب هذه الطريقة يقوم اخلبري ابستحداث التكاليف املتعلقة بكل سنة ملختلف االستثمارات ،بغية احلصول
على قيمة جديدة ابلنقد اجلاري ،هذا بعد تطبيق معاملي القدم واإلهتالك ،وطبعاً معامل إعادة التقييم.
أما ابلنسبة للمباين خارج االستغالل فهي ختضع لتقييم خاص يتمثل يف طريقتني مها:1

 .1طريقة املقارنة:
تعتمد هذه الطريقة يف تقييمها للمباين خارج االستغالل إبجياد مبىن جديد شبيه ابملبىن احلايل من حيث املوقع ،املساحة
وعناصر التجهيز...إخل ،مث بيعه أثناء عملية التقييم ،فنطبق على تلك القيمة معامل القدم (ابستخدام السن ،احلالة،)...
لكن اإلشكالية يف تطبيق هذه الطريقة هو إجياد مبىن جديد مماثل للمبىن املراد تقييمه ،نظراً للتطورات احلاصلة يف تقنيات
البناء ،وهذا ما يعاب على هذه الطريقة.
وميكن صياغتها على النحو اآليت:
علماً أن:

قيمة املبىن = القيمة اجلديدة × ( -1معامل القدم )) (R
R= (1- T0 ) / TN

حيث أن T0 :إىل مدة احلياة الباقية لألصل املعين.
 TNإىل مدة احلياة الكلية لألصل.
هذه الطريقة أكثر صدقاً ،لكن ال نستعملها إال عندما يتوفر لدينا سوق لعناصر قابلة للمقارنة مع عدد كاف للمبادالت.
 .2طريقة التقدير بواسطة الدخل:
تطبق هذه الطريقة عموماً يف احلاالت اخلاصة واملتعلقة ابملباين املؤجرة ،حبيث يطبق معدل رمسلة للعوائد اليت تتحصل
عليها املؤسسة نتيجة أتجريها هلا ،كما ميكن استعمال هذه الطريقة ابلنسبة للمباين غري املؤجرة وذلك بواسطة تقدير نظري
للعوائد ،ويف هذا الشأن على اخلبري أن يكون حمتاطاً وحذراً لعدم أتجريها فعالً.
إن ما ميكن أن يالحظ حول هذه الطريقة هو أن نسبة معدل الرمسلة يف عالقة عكسية مع جمموعة من العوامل املتمثلة
يف نوعية املبىن ،مدة حياته االفرتاضية ،ونوعية حميطه ،وميكن اإلشارة هنا أن معدل الرمسلة ابلنسبة للمباين ذات االستعمال
السكين هو حمصور بني  %04و .%06
إذن ابلنسبة لتقييم هذا النوع من االستثمارات (األراضي واملباين) قد نص عليه النظام احملاسيب املايل ضمن الفقرة -121
 ،221حيث جاء نصها كما يلي..." :القيمة ا حلقيقية لألراضي واملباين هي يف العادة قيمتها يف السوق .وحتدد هذه

 1بكاري بلخري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .59-58
 2القانون رقم  11-07الصادر يف  2007/11/25املتضمن النظام احملاسيب املايل اجلديد ،الفقرة  ،21-121ص .10
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القيمة استناداً إىل تقرير جيريه مقيمون حمرتفون مؤهلون" .إذن نالحظ أبن هذا النظام جاء حقيقة ليساعد املؤسسات
يف التعرف على قيمتها.
 .IIIاملعدات:
من أهم الطرق املستعملة يف هذا النوع من االستثمارات هي طرق الختتلف عن سابقتها املطبقة يف املباين إىل درجة أن
بعضاً منها ميكن استعماله يف تقييم املعدات كما ميكن اتعماله يف تقييم املباين.
وميكن توضيح هذه الطريقة على النحو اآليت:
 .1التقييم بواسطة قيمة االستعمال:1
تعتمد طريقة قيمة االستعمال يف تقييمها للمعدات على القيمة اجلديدة املصححة يف تطبيق معامالت تسمح ابألخذ
يف احلسبان مدة احلياة الباقية واليت ميكن تقديرها من خالل معدل االستخدام ومدى أمهية الصيانة املطبقة.
وعليه ميكن حساب قيمة االستعمال ابلعالقة اآلتية:
قيمة االستعمال = (القيمة احملاسبية الصافية × القيمة اجلديدة)  /القيمة اإلمجالية.

علماً أن هذه الطريقة ميكن تطبيقها إذا كانت اإلهتالكات احملاسبية مقاربة لإلهتالكات التقنية ،أما إذا كانت ليس
كذلك جيب القيام بتصحيحها ،مبعىن أننا نقرب اإلهتالكات احملاسبية إىل اإلهتالكات التقنية مث نطبق هذه الطريقة.
 .2التقييم عن طريق املقارنة:
تعتمد طريقة املقارنة يف تقييمها للمعدات على إجياد قيمة معدات موجودة يف سوق األدوات املستعملة ،حيث يتعني
على اخلبري هنا إجياد آلة من نفس الطبيعة والنوعية وختصصات االستعمال والقدرة التقنية ...،لآللة املراد تقييمها ،وابلرغم
من موضوعية هذه الطريقة يف إجيا د قيمة اآللة املستعملة ،إال أنه عند تطبيقها يواجه اخلبري صعوابت تكمن يف إجياد اآللة
املماثلة يف سوق األدوات املستعملة ،هلذا يتطلب األمر دراسة عميقة ودقيقة يف حتديد أسعار هذه اآللة من خالل إجياد
السوق اليت تناسب عالمة اجلهاز املوجود ابملؤسسة ،ذلك حىت يكون هناك اقرتاب حقيقي يف تقدير قيمة املعدات.
 .3التقييم عن طريق تكلفة احليازة:2
تقيم املعدات وفق هذه الطريقة بتكلفة احليازة اليت يتم تصحيحها مبعامل إعادة التقييم وكذا معامل القدم ،حيث توجد
مناذج معيارية حلساب هذا االخنفاض ،والنموذج املستعمل يف هذه احلالة هو كاآليت:
Vr = P(1+i) (D-A)/D

حيث أن:

 :Vrمتثل القيمة املصححة لآللة.
 :Pتكلفة احليازة.
1

J.Brilman et C.Maire, OP.Cit. , P 140.
PENE Didier, "Evaluation et prise de contrôle de l’entreprise Tome 2 : Evaluation et Montagees financière ",
édition Economica, Paris, 2em éd, P P 96-97.
2
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 : iمعامل إعادة التقييم.

 :Dاملدة الكلية حليازة اآللة.
 :Aعمر اآللة.
و ميكن استعمال هذه الطريقة يف تقييم املباين.
 .4التقييم عن طريق إعادة التقييم:
تقوم هذه الطريقة على استحداث االستثمارات يف حالة تعدد سنوات احليازة ،وذلك ابستعمال معامل االستحداث
ومعامل القدم ،وميكن استخدامها مبجموعة من اآلالت املتجانسة.1
نفس الشيء ،فبالنسبة لتقييم املعدات قد نص عليه النظام احملاسيب املايل ضمن الفقرة  ،21-121حيث جاء نصها

كما يلي..." :2والقيمة احلقيقية ملنشآت اإلنتاج هي أيضاً قيمتها يف السوق ،وعند غياب مؤشرات تدل على قيمتها
يف السوق (منشأة متخصصة) فإهنا تقوم بتكلفة تعويضها الصافية من اإلهتالك".
من هذا أيضاً يتجلى وبوضوح أن النظام احملاسيب املايل جاء حقيقة ليساعد املؤسسات يف التعرف على قيمتها.
املطلب الثاين :تقييم عناصر األصول املالية وعناصر األصول األخرى.
ميكن استعراض عناصر األصول املالية وعناصر األصول األخرى كما هو مبني فيما يلي:
 .Iاألصول املالية:
لوجود فائض يف األموال تقوم بعض املؤسسات أحياانً ابستثماره لدى الغري ،ويف هناية السنة تعمل على تقييم أصوهلا
املالية ،وقد نص على هذا أيضاً النظام احملاسيب املايل ضمن الفقرة  ،5-112حيث جاء نصها كما يلي ...":3يقدر
الكيان عند حلول كل اتريخ إقفال احلساابت إىل تقدير وتفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن أي أصل من
األصول املالية مل يفقد قيمته فقط ،وإذا ثبت وجود مثل هذا املؤشر ،فإن الكيان يقوم بتقدير القيمة املمكن حتصيلها من
األصل".
إذن سندات املسامهة املسعرة يف البورصة تقيم على أساس متوسط السعر البورصي لعدد معني من األشهر األخرية.
أما ابلنسبة للسندات غري املسعرة ضف إىل ذلك أن املسامهة ميكن أن تكون بنسبة كبرية أو بنسبة صغرية فنكون أمام
حالتني:
 إما أن املؤسسة مسامهة بنسبة كبرية يف رأس مال مؤسسات أخرى ومن مث فإن هذه األخرية تعترب فروعاً من
املؤسسة املسامهة ،وابلتايل تقييمها يتم تبعاً لنفس املبادئ املستعملة للمؤسسة األم وبعدها ندجمها؛

J.Brilman et C.Maire, OP.cit. , P 140.

 2القانون رقم  ،11-07مرجع سبق ذكره ،فقرة  ،21-121ص .10
 3القانون رقم  ،11-07مرجع سبق ذكره ،فقرة  ،5-112ص .07
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 أما يف حالة أين تكون املؤسسة مسامهة بنسبة صغرية أي أن املؤسسة تكون متنوعة حلافظتها املالية فإن عملية
تقييمها تتم حسب عدة أسس منها استخدام سعر التكلفة كأساس للتقييم ،أو استخدام سعر التكلفة أو سعر
السوق أيها أقل كأساس للتقييم.1

 .1استخدام سعر التكلفة كأساس للتقييم:
ويعين استخدام ذلك ا ألساس عدم إجراء أي تعديالت على القيمة الدفرتية لسندات املسامهة ،وما يعاب على هذه
الطريقة أن القيمة اليت ستظهر هبا تلك املستندات يف امليزانية لن تعكس القيمة اجلارية لذلك األصل مما يؤثر على سالمة
اإلفصاح عن املركز املايل للمؤسسة.
 .2استخدام سعر السوق اجلاري كأساس للتقييم:
ويتطلب استخدام ذلك األساس تعديل القيمة الدفرتية لسندات املسامهة لكي تعكس القيمة السوقية اجلارية ،إال أن
هذا جنده خمالفاً لذلك املبدأ الذي يقر عدم تسجيل اإليراد إال بعد حتققه الفعلي ،لكن يدافع أصحاب هذا الرأي عن
ذلك اإلجراء أبن سندات املسامهة تتميز بسهولة مرتفعة وإمكانية بيعها أبسعار معلومة مسبقاً ،هذا ابإلضافة إىل أن أسعار
السوق اجلاري متثل أفضل املؤشرات عن القوة الشرائية يف اتريخ إعداد الواثئق احملاسبية.
 .3استخدام سعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل كأساس للتقييم:
ويعين هذا اإلجراء استخدام سعر التكلفة كأساس للتقييم إذا مل حيدث تغيري يف أسعار شراء تلك السندات أو اجتهت
األسعار إىل االرتفاع ،على أن يتم استخدام سعر السوق كأساس للتقييم عندما تتجه األسعار إىل االخنفاض ،وبذلك جند
هذه الطريقة تعرتف ابخلسائر الناشئة عن تقلبات أسعار السوق دون االعرتاف ابإليرادات ،أي أهنا تعرتف ابلتقلبات يف
أسعار السوق يف اجتاه واحد .فهي اعتمدت مبدأ احليطة واحلدر وعند حتديد نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة،
أو عند اإلفصاح عن املركز املايل.
كما ميكن أيضاً تقييم املسامهات الصغرية ابستخدام إحدى الطرق اآلتية:

 بقيمتها التفاوضية ( خاصة إذا كانت أسهم املؤسسة مسعرة يف البورصة)؛
 برمسلة األرابح املوزعة خلمس حىت عشر سنوات؛

 أبخذ متوسط القيم الناجتة من خمتلف الطرق.
لكن بصدور النظام احملاسيب املايل حسم هذا األمر وهذا ما نستشفه من الفقرة  06-112اليت جاء نصها كما يلي:2
"تقيم القيمة القابلة للتحصيل لألصل أبعلى قيمة بني مثن البيع الصايف والقيمة النفعية".
إذن فهذا يساعد ويسهل عملة التقييم املايل للمؤسسات.

 1حممد مسري الصبان وآخرون"،دراسات يف احملاسبة املالية املتوسطة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية -مصر ،2001 ،ص ص .273-271
 2القانون رقم  ،11-07مرجع سبق ذكره ،فقرة  ،06-112ص .07
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ويف األخري ميكننا صياغة قيمة املؤسسة وفق طريقة األصل احملاسيب الصايف املصحح كاآليت:

األصل احملاسيب الصايف املصحح = األصل املصحح –اخلصم املستحق املصحح.
 .IIعناصر األصول األخرى:
تتمثل عناصر األصول األخرى يف املخزوانت:
يف حالة الشركات الصناعية تقييم املخزوانت عموماً ال يطرح إشكال كبري ابستثناء تلك املنتجات املتجاوزة أو هي يف
حالة سيئة ،يف أي حالة جيب ختفيض على قيمتها احملاسبية.
واملخزوانت حماسبياً من املمكن أن تكون أبقل وأبعلى تقييم ،أقل تقييم للمخزوانت ميكن أن ينتج من عاملني أساسيني:
 وجود خمزوانت خمفية؛
 تقييم املخزوانت تبعاً للظروف اجلبائية اليت تؤدي إىل التقليل من قيمتها مقارنة مع سعر التكلفة.
من الطبيعي أن أنخذ يف احلسبان املخزوانت املخفية ،اليت غالباً ما ترتاكم بكفالة وبضمان من رئيس املؤسسة ،لكن
بشرط أن نطبق ختفيض يساوي إىل الضريبة على أرابح الشركات الذي سيعمل على التقليل من هذه املخزوانت يف حالة
إعادة دجمها يف حساابت املؤسسة.
يف احلالة الثانية يفضل أال يتم إعادة تقييم املخزوانت ،ذلك أنه يف الواقع الرفع من قيمة املخزوانت يؤدي إىل التقليل
من اهلامش املستقبلي إذا مت إعادة بيع هذه املخزوانت ومن مث التقليل من األرابح ،إنطالقاً من هنا املردودية ال تربر قيمة
الذمة املالية ،من األحسن أخذ القيمة احملاسبية للمخزوانت ،ونالحظ احتماالت وجود فائض قيمة.
 حالة خاصة تربر نوعاً ما إعادة التقييم:
عندما تكون لدينا خمزوانت مهمة تعرف مضاربة مستمرة مقارنة مع النشاط العادي للمؤسسة ،من املنطقي أن أنخذ
يف احلسبان فائض القيمة املسترت املساوي إىل الفوق (بعد ختفيض الضريبة على أرابح الشركات) بني القيمة السوقية والقيمة
احملاسبية هلذه املخزوانت.
فائض التقييم للمخزوانت انجم عن العموم من عدم كفاية املؤوانت للمخزوانت امليتة أو النائمة ،فيجب أن نفحص
أبن كل املخزوانت اليت هلا ضعف دوران شكلت هلا مؤونة بصورة جيدة.
كما أن عملية تقييم املخزوانت تتطلب جرد مادي كامل ودراسة دوراهنا ،كما تتطلب أيضاً القيام ابإلفصاح عن طريق
التقديرات املستعملة وكل ما حييط بعملية التقييم من مجع للمعلومات وتشخيص للمؤسسة حىت يكون التقييم سهل وغري
مكلف وأكثر دقة.
ونشري ايضاً أن تقييم املخزون خيضع إىل طرق التسيري الداخلي والوضعية التقنية واالقتصادية للمنتجات.
سنقوم بعملية تقييم عناصر املخزون حسب ترتيبها يف امليزانية:
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 .1البضاعة:1
ابلنسبة للبضائع ميكن تصور حالتني إما بضائع قيد البيع أو بضائع مل حين بيعها بعد ،فبالنسبة للحالة األوىل يتم تقدير
قيمتها حسب سعر بيعها منقوص منه التكاليف املرتبطة هبا من مصاريف الشحن ،النقل ،العمولة ،...أما ابلنسبة للحالة
الثانية فيتم التقدير على أساس تكلفة شرائها.
 .2املواد األولية:
وتتم عملية تقييم املواد األولية إما من خالل السعر اجلاري يف السوق أو مبتوسط األسعار للفرتة األخرية ،وإما من خالل
سعر تكلفة املشرتايت ،أو مبتوسط التكلفة.
 .3املنتجات نصف املصنعة واملنتجات قيد التصنيع:
يقيم هذان النوعني من املخزون على أساس سعر تكلفة التصنيع املوافقة لنظام احملاسبة التحليلية.
 .4املنتجات التامة:
لتقييم املنتجات التامة جيب أن نفرق بني حالتني ،بني املنتجات قيد البيع واملنتجات اليت مل حين موعد بيعها ،فبالنسبة
لألوىل يتم تقييمها بسعر البيع منقوصاً منه جممل تكاليف البيع والتوزيع ،أما ابلنسبة للثانية فتقيم على أساس سعر تكلفة
املصنع.
 .5الفضالت واملهمالت:
عموماً جند أن الفضالت واملهمالت تقيم على أساس سعر اخلردة أو على أساس السعر املستعمل.
ومنه ميكن إمجال طرق تقييم عناصر املخزون اآلنفة الذكر ضمن طريقتني أساسيتني:
أ .التقييم على أساس سعر التكلفة :يضم التكلفة التارخيية ،وتكلفة اإلحالل اجلارية كأساس لتقييم املخزون.
ب .التقييم على أساس سعر السوق :يضم سعر البيع اجلاري ،وصايف القيمة البيعية كأساس لتقييم املخزون.
املطلب الثالث :طرق التقييم احلديثة املرتكزة على الذمة املالية.
مقاربة الذمة املالية تضم جمموع الطرق اليت متثل الصفة التارخيية وليس التقديرية ،إذن هذه الطرق تعتمد أساساً على ذمة
املؤسسة ،أي ميزانيتها وعند احلاجة املالحق ،وتتمثل هذه الطرق يف:
 طريقة األصل احملاسيب الصايف؛
 طريقة األصل احملاسيب الصايف املصحح؛
 طريقة القيمة اجلوهرية؛
 طريقة األموال الدائمة لالستغالل.

J.Brilman et C.Maire, OP.Cit. , P143.
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 .Iطريقة األصل احملاسيب الصايف:
قيمة املؤسسة حسب هذه النظرية تعتمد على القيم املستنتجة من امليزانية ،ويتعلق األصل احملاسيب الصايف ابلفرق بني
األصول احلقيقية واخلصوم احلقيقية ،وحسب هذه املقاربة فإن األصول والديون أتخذ بقيمتها الدفرتية.1
ميكن حساب األصل احملاسيب الصايف كما يلي:2
 .1من أعلى امليزانية:

األصل احملاسيب الصايف = رأس املال اخلاص – توزيعات األرابح.

 .2من أسفل امليزانية:

األصل احملاسيب الصايف = جمموع األصول – (اخلصوم املتداولة  +توزيعات األرابح).

تسمح امليزانية احملاسبية بتقدير قيمة املؤسسة وذلك من خالل أصلها الصايف ،حيث أن هذا األخري هو التعبري األكثر
بساطة لقيمة الذمة املالية الذي يتمثل يف الفرق بني جمموع األصول وجمموع الديون للمؤسسة ،ويساوي إىل القيمة النظرية
هلا ،وحندده وفق املعادلة التالية:3
األصل الصايف = األصل املادي – جمموع الديون.

 .IIطريقة األصل احملاسيب الصايف املصحح:
طريقة األصل احملاسيب الصايف املصحح ) (ANCCتقوم أبخذ كل حساابت األصول واخلصوم وجتري عليها عمليات
التحليل والتصحيح الضرورية ألجل الوصول إىل الصورة األكثر صدقاً للحقيقة االقتصادية للميزانية ،والفرق بني األصل
املصحح واخلصم املستحق املصحح يعطينا األصل الصايف املصحح.
األصل احملاسيب الصايف املصحح ) (ANCCميكن انطالقاً من ميزانية واحدة ويساوي:4

 = ANCCاألصل الصايف للميزانية – اخلصم احلقيقي (ديون حقيقة) – أصول ومهية أو بدون قيمة  +اخلصوم
الومهية (فارق حتويل اخلصوم)  ±تصحيحات فائض أو نقص القيمة.
األصل الصايف املصحح من وجهة نظر قيمة االستعمال هو رأس املال املستثمر من طرف املسامهني يف املؤسسة:5
األصل الصايف املصحح = األصل اإلقتصادي مقيم بقيمة االستعمال – الديون.

إن قيمة األصل الصايف املصحح املبينة يف امليزانية اندراً ما تتعلق ابلقيمة االستعمالية احلالية لألصول املستعملة من
طرف املؤسسة لألسباب التالية:
Islam MISSAOUI,"Evaluation des entreprise et introduction en Bourse", mémoire de fin étude pour l’obtention
d’une maitrise en finance, Faculté du Nabeul, 2009, P 12.
2
Ibid, p 13.
3
BELLALAH Mondher, "Finance Moderne d’Entreprise", édition Economica, Paris, 2em éd, 2003, P 28.
4
CHAPLAIN Gérard, "Pratique Moderne de l’évaluation d’entreprise", édition EMS, Paris, 2004, P 106.
1

 5بكاري بلخري ،مرجع سبق ذكره ،ص .50
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 التسجيل احملاسيب الذي يتم على أساس التكلفة احلقيقية؛

 قيم العناصر املعنوية املسجلة يف امليزانية وغياب البعض منها؛
 قيمة سندات املسامهة؛
 األصول خارج االستغالل.
إذن هناك ضرورة لتحليل وتصحيح قيم عناصر األصول واخلصوم املعنية ،اليت تنشأ من االخنفاض النقدي ،طرق
اإلهتالك ،تغيري بعض األسعار يف السوق ،الطرق احملاسبية اليت من املمكن أن تنجر عنها فروقات كبرية بني امليزانية
االقتصادية وامليزانية احملاسبية ،هذا التصحيح يسمح بتقدير األصل الصايف املصحح.
يف كل احلاالت ،عمل املقيم يرتكز انطالقاً من امليزانية بتعديلها جمموعة بعد جمموعة حول قيمة األصول واخلصوم ،نبعد
من البداية حالة األصول املادية خارج االستغالل ،كاألراضي ،املباين ،األصول أين تكون قيمة السوق ليس من الصعب
إجيادها ،إما ابخلربة وإما ابلرجوع إىل معلومات حديثة ،والعملية تكون صعبة أكثر ابلنسبة لألصول املادية املتعلقة
ابالستغالل.1
وعليه حتسب قيمة األصل الصايف احملاسيب املصحح على النحو التايل:
األصل احملاسيب الصايف املصحح = األصول املصححة – اخلصوم املستحقة املصححة.
 أعمال البد من التأكد منها قبل الشروع يف التقييم وفق طريقة ):2 (ANCC

 .1التأكد من الوجود احلقيقي لعناصر الذمة املالية يف اتريخ التقييم ،فمن جهة جند أن بعض األصول املوجودة يف
امليزانية قد مت التنازل عليها ،ومن جهة أخرى جند أن البعض غري مبني يف امليزانية؛

 .2تقدير االستعمال احلقيقي ،وهو ضروري جداً لتمييز العناصر املرتبطة ابالستغالل عن املستقلة عنه ،ألن أساس
تقييمها خمتلف؛
 .3السري احلسن للمؤسسة ،ومن وجهة نظر استمرارية االستغالل أنخذ قيمتها اليت تعكس وظيفتها؛

 .4األصول اليت هي حالياً غري مستعملة لكن ستكون مستعملة الحقاً ،فتأخذ قيمتها عن طريق االختيار حيث
تكون ذات فعالية حبسب تطور النشاط ،مثالً آلة ميكن أن ختضع للعديد من التغريات من أجل أن تتكيف مع
إنتاج أكثر أمهية ،مبىن يقع يف قطعة أرض شاغرة سيكون من السهل أن جنري عليه توسعة ومن مث سيتم جتنب
التنقل املكلف؛
 .5أصول غري مستعملة ومؤك أهنا لن تستعمل فتعامل على أساس اخلردوات؛

 .6مراقبة الوضعية احلالية لألصول (عمرها ،نوعية صيانتها ،درجة تقادمها التقنية ،)...على سبيل املثال آلة موجودة
أصبحت قدمية المتثل وال فائدة حىت ولو مت شراؤها حديثاً ،نفس الشيء آلة مل يتم صيانتها بطريقة جيدة فنجدها
تفقد الكثري من طاقتها.
CHAPELLE DE Philippe,"l’Evaluation des entreprises", édition Economica, Paris, 3em éd, 2007, P 84.
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كل هذه النقاط يتم تناوهلا خالل عملية التقييم ،إذن قبل إجراء خمتلف التعديالت والتصحيحات على خمتلف عناصر
األصول املشكلة للذمة املالية للمؤسسة ،جيب أن منيز بني العناصر الضرورية لالستغالل ،والعناصر غري الضرورية له (أي
خارج االستغالل).
بعد إمتام عناصر امليزانية اليت من الواجب التطرق إليها عنصر بعنصر عند حساب األصل الصايف املصحح ،وابلتايل فإن
قيمة الذمة املالية حتسب كما يلي:1
قيمة الذمة املالية للمؤسسة = األموال اخلاصة احملاسبية  ±تصحيحات األصول  ±تصحيحات اخلصوم.
 .IIIطريقة القيمة اجلوهرية:2
أدخل مفهوم القيمة اجلوهرية يف جمال تقييم املؤسسات من طرف اخلرباء األملان سنة  1960وتعرف على أهنا القيمة
املتعلقة بقيمة االستمرارية مقدرة بقيمة االستبدال احلالية لألصول (املمتلكات واحلقوق) اليت تكون الذمة املالية للمؤسسة،
وتتميز ه ذه القيمة عن األصل الصايف احملاسيب املصحح يف استقالل العناصر املكونة هلا عن منط متويلها ووضعيتها القانونية،
وموجهة الحتياجات االستغالل ابملؤسسة.
وميكن حساب القيمة اجلوهرية انطالقاً من األصول املعاد تقييمها من منظور االستمرارية ،مضافاً إليها العناصر الضرورية
لالستغالل اليت ال متلكها املؤسسة (العتاد احملصل عنه بواسطة القرض اإلجياري واملستأجر واملستعار) ،آخذين يف االعتبار
القيمة احلالية ألقساط اإلجيار واألتعاب املتعلقة هبا يف جانب اخلصوم ،مع إضافة مصاريف االستثمار الضرورية لتكملة،
جتديد ،واحلفاظ على املعدات ،كما جيب استبعاد العناصر اليت متلكها املؤسسة وغري الضرورية لالستغالل.
القيمة اجلوهرية = األصول اإلمجالية املعاد تقييمها من منظور االستمرارية  +مصاريف االستثمار الضرورية

لالستغالل غري اململوكة  +مصاريف االستثمار الضرورية لتكملة وجتديد واحلفاظ على املعدات – العناصر اململوكة
غري الضرورية لالستغالل.
إن ما ميكن مالحظته على هذه العالقة ،هو حساب القيمة اجلوهرية بصورة إمجالية (الديون متضمنة يف حساهبا) ،غري
أنه يف الواقع جند بعض اخلرباء قد قسموا القيمة اجلوهرية ،ابإلضافة إىل السابقة (اإلمجالية) إىل صنفني آخرين وذلك حسب
معيار مكوانت متويل األصول:
 .1القيمة اجلوهرية اإلمجالية املخفضة:
تساوي إىل القيمة اجلوهرية اإلمجالية مطروحاً منها الديون بدون فوائد (كاألموال املرتوكة جماانً حتت تصرف املؤسسة من
طرف مسرييها وكذلك قروض املوردين) ،أي أن:
القيمة اجلوهرية املخفضة = القيمة اجلوهرية اإلمجالية – الديون بدون فوائد.

 1بكاري بلخري ،نفس املرجع السابق ،ص .75
 2هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .87-86
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 .2القيمة اجلوهرية الصافية:
تساوي إىل القيمة اإلمجالية مطروحاً منها جمموع الديون ،أي أن:

القيمة اجلوهرية الصافية :القيمة اجلوهرية اإلمجالية – جمموع الديون.

فالقيمة اجلوهرية الصافية هبذا املفهوم جندها تقرتب من األصل الصايف املصحح لوال إضافة األصول املستأجرة أو املستعارة
إليها ،أي أن القيمة اجلوهرية الصافية تزيد عن األصل الصايف املصحح بقيمة العناصر املستأجرة أو املستعارة الضرورية
لالستغالل.
 .IVاألموال الدائمة الضرورية لالستغالل:
مت إدخال مفهوم األموال الدائمة الضرورية لالستغالل من طرف ) (A.Barnayو ) ،(G.Calbaحيث يعترب البديل الذي
جاء على أثر االنتقادات واخللط الذي يكتنف طريقة القيمة اجلوهرية خصوصاً ما يتعلق مبشكل التمويل للعناصر الضرورية
لالستغالل ،1ويتلخص فحوى هذه الطريقة يف أخذها بعني االعتبار كل األموال الضرورية لالستغالل ابملؤسسة ،واملتمثلة
يف املوارد املالية الالزمة لتغطية االحتياج يف دوريت االستثمار واالستغالل ،إذ تنطلق هذه الطريقة من مفهوم التوازن املايل
للمؤسسة ،حبيث متول وتغطي األموال الدائمة لالستثمارات واالحتياج يف رأس املال العامل.2
وحتسب األموال الدائمة والضرورية لالستغالل ابملعادلة التالية:
األموال الدائمة الضرورية لالستغالل = القيم الثابتة (االستثمارات) لالستغالل  +احتياج رأس املال العامل
لالستغالل.
مع العلم أن القيم الثابتة تتضمن االستثمارات احملصل عليها عن طريق تقنية القرض اإلجياري وكذلك العتاد املستأجر.
تعترب طريقة األموال الدائمة الضررورية لالستغالل أكثر جناعة عند استعماهلا يف التوقعات املستقبلية ،ألن هذه األخرية
متناسقة مع حركية االستثمارات واحتياج رأس املال العامل الواجب متويلها ،على عكس طريقة القيمة اجلوهرية اإلمجالية
اليت ال تصلح ألن تستعمل يف املستقبل لعدم تناسق الربح التوقعي (عنصر ديناميكي) ومكوانهتا (عناصر اثبتة) ،وعليه
فهي تصلح يف املاضي لسهولة حساهبا.3
يظهر مما سبق ،أن التقييم عن طريق الذمة املالية يعتمد قبل كل شيء على جرد وتعريف كل العناصر اليت هي بصدد
التقييم ،فالغرض من التقييم على أساس الذمة املالية هو إعطاء تقدير موضوعي مستقل على التوقعات والتنبؤات.

1

TCHEMENI Emmanuel, Op.cit. , P 14.
Patrice VIZZAVONA, "Pratique de gestion, Tome 3 : Evaluation des entreprise", édition BERTI, Tipaza, 1990,
P 18.
3
Patrice VIZZAVONA, "Pratique de gestion, Tome 3 : Evaluation des entreprise", P 26.
2
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املبحث الثاين :طرق التقييم املرتكزة على العائد.
ترتكز هذه املقاربة على العوائد والتدفقات ،اليت تعتمد يف جانب كبري منها على املداخيل الصافية احملققة أو اليت
ستحققها املؤسسة واملستقاة من خمرجات نظام املعلومات احملاسيب ،وابلتحديد من جدول حساابت النتائج ،ابإلضافة إىل
خمرجات عملية التشخيص ممثلة يف النتيجة املستقبلية (املتوقعة).
املطلب األول :الطرق املرتكزة على مقاربة الربح (العائد).
سنتناول يف هذا املطلب قيمتني :قيمة املردودية ونسبة سعر السهم /العائد.

 .Iقيمة املردودية:
تعتمد هذه الطريقة يف حتديدها لقيمة مؤسسة على رمسلة متوسط الربح املتوقع مبعدل استحداث معني وهي تعترب من
الطرق األكثر استعماالً من طرف اخلرباء ،وحتسب وفق العالقة التالية:1
𝑩
𝒕)𝑰 (𝟏 +

𝒏

∑ =𝑽
𝟏=𝒕

حيث أن:
 :nعدد السنوات.
 :Vمتثل قيمة املؤسسة.
 :Iمعدل االستحداث.
 :Bمتوسط احلسايب للربح املتوقع.
ما ميكن مالحظته على هذه العالقة أهنا حتمل ثالث متغريات تتمثل يف :الربح ،معدل االستحداث ،ومدة
االستحداث ،واليت نستعرضها فيما يلي:
 .1الربح:
تتخذ الطرق التقليدية ذلك الربح احملصل عليه يف السنوات الثالث أو اخلمس املاضية اليت تسبق عملية التقييم،
حيث يتم حسابه كما يلي:2
)𝟏𝐏(𝐭−𝟑) + 𝐏(𝐭−𝟐) + 𝐏(𝒕−
=𝐁
𝟑
حيث أن:
) :P(t-Aمتثل ربح السنة الفارطة.

CHOINEL Alain, Op.cit. , P 128.
CONSO Pierre et HEMICI Farouk, "Gestion Financière de l’Entreprise", édition Dunod, Paris, 9em éd, 1999, P 520.
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إال أنه ما يالحظ على هذه الطريقة أهنا ال تعكس قيمة املؤسسة ،كون أهنا ليست مرتبطة بنتائجها املاضية ،بل مبا
ستحققه من نتائج مستقبلية ،ونعلم جيداً أبن املبدأ األساسي لقيمة املردودية هو ما ستحققه املؤسسة مستقبالً وليس ما
حققته يف املاضي ،لذا كان هناك ما يسمى ابلربح الناتج عن التوقعات.
 الربح الناتج عن التوقعات :وهو ذلك الربح الذي مت استعراضه يف الطريقة ،حيث ميثل حقيقة مردودية األموال
املستثمرة ،ومع ذلك فإنه يطرح مشكل صحة التوقعات ،هذه األخرية اليت حنصل عليها ابستخدام األساليب
اإلحصائية أو املوازانت التخطيطية.
عموما ،واحرتاماً ملبدأ قيمة املردودية يتم استعمال األرابح املقدرة ،أما إذا تعذر األمر يف إجيادها أو كان هناك
سوء لتقديرها فال مانع من استعمال األرابح املاضية (الربح الصايف املصحح).
 .2معدل االستحداث:
يرتبط معدل االستحداث بعدة عوامل تتمثل يف التضخم ،تكلفة النقود املستعملة ،واملخاطر املرتبطة ابإليراد املستقبلي
وابجلو العام .حيث يعترب حتدي د معدل االستحداث من األمور الصعبة .ويتم اختيار معدل االستحداث أو معدل الرمسلة
تبعاً الختيار الربح املأخوذ يف احلسبان ،فإذا مت اختيار الربح املاضي فإن هذا املعدل يساوي معدل الفائدة على رؤوس
األموال طويلة األجل ،أما إذا مت اختيار الربح املتوقع ،نضيف إىل معدل السوق عالوة خمطر ،بغية جتنب أتثريات عدم
التأكد اليت حتيط ابلتوقعات.1
وجتدر اإلشارة إىل أن الرمسلة واالستحداث وجهان لعملة واحدة ،وتتمثل يف سعر الوقت ،وميكن توضيح كل منهما يف
الشكل البياين اآليت:2
الشكل رقم ( :)3االستحداث والرمسلة للقيم.

Source : VERNIMMEN Pierre, "Finance d’Entreprise", P 316.
 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص .90

VERNIMMEN Pierre,"Finance d’entreprise", édition Dalloz, Paris, 3em éd, 1998, P 316.
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حيث أن:
 :V0القيمة احلالية.
 :iمعدل االستحداث.

 :Vnالقيمة املستقبلية.
 :tعدد السنوات.

 .3مدة االستحداث:
إن مدة االستحداث (التوقعات) هي قصرية جداً مقارنة مع مدة حياة املؤسسة ،ما بني ثالث ومخس سنوات ،وسبب
اختيار فرتة قصرية هو أن فرتة التوقعات ملدة طويلة تؤدي إىل عدم التأكد ،ونشري إىل أن الفرتة القصرية مالئمة للمؤسسات
ذات النمو القوي والتطور التكنولوجي السريع اليت جتعل من االستثمارات تقنيات قدمية ومتجاوزة مع أن مدهتا االقتصادية
مل تنتهي بعد.1
 .IIنسبة السهم/الربح ): (PER
تلعب هذه العالقة دوراً مهماً يف تقييم املؤسسات ،حيث تستخدم الطريقة األجنلوساكسونية (Price Earnining
)  Rationليس فقط لكوهنا مصطلح اجنليزي ،وإمنا الستعماهلا العاملي من طرف اخلرباء املاليني ،ويشري  PERإىل عدد
املرات اليت يتم فيها تغطية سعر السهم من خالل رحبيته ،وتعطى صيغة التقييم بواسطة هذه النسبة وفق العبارة اآلتية:2
V = (P/E ) B

حيث أن:
 :Vقيمة املؤسسة.

 : P/Eمعامل نسبة سعر السهم /الربح املأخوذ من البورصة.

 :Bالربح اإلمجايل للمؤسسة.

ويعرف  PERألصل مايل على أنه نسبة سعر األصل إىل الربح السنوي الذي يطرحه ،ومن مث فهو يبني فرتة االسرتداد
الالزمة هلذا األصل .تستعمل نسبة السعر/الربح يف األسواق املالية حبيث تشري إىل "كم من الربح" تقبل هذه األخرية دفعه
على ورقة مالية (سهم) ما ،أو مبعىن آخر كم مرة نقوم برمسلة العائد احملصل عليه من طرف مؤسسة ما ،3وهلذا الغرض جندها
تستعمل كثرياً يف املقارانت بني األسواق املالية املتعددة وبني خمتلف القطاعات واملؤسسات كمؤشر الختاذ القرارات لدى
مستثمري احملافظ ،واملساعدة يف التحليل ملعرفة أوضاع األسواق املالية للمحللني املاليني ،كما تلعب دوراً مهماً يف عمليات
تقييم املؤسسات بشقيها املسعرة وغري املسعرة.

 1بكاري بلخري ،مرجع سبق ذكره ،ص .93
CHOINEL Alain, Op.cit. , P 130.
J.Brilman et C.Maire, Op.cit. , P 57.
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 تقييم طريقة :PER

 .1ابلنسبة للمعامل سعر/الربح (العائد) :P/E
تتكون هذه النسبة كغريها من النسب من طرفني ،وعليه فداللتهما مرتبطة بطبيعتهما وقيمتهما ،واليت البد من الوقوف
عليهما لتعددمها:1
أ .السعر  :Priceيتم احلصول على السعر من خالل البورصة ،حيث توجد عدة تعاريف ميكن أن تدخل يف
حساب النسبة وهي:
 آخر سعر معروف أو سعر حديث للسهم.
 السعر يف  12/31للسنة املالية.
 السعر املتوسط لفرتة معينة ،شهر ،ثالثي ،سنة...،

ب .الربح  :Earningفيما خيص الربح جيب طرح ثالث تساؤالت:
 أي ربح مقصود؟ ربح صاف من الضريبة ،نتيجة جارية صافية...
 هل الربح الصايف املأخوذ معاجل ،مبعىن مصحح من طرف اخلرباء أم ال؟
 ما هي الفرتة املتعلقة هبذا الربح؟ هل هي تلك املتعلقة ابلربح الصايف للسنة املاضية ،الربح املقدر للسنة اجلارية
الناتج عن بناء سلسلة من األرابح السابقة ،الربح املتوقع للسنة القادمة.
لكن الربح األنسب هلذه النسبة ليس آخر ربح حمصل عليه ،وإمنا هو الربح املقدر سواء للسنة اجلارية أو للسنوات
الالحقة.2
 .2ابلنسبة إلمكانية استعماهلا:3
تستعمل هذه الطريقة ملعرفة قيمة املؤسسات املسعرة وغري املسعرة ،وذلك بتطبيق نسبة  P/Eملؤسسة مسعرة يف تقييم
مؤسسة أخرى مشاهبة هلا وتعمل يف نفس القطاع ،وتستعمل يف تقييم املؤسسات غري املسعرة ابألخص ،غري أنه ينصح
أبخذ احليطة واحلذر يف استعماهلا كون أن معطيات النسبة ال ختصها مباشرة ،وذلك إبلغاء العوامل اليت حتول دون مماثلتها
لواقع املؤسسة املراد تقييمها ،كما أنه غالباً ما يتم القيام بتخفيض تصل نسبته إىل  %30وأحياانً تصل إىل  %50وذلك
للجمود الكبري الذي يعرفه رأس املال املستثمر يف املؤسسات غري املسعرة.
 .3احتياطات استعمال :4 P/E
تكون النسبة  P/Eمتاحة بشكل سهل ،مبا أن مرجعها السوق املالية ،إال أن هناك بعض االحتياطات عند االستعمال
جيب أن أتخذ يف احلسبان:
 تتأثر القيمة احملصل عليها بشكل كبري بصحة ووضعية السوق املالية؛
1

Ibid, P 58.
CHOINEL Alain, Op.cit. , P 130.
3
J.Brilman et C.Maire , Op.cit. , P 67.
4
CHOINEL Alain, Op.cit. , P 132.
2
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 تعترب تطورات سعر الفائدة العامل الرئيسي الذي يوضح بشكل جيد تغريات النسبة  P/Eاملتوسطة للسوق املالية؛
 يصعب أحياانً إلجياد مؤسسات مسعرة مماثلة للمؤسسات املراد تقييمها ،كون حجم األوىل أوسع من حجم
املؤسسات غري املسعرة؛
 يكون للمؤسسات احملققة للخسائر نسبة  P/Eسلبية ،كما ميكن أن يكون للمؤسسات املوجودة يف فرتة إعادة
تقومي نسبة  P/Eجد مرتفعة بشكل مؤقت ،فكلتا احلالتني ال تعطي أي داللة؛
 يتطلب التطبيق اجليد هلذه الطريقة معرفة معمقة للمؤسسة ،ملنافسيها وللقطاع ،لترتجم خصوصياهتايف شكل تغريات
يف النسبة  P/Eمقارنة مع املتوسط املالحظ.

إن تطبيق هذه الطريقة حيتاج إىل توفر بورصة قيم تتميز ابالتساع وتتمتع مبستوى مقبول من الكفاءة ميكن معها احلصول
على نسبة  P/Eذات داللة ومعربة عن الواقع للسوق أو لقطاع معني أو ملؤسسة تفيد كمؤشر يستعمل يف عملية التقييم
املرتكزة على املقارنة سواء للمؤسسات املسعرة أو غري املسعرة منها ،وذلك ما يفسر استعمال معامل  P/Eيف جمال تقييم
واختاذ القرار يف جمال االستثمار يف األوراق املالية.
املطلب الثاين :الطرق املرتكزة على التدفقات.
يعترب مفهوم التدفق النقدي مفهوماً أجنلوسكسونياً ،وذلك من خالل تسميته األصلية »  ،« Cash flowاليت توضح
من جهة ما يسمى بـ »  « Cash ont flowاملعرب عن املخرجات من السيولة ،ومن جهة أخرى ما يسمى « Cash in
»  flowالذي يعرب عن املدخالت من السيولة ،والفرق بني هاتني احلركتني ينتج عنه التدفق النقدي الصايف « Net Cash
»  ، flowوقد استعمل كمرادف هلذا املفهوم ابللغة الفرنسية ما يسمى ابلقدرة على التمويل الذايت »  « CAFأي
»  ،« Capacité d’autofinancementالذي يساوي الربح الصايف مضافاَ إليها خمصصات االهتالك وتغريات بعض
املؤوانت.1
وحتسب القدرة على التمويل الذايت ابلعالقة التالية:2
القدرة على التمويل الذايت = الربح الصايف  +خمصصات االهتالك واملؤوانت (منقوصاً منها تلك املسرتجعة).
مقاربة التدفق الن قدي ترتكز يف تقييمها ملؤسسة معينة على التدفقات النقدية املستقبلية الناجتة عن استثمار وقدرة
املؤسسة على حتقيق األرابح املستقبلية وتدفقات اخلزينة املتاحة ،وهي أيضاً تشكل معطيات مهمة جلميع املستثمرين.
 .Iالتقييم على أساس القدرة على التمويل الذايت:
ميكن استعمال هذا املفهوم يف حساب قيمة مردودية مؤسسة معينة بدالً من استخدام مفهوم الربح الصايف املصحح.

Mauguire.H, "l’Evaluation des entreprises non cotées", édition Bordas, Paris, 1990, P P 23-24.
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فيما يتعلق ابلقدرة على التمويل الذايت الذايت »  « CAFفيمكن استعماله على غرار نسبة السعر  /الربح  PERيف طرق
مقارنة نظراً لالنتقادات املوجهة إىل هذا األخري فيما خيص سياسة االهتالكات اليت متيز بعض املؤسسات أو القطاعات
كقطاع الصناعات الثقيلة ،فالقدرة على التمويل الذايت هي أكثر متثيالً للقدرة الرحبية .وتعطى العالقة حلسابه كما يلي:1
𝒕𝑭𝑨𝑪
)𝒊 (𝟏 +

𝒏

∑ =𝑽
𝟏=𝒕

حيث أن :CAFt :القدرة على التمويل الذايت للفرتة ).(t
تبني هذه العالقة اجملموع املستحدث للقدرة على التمويل الذايت اليت تعطينا أيضاً القدرة احملتملة لنمو املؤسسة ،فالرمسلة
لقدرة التمويل الذايت تعطينا القيمة احملتملة لنمو املؤسسة.
 .IIالتقييم على أساس تدفقات اخلزينة املستحدثة:
تعتمد طريقة التقييم على أساس تدفقات اخلزينة املستحدثة يف حتديدها لقيمة مؤسسة على القيمة احلالية لتدفقات
اخلزينة املمكن حتقيقها ،واليت تقوم ابستحداثها مبعدل ،آخذين يف احلسبان ذلك املخطر الذي حييط ابالستثمار ،جمموع
هذه التدفقات املستقبلية يكون وفق آفاق توقعية (تقديرية) ،وعموماً جند مدهتا ترتاوح بني  5و  10سنوات ،وبعد هذه
الفرتة أتيت إضافة قيمة هنائية (قيمة ابقية).
ضمن هذه الطريقة نعترب أن املؤسسة كيان من حيث القيمة ال ترتبط برحبها ،لكن بقدرهتا الرحبية اليت نقيسها عن طريق
تدفقاهتا النقدية احلرة أو تدفقات اخلزينة املتاحة ،فهي متثل أحسن مكمل لطريقة استحداث األرابح.2
كما هو احلال ابلنسبة لطريقة املردودية نقوم ابستحداث متوسط تدفق اخلزينة لثالث أو مخس سنوات املتوقعة مبعدل
استحداث خيتلف عن ذلك املستعمل يف طريقة املردودية ،ألن املعدل ميكن أن يتغري من تركيبة إىل أخرى ،ألنه ال نستحدث
نفس املركبات.3
هي يف احلقيقة مق اربة جوهرية العتمادها على حساب القيمة احلالية لتدفقات اخلزينة املستقبلية املستحدثة مبعدل ميثل
االستحقاق الوسطي ملكافأة حاملي األموال للمؤسسة ابألخذ يف احلسبان ملخطرها.
ميكن حتديد قيمة املؤسسة وفق تدفقات اخلزينة املستحدثة على النحو اآليت:4

CHOINEL Alain, Op.cit. , P 136.

1

 2بكاري بلخري ،مرجع سبق ذكره ،ص .104
J.Brilman et C.Maire, Op.cit. , P 155.

3

 4بكاري بلخري" ،أمهية مقاربة التدفقات يف تقييم املؤسسة" ،جملة الباحث ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،العدد ،2012 ،10
ص .24
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𝑖𝐹𝐶𝐷
𝑇𝑉
+
𝑛)𝑡 (1 + 𝑡)𝑖 (1 +
حيث أن:
 : Vقيمة املؤسسة.
 : DCFiالتدفق النقدي املتاح اخلاص ابلنسبة .i
 : tمعدل االستحداث.
 : nعدد السنوات املأخوذة كآفاق للتقدير.

𝑛

∑ =𝑽
𝑖=1

 : Vtالقيمة الباقية للمؤسسة.
وميكن حساب التدفق النقدي املتاح انطالقاً من النتيجة احملاسبية الصافية كما يلي:1

التدفق النقدي املتاح = النتيجة العملياتية خارج املصاريف املالية وبعد الضريبة على أرابح الشركات  +خمصصات
االهتالك – التغيري يف احتياج رأس املال العامل لالستغالل  +التنازل عن األصول – االستثمارات.
ويقوم بعض اخلرباء إبضافة التدفقات املالية الناجتة عن حركة القروض (زايدة وتسديد القروض) ،وعليه يصبح
حساب املفهوم على النحو التايل:2
 تدفقات الإليرادات = الربح الصايف املصحح بعد االهتالك وقبل الضريبة  +املصاريف املالية +

االهتالكات االقتصادية  +قيمة التنازل عن االستثمارات  +قروض إضافية متوسطة وطويلة األجل.

 تدفقات املصاريف = االرتفاع يف احتياج رأس املال العامل  +تكلفة االستثمارات السنوية  +أقساط
إهتالك القروض.
 التدفق النقدي املتاح = تدفقات اإليرادات – تدفقات املصاريف.
تطرح هذه الطريقة (تدفقات اخلزينة املستحدثة) كغريها من الطرق املعتمدة على التدفقات إشكاال يف حتديد عناصر
حساهبا يف ظل عدم وجود إمجال وتوحيد هلذه العناصر ،واملتمثلة يف مفهوم التدفق النقدي املتاح ،الفرتة املستحدثة ،الفرتة
املأخوذة حلساب القيمة النهائية (املتبقية) للمؤسسة ،مما جيعل تطبيقها من طرف عدد من اخلرباء ينتج اختالفاً يف قيمة
نفس املؤسسة يف ظل عدم اإلمجال على مكوانهتا.

J.Barrean et J. Delahaye "Gestion financière : Manual et application", édition Dunod, Paris, 9em éd, 2000, P 301.
CHOINEL Alain, Op.cit. , P 135.
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واآلن سوف نقوم ببعض من التحليل ملكوانت العالقة السابقة كاآليت:1

 .1التدفق النقدي املتاح:
من خالل ما سبق ،ولكي يصبح التدفق النقدي املتاح يتمتع بنوع من التوحيد بني خمتلف الكتاب يتم استبعاد التدفقات
النقدية املتعلقة ابلقروض من حسابه ،وعليه فمفهوم  CHOINEL Alainالذي مت التعرض له يستبعد منه من جهة
اإليرادات :القروض اإلضافية ،من جهة املصاريف :أقساط إهتالك القروض ،وابلرغم من ذلك يبقى حتديد التدفق النقدي
يطرح مشاكل يف اجملاالت املالية بصفة عامة ،وجمال تقييم املؤسسات بصفة خاصة ،لعدم توحيد املفاهيم املالية واملفهوم يف
حد ذاته ،والذي يتجلى خاصة يف مشكل املؤوانت مما جيعل حتديده خيضع الختيارات اخلبري املقيم.
 .2معدل االستحداث:
يعرف معدل االستحداث هو اآلخر اشكاالً يف حتديده ،إال أنه غالباً ما أيخذ تكلفة رأس املال الستحداث التدفقات
املستقبلية مع األخذ يف احلسبان مستوى املخطر اخلاص ابملؤسسة ،فإذا كان إجياد تكلفة رأس املال يتميز بنوع من السهولة
والوضوح لوجود مؤشرات واضحة حلساهبا (سعر الفائدة واألرابح املوزعة ،)...فإن عالوة املخطر تطرح مشكالً وصعوبة يف
إجيادها ،مما تنتج اختالفاً بني اخلرباء املقيمني عند تطبيقها على نفس املؤسسة.
يف الواقع أن تكلفة رأس املال عبارة عن معدل مردودية أدىن ميكن ان حتققه استثمارات املؤسسة من اجل مقدرهتا على
حتقيق مردودية املسامهني و الدائنني.
وهلدف تسهيل عملية احلساب ،غالبا مايتم حساب تكلفة رأس املال عن طريق املتوسط الرتجيحي لتكلفة األموال
اخلاصة وتكلفة املديونية الصافية ،حسب العالقة التالية:2
𝑝𝑐𝑉
𝑑𝑉
𝐾= 
× 𝐾𝑐𝑝 + 
× 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)
𝑑𝑉 𝑉𝑐𝑝 +
𝑑𝑉 𝑉𝑐𝑝 +
حيث أن:
 :Kتكلفة رأس املال.
 :Vcpقيمة األموال اخلاصة.
 :Vdقيمة الديون طويلة األجل.
 :Kcpمعدل املردودية املستحق من طرف املسامهني (تكلفة األموال اخلاصة).
 :Kdمعدل الفائدة الذي ميكن أن تستدين به املؤسسة.
 :Tمعدل الضريبة على أرابح الشركات.
توضح هذه العالقة أبن معدل مردودية املؤسسة الذي ترغب يف حتقيقه يتعلق مبجموع:
 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .97-96
 2بكاري بلخري" ،أثر التقييم املايل على مسار الشراكة" ،مرجع سبق ذكره ،ص .114
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 مردودية األموال اخلاصة املرجحة بوزهنا املتعلق مبكافئة األموال من جهة؛

 مردودية الديون املالية املرجحة بوزهنا املتعلق مبكافئة األموال من جهة أخرى.
الفكرة إذن بسيطة وسهلة التوضيح ،مشروع ذو مردودية كافية هو ذلك الذي يسمح مبكافئة جمموع األموال وحتقيق
عائد إقتصادي.
 .3الفرتة املأخوذة حلساب التدفقات:
تعد الفرتة املأخوذة حلساب التدفقات املستقبلية احملصل عليها من العناصر اهلامة يف حساب قيمة املؤسسة وفق هذه
الطريقة ،لكن ما ميكن مالحظته من خالل الكتاابت يف جمال التقييم أهنا ال تعرف توحيداً بني الكتاب ،فمنهم من أيخذ
فرتة طويلة جداً ومنهم من يتبنون فرتة أقصر من ذلك بكثري ،وهلذا الغرض سنتطرق هلما على النحو التايل:1
 الفرتة الطويلة :يعتمد أصحاب هذه الطريقة يف استحداث التدفقات املستقبلية لفرتة طويلة ترتاوح بني  10و
 12سنة على األقل ،وغالباً ما يذهبون إىل  20سنة ،كما تصل أحياانً حىت  50سنة.

 الفرتة القصرية :يعتمد الكتاب اجلدد فرتة قصرية جداً مبا سبق ،واليت يف الغالب متاثل ماهو مأخوذ يف نظرية
االستثمارات واملتمثلة يف مخس سنوات.

 .4القيمة النهائية (املتبقية) للمؤسسة:
تبني القيمة النهائية اجلزء املتبقي من املؤسسة عند هناية الفرتة املأخوذة حلساب التدفقات املستقبلية الناجتة عنها،
حيث متثل وزانً معترباً اليستهان به يف عملية التقييم وفق هذه الطريقة ،خاصة إذا ما كانت فرتة التوقعات قصرية ،غري أن
حتديدها يف الواقع يعرف عدة طرق ،مما جيعلها أحد عناصر االختالف يف طريقة التدفق النقدي املتاح بني اخلرباء
املقيمني ،وتتمثل أهم طرق حساهبا فيما يلي:
 األصل الصايف املصحح لنهاية فرتة التوقعات؛
 رمسلة األرابح للسنة األخرية للتوقعات بواسطة نسبة السعر/العائد ) (PERاملقدر للمؤسسة؛
 استحداث التدفق األخري إىل ما الهناية مبعدل استحداث يتمثل يف معدل العائد الواجب احلصول عليه ،وابلتايل
VRn = Fn/t
تصبح:
حيث أن:

 :VRnالقيمة املتبقية للمؤسسة.
 :Fnالتدفق األخري.
 :tمعدل الفائدة الواجب احلصول عليه.

J.Barrean et J.Delahaye ,Op.cit , P P 301-302.
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 االعتماد على منظور الذمة املالية يف حساهبا ،وذلك من خالل امليزانية املتوقعة عند هناية الفرتة ،حيث تساوي
القيمة النهائية األصول الثابتة مضافاً إليها االحتياج لرأس املال العامل املتوقع مضافاً إليها فائض قيمة حمتمل
.Good Will

إن الطريقة اليت أتخذ غالباً يف حساب القيمة النهائية تتمثل يف استحداث النتيجة العملياتية الصافية (الربح الصايف
املصحح) على فرتة غري منتهية ،وابملقابل جند أن الطرق املرتكزة على الذمة املالية يف حساب القيمة النهائية ،تتميز بعدم
1
كفايتها وتعبريها على احلقيقة.
يف األخري ميكن القول أن مقاربة التدفقات هي مقاربة جد حساسة وأيضاً عملية تطبيقها صعبة نظراً للعناصر املكونة
هلا (إعداد التدفقات املستقبلية ،حتديد تكلفة رأس املال ،حتديد معدل االستحداث ،الفرتة املأخوذة حلساب القيمة
النهائية) وابلتايل فإن نتيجة التقييم مرهونة بشكل مباشر ابختيار تلك العناصر ،واالختيار بدوره مشروط جداً مبا هو
منتظر من نتيجة التقييم (استمرار نشاط املؤسسة ،الدخول إىل البورصة.)...

J.Barrean et J.Delahaye, Op.cit. , P 302.
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املبحث الثالث :طرق التقييم املرتكزة على فائض القيمة .Good Will
مصطلح  Good Willمصطلح معروف كثرياً يف املالية ،حيث استعمل لفرتة طويلة كأداة مفضلة لتصحيح قيم الذمة
املالية ،من أجل األخذ يف احلسبان املردودية االقتصادية احملققة من طرف املؤسسة ،خصوصاً مقارنة مع التكلفة الوسطية
املرجحة لرأس املال ومن مث تقييم رأس املال املعنوي للمؤسسة.
املطلب األول :الطريقة غري املباشرة حلساب فائض القيمة.
توجد طريقة واحدة حسب هذا املعيار ،وتقوم هذه الطريقة على حساب فائض القيمة ابعتباره ميثل فرقاً بني القيمة
اإلمجالية للمؤسسة وقيمة األصول املادية (األصل الصايف احملاسيب املصحح  ANCCأو القيمة اجلوهرية اإلمجالية )،)VSB
وعليه يتم حساب فائض القيمة بعد حساب القيمة اإلمجالية للمؤسسة ،هذه األخرية حتسب إنطالقاً من املتوسط احلسايب
للقيمة الناجتة عن منظور الذمة املالية (  ANCCأو  )VSBوالقيمة الناجتة من منظور التوقعات (قيمة املردودية (العائد).1
من خالل استعمال مفهومي األصل احملاسيب أو القيمة اجلوهرية اإلمجالية يف حساب فائض القيمة ،فإننا نكون أمام
حالتني :الطريقة غري املباشرة الصافية والطريقة غري املباشرة اإلمجالية ،وعلى هذا األساس سنتطرق حلساب هذه الطريقة من
زاويتني:
 .Iالطريقة غري املباشرة الصافية:
يستعمل يف هذه الطريقة مفهوم األصل الصايف احملاسيب املصحح ) (ANCCحلساب فائض القيمة والقيمة اإلمجالية
للمؤسسة.
V = GW + ANCC

حيث أن:
 :Vالقيمة اإلمجالية للمؤسسة.
 :GWفائض القيمة .Good Will
 :ANCCاألصل الصايف احملاسيب املصحح.
وتعطى الصيغة اليت حتسب فائض القيمة على النحو التايل:2

)GW = (1/2) i (B – i. ANCC

ومنه حتسب قيمة املؤسسة على النحو اآليت:3

)V= ANCC + (1/2) i (B – i.ANCC

حيث أن :
الدخل الثابت).

)i.ANCC

–   (1/2) i (Bميثل سعر الفائدة املستعمل يف الدولة (غالباً معدل الفائدة على القيم ذات

 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص .99

K.Achouche et A.Labanji, "Que vaut votre entreprise ? Dianostic et évaluation de l’entreprise", édition SNC, Alger,
1996, P 43.
3
J.Brilman et C.Maire, Op.cit. , P 121.
2
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 .IIالطريقة غري املباشرة اإلمجالية:
تعمل هذه الطريقة بنفس اخلطوات السابقة يف حساب فائض القيمة وقيمة املؤسسة ،ويكمن الفرق يف استبدال القيمة
اجلوهرية اإلمجالية  VSBحمل األصل الصايف احملاسيب املصحح  ،ANCCوتبعاً لذلك يتغري العائد املايل املقابل ،فيستبدل
الربح الصايف املصحح  Bابلقدرة الرحبية (النتيجة العملياتية بعد الضريبة) اليت تتضمن الفوائد فضالً عن الربح الصايف
املصحح واليت متثل العائد املقابل للقيمة اجلوهرية اإلمجالية .VSB
وعليه حيسب فائض القيمة وقيمة املؤسسة وفق هذه الطريقة على النحو التايل:1
)GW = (1/2) i (CB-i.VSB

ومنه قيمة املؤسسة:

𝟏
𝑩𝑪
( 𝑽𝑺𝑩 +
)𝑬𝑯𝑨 𝑬 ±
𝟐
𝑰

=𝑽

حيث أن:
 :CBالقدرة الرحبية (النتيجة العملياتية).
 :Eالديون.
 :AHEعناصر خارج االستغالل.

ماميكن مالحظته على الطريقة املباشرة بشقيها الصايف واإلمجايل ما يلي:
 تتم رمسلة الربح الصايف مبعدل استحداث ) (2iمضاعف ملعدل التوظيف املفرتض ) (iلقيمة األصول املطروحة
( ANCCأو  )VSBيف السوق املالية ،مما يدل على أخذه يف احلسبان املخطر ،عكس الثاين الذي الأيخذ يف
حسابه املخطر.2
 تعترب هذه الطريقة طريقة حتكمية (تعسفية) ،الستعماهلا متوسط قيمتني حلساب قيمة املؤسسة ،ذلك أن القيمة
الناجتة عن املتوسط غري مبنية على افرتاض معني ،عكس استعمال الطريقة مباشرة حيث تكون مالئمة لوضعية
التقييم.
 يساوي فائض القيمة حسب هذه الطريقة نصف فائض قيمة املردودية على قيمة األصول ( ANCCأو

:)VSB

𝐵 1
)𝐶𝐶𝑁𝐴 ( −
𝑖 2
 وأيضاً يساوي فائض القيمة نصف رمسلة فائض الربح لفرتة غري منتهية مبعامل :1/i
= GW

1 1
)𝐶𝐶𝑁𝐴 × ( 𝐵 − 𝑖.
𝑖 2

= GW

Mauguiere.H, Op.cit. , P 40.
J.Brilman et C.Maire, Op.cit. , P 121.
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 يستعمل أصحاب هذه الطريقة ختفيضاً على الربح الصايف املصحح  Bأو القدرة الرحبية  CBبـ  %30عندما حيسب
الربح من خالل ترجيح األرابح املاضية احلديثة ،لتقليل أثر عدم االنسجام بني األرابح املاضية واملقدرة.

املطلب الثاين :الطرق املباشرة حلساب فائض القيمة.
توجد عدة طرق مباشرة حلساب فائض القيمة واليت سوف نتطرق لذكر أمهها:
 .Iالطرق املباشرة:
تتمثل هذه الطرق فيما يلي:
 .1الطريقة األجنلوسكسونية:
تعتمد هذه الطريقة على رمس لة الربح اإلضايف الناتج عن الفرق بني الربح احملصل عليه وعائد توظيف األموال الضرورية
للمؤسسة يف السوق املالية ،وتعطى قيمة املؤسسة وفائض القيمة على النحو التايل:1
الطريقة اإلمجالية:
الطريقة الصافية:

𝟏

)𝑩𝑺𝑽 𝐕 = 𝐀𝐍𝐂𝐂 + (𝑪𝑩 − 𝒊.
𝐢
𝟏
)𝑩𝑺𝑽 𝑮𝑾 = (𝑪𝑩 − 𝒊.
𝒕
𝟏
)𝑪𝑵𝑨 𝐕 = 𝐀𝐍𝐂 + (𝑪𝑩. 𝒊.
𝐢
𝟏
)𝑪𝑵𝑨 𝐆𝐖 = (𝑪𝑩 − 𝒊.
𝐭

حيث أن:
 :iسعر الفائدة .
 :tمعدل استحداث مبخطر (حيث يكون أكرب من  iكونه يضاف إليه ما بني  %25إىل  %50كنسبة خمطر).
 :CBالقدرة الرحبية.
 :Bالربح املصحح.
مما سبق يالح ظ أن هذه الطريقة اليت تقوم برمسلة الربح اإلضايف ملدة غري منتهية مبعدل استحداث  tتصبح مساوية
للطريقة السابقة (الطريقة غري املباشرة) يف حال ما إذا أخذت نسبة املخطر بـ  ،%50وعليه نستطيع القول أن الطريقة غري
املباشرة هي حالة خاصة من هذه الطريقة.

Mauguiere.H, Op.cit. , P 36.
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 .2طريقة الريع املختصرة لفائض القيمة:
تسمى كذلك ابلطريقة املبسطة الحتاد اخلرباء احملاسبيني األوروبيني ،حيث تنطلق هذه الطريقة يف حساب فائض القيمة
من استحداث فوائض الربح الناجتة عن الفرق بني الربح وعائد توظيف األموال الضرورية للمؤسسة يف السوق املالية لفرتة
معينة ،عكس الطريقة السابقة (األجنلوسكسونية) اليت تعتمد فرتة غري منتهية.
تعطى معادلة هذه الطريقة على النحو التايل:
 عندما يكون فائض القيمة اثبتاً:1

الطريقة الصافية:

)V= ANCC + an (B-i. ANCC
𝒏𝟏 − (𝟏 + 𝒕)−

𝐭
حيث أن :an :القيمة احلالية ملبالغ مستقبلية متساوية.

𝐚𝐧 = 𝟏 −

 يف حالة عدم ثبات فائض القيمة:

𝐶𝐶𝑁𝐴 𝐵𝑡 − 𝑖.
𝑡) ` 𝑖 (1 +
حيث أن : i` :معدل االستحداث.

𝑛

∑ V = ANCC +
𝑖=1

 .IIالطرق املباشرة األخرى حلساب فائض القيمة:
وتتمثل يف:

 .1طريقة :Calba et Barnay
تعتمد هذه الطريقة يف حساهبا لفائض القيمة على مفهوم األموال الدائمة الضرورية لالستغالل ) (CPNEواملردودية
املالية ،حيث أن فائض الربح حسبهما يساوي إىل الفرق بني املردودية املالية وقيمة التوظيف ألموال معاجلة ) (CPNEمبعدل
بدون خمطر.
وهي تعطى ابلعالقة اآلتية:2
𝐹𝑅 × 𝑛𝑎 𝐶𝑃𝑁𝐸 +
𝑉 = 𝐴𝑁𝐶 +
𝐸𝑁𝑃𝐶 .
)𝑛𝑎 1 + (𝑖.
ومنه:
𝐹𝑅 × 𝑛𝑎 𝐶𝑃𝑁𝐸 +
= GW
𝐸𝑁𝑃𝐶 −
)𝑛𝑎 1 + (𝑖.
عالقة فائض القيمة األخرية تكافئ منطقياً:
Mauguiere.H, Op.cit. , P 36.
J.Brilman et C.Maire, Op.cit. , P P 124-125.
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𝑛𝑎
]) 𝐸𝑁𝑃𝐶 × [𝑅𝐹 − (𝑖.
)𝑛𝑎 1 + (𝑖.

= 𝑊𝐺

حيث أن:
 :Vقيمة املؤسسة.
 :ANCاألصل الصايف املصحح.
 :anالقيمة احلالية ملبالغ مستقبلية متساوية.
 :CPNEالقيم الثابتة مضافاً إليها االحتياج يف رأس املال العامل.
 :RFالعائد املايل.
 :iمعدل الفائدة.
فاألساس الذي تعتمد عليه هذه الطريقة هو مطابق لذلك املتعلق ابلريع املختصر لفائض القيمة ،لكن بدال من االعتماد
على مفهومي القيمة اجلوهرية ) (VSBوالقيمة الرحبية ) ،(CBفقد مت اعتماد كل من مفهومي األموال الدائمة الضرورية
لالستغالل ) (CPNEوالعائد املايل ) ، (RFونشري هنا إىل أنه يتم إحداث ختفيض على الربح املستقبلي من  %5إىل
 %30كحد أقصى.
 .2طريقة احتاد اخلرباء احملاسبيني األوروبيني:
يقيم فائض القيمة ومن مث قيمة املؤسسة وفق هذه الطريقة ابلعالقة اآلتية:
الطريقة اإلمجالية:1
قيمة املؤسسة:
فائض القيمة:
الطريقة الصافية:2

)𝑩𝑪 𝑽𝒔 + (𝒂𝒏.
𝒔𝒆𝒕𝒕𝒆𝑫 −
)𝒕 𝟏 + (𝒂𝒏.
𝒏𝒂
)𝒔𝑽 (𝑪𝑩 − 𝒕.
)𝒕 𝟏 + (𝒂𝒏.
𝐁 𝐚𝐧.
)𝐢 𝟏 + (𝐚𝐧.

=𝑽

= 𝑾𝑮

𝐕 = 𝐀𝐍𝐂𝐂 +

𝐧𝐚
)𝑪𝑪𝑵𝑨 (𝑩 − 𝒊.
)𝒊 𝟏 + (𝒂𝒏.

= 𝐖𝐆

Mauguiere.H, Op.cit. , P 34.
J.Brilman et C.Maire, Op.cit. , P 120.
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حيث أن:
 :Vقيمة املؤسسة.
 :Vsالقيمة اجلوهرية.
 :anالقيمة احلالية ملبالغ مستقبلية متساوية.
 :CBالقدرة الرحبية.
 :tمعامل استحداث يساوي إىل معدل الفائدة لقروض الدولة مضافاً إليه عالوة بـ .%50
 :nفرتة ترتاوح بني  3و  8سنوات.
يطبق ختفيض بنسبة  %30على القدرة الرحبية ).(CB
 .3طريقة استحداث لسلسة حمدودة لريوع فائض القيمة:
األصل االقتصادي الذي نستعمله يف حساب الريوع ميكن أن يكون:1
 األصل الصايف احملاسيب املصحح:
𝒏𝟏 − (𝟏 + 𝒊)−
)𝑪𝑪𝑵𝑨 × 𝐫 𝐕 = 𝐀𝐍𝐂𝐂 + (𝐁 −
𝒊
 القيمة اجلوهرية اخلام:
𝒏𝟏 − (𝟏 + 𝒊)−
)𝑩𝑺𝑽 × 𝐫 𝐕 = 𝐀𝐍𝐂𝐂 + (𝐁 −
𝒊
 األموال الدائمة الضرورية لالستغالل:
𝒏

𝑲𝐕 = 𝐀𝐍𝐂𝐂 + ∑(𝑩 − 𝒓 × 𝑪𝑷𝑵𝑬)(𝟏 + 𝒊)−
𝟏=𝑲

يف حالة ) (ANCCو ) (VSBريوع فائض القيمة يفرتض أهنا اثبتة ،وابلعكس يف حالة ) (CPNEجيب بذل جمهود
ملعرفة الريع لكل سنة من السنوات املعينة.
 .4طريقة شراء النتائج السنوية:
تعتمد هذه الطريقة يف حساهبا لفائض القيمة على ضرب الربح اإلضايف يف عدد معني من السنوات ،عكس الطرق اليت
تقوم ابستحداثه وفق معدل االستحداث ،وحتسب قيمة الفائض ) (GWوقيمة املؤسسة ) (Vعن طريق العالقة اآلتية:
الطريقة اإلمجالية:2
)𝑺𝑽 × 𝒊 𝐕 = (𝐕𝐒 − 𝐃𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬) + 𝒏(𝑪𝑩 −
)𝑺𝑽 × 𝐢 𝐆𝐖 = 𝐧(𝐂𝐁 −
 1بكاري بلخري"،أثر التقييم املايل على مسار الشراكة" ،مرجع سبق ذكره ،ص .128
Mauguière.H, Op.cit. , P 39.
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الطريقة الصافية:1

)𝑪𝑵𝑨 × 𝐢 𝐕 = 𝐀𝐍𝐂 + 𝐧(𝐂𝐁 −
)𝑪𝑵𝑨 × 𝐢 𝐆𝐖 = 𝐧(𝐂𝐁 −
 .5طريقة املعدالت مبخطر وبدون خمطر:
هذه الطريقة مشتقة من طريقة اخلرباء احملاسبني األوربيني مبعدل أعلى من معدل العائد العادي لألصل من أجل األخذ
يف احلسبان املخطر وذلك إلجياد فائض القيمة وقيمة املؤسسة ،إال أن االختالف بينهما يكمن يف أن هذه األخرية أي
طريقة معدل مبخطر ومعدل بدون خمطر تطبق على القيمة اإلمجالية للحيازة وليس فقط على قيمة األصل املرتبط ،وهناك
أيضاً اختالف مع طريقة األجنلوسكسونية متأت يف احلقيقة من أن فائض الربح حمدد إنطالقاً من معدل عائد عادي حول
سعر احليازة ) (i. Vوليس حول األصل الصايف ) ،(i. ANCوحتسب وفق العالقة التالية:2
𝟏
)𝑽 × 𝒊 𝐕 = 𝐀𝐍𝐂 + (𝑩 −
𝒕
𝟏
)𝑽 × 𝐢 𝐆𝐖 = (𝐁 −
𝐭
حيث أن :t :معدل استحداث متضمن عالوة خمطر ،كثرياً ما جنده يساوي إىل املعدل ) (iمضافاً إليه عالوة خمطر.
املطلب الثالث :تقييم منظور فائض القيمة.
ميكن تقييم منظور فائض القيمة من خالل ذكر إجيابيات وأوجه القصور ملقاربة .Good Will
 .Iإجيابيات املنظور:3
ميكن أن نبني بعض إجيابيات منظور فائض القيمة  Good Willيف النقاط التالية:
 يسمح ت قييم سريع يرتكز على احلقيقة املالية لالستغالل (النتيجة االقتصادية )...،ومبنظور عملي للمخاطر النامجة
عن عدة معطيات متعلقة ابملؤسسة وحميطها؛
 إمكانية إزالة األخطاء النامجة عن تقييم خاطئ ألصول االستغالل ،فعند تقييم أصول املؤسسة أبعلى من حقيقتها،
يتم تدارك ذلك خبضوعها لفائض قيمة خمفض وأحياان نقص قيمة  ،Bad Willوابملقابل عندما يكون هناك تقييم
متدين حلقيقة األصول فإنه يتم تغطية ذلك بزايدة يف فائض القيمة  ،Good Willوعليه يلعب فائض قيمة Good
 Willدور املصحح لطرق التقييم املرتكزة على الذمة املالية ،وابلتايل تظهر أمهيته بشكل واضح يف عملية شراء
املؤسسات من خالل تقريب الرؤى بني البائع واملشرتي يف حالة وقوع مشاكل وأخطاء يف تقييم أصول املؤسسة؛

1

J.Brilman et C.Maire, Op.cit. , P 123.
CHOINEL Alain, Op.cit. , P 148.
3
CHOINEL Alain, Op.cit. , P 145.
2
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 يتيح حساب فائض القيمة  Good Willمن الناحية العملية إيضاح مدى مالئمة بعض القرارات التسيريية ،خاصة
منها املتعلقة بشراء األصول والتنازل عنها ،وابلتايل فهي تلعب دوراً تسيريايً يف املؤسسة حيث تساعد يف اختاذ
القرارات املهمة؛

 تسمح ابملقارنة بني املؤسسات ذات البنية املختلفة من انحية األصول ،ومعرفة مدى استطاعة كل مؤسسة يف
حتقيق فائض ربح ،وابلتايل فهي تلعب دوراً مساعداً يف االختيار عند إقدام املستثمرين لشراء املؤسسات.
 .IIأوجه قصور املنظور:1
 تتميز طرق هذا املنظور ابلبساطة والسرعة يف تقييم املؤسسات كوهنا تعتمد على املعطيات املتعلقة ببنية االستغالل
فحسب ،وتتجاهل املشاكل املتعلقة ابلتوازن املايل واالستثمار والتمويل ،كما أهنا ترتكز على معطيات تقديرية
بسيطة يتم التوصل إليها بواسطة امتداد بسيط؛
 تعترب الطريقة املبسطة الحتاد اخلرباء احملاسبيني ،حسب أغلب الكتاب غري موافقة للمؤسسات ذات املردودية
الضعيفة ،كوهنا تفضي إىل نقص يف القيمة  ،Bad Willكذلك الشأن ابلنسبة لكل الطرق املباشرة حلساب فائض
القيمة؛
 يعترب هذا املنظور غري موافق للمؤسسات احملققة للخسائر ،وابلتايل فهو يقتصر على املؤسسات ذات النتائج
اإلجيابية؛
 يالحظ أن منظور فائض القيمة أقل موافقة لتقييم املؤسسات الكربى ،وابلعكس فهو مناسب لتقييم املؤسسات
ذات احلجم الصغري واملتوسط ،ألنه أكثر وضوح وشفافية من الطرق األخرى ،اليت تتطلب عدة معطيات عند بيع
تلك املؤسسات للجمهور.
وابلتايل ،يتضح أن خمتلف طرق التقييم املرتكزة على مفهوم فائض القيمة  Good Willوابإلمجاع تعرف فائض القيمة أبنه
القيمة احلالية لفائض ربح مقاس ابلفرق بني املردودية احملققة من طرف املؤسسة ومدخول لتوظيف مبعدل بدون خطر ،إما
أبمواهلا اخلاصة وإما أبصلها الصايف.

PENE Dider, Op.cit. , P 116.
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املبحث الرابع :اختيار منوذج التقييم املالئم يف ظل تعدد طرق التقييم.
على املقيم يف جمال عمليات التفاوض أن يسعى للبحث عن الطريقة املثلى للوصول إىل القيمة أوجمال القيمة املرضي
جلميع األطراف .وعليه البد للخبري املقيم أن يعتمد منهجية سليمة من خالل االلتزام مبخطط العمل .لذلك حناول يف هذا
املبحث أن نقف على منوذج التقييم املناسب خلصوصية املؤسسة ابلتحديد ،ابإلضافة للتطرق للمحددات األخرى مع
اإلشارة لواقع التقييم يف اجلزائر.
املطلب األول :تكييف طرق التقييم املختلفة مع خصوصيات املؤسسة وتنميط عمل اخلرباء املقيمني.
سنتناول يف هذا املطلب ما يلي:
 .Iتكييف طرق التقييم املختلفة مع خصوصيات املؤسسة:
تشهد احلياة االقتصادية عدة وضعيات وأنواع للمؤسسات ،مما جيعل كل مؤسسة متتاز خبصوصيات دون أخرى ،فمثالً
من حيث النشاط جند مؤسسات صناعية ،خدمية وجتارية ،ومن حيث احلجم جند مؤسسات صغرية ومتوسطة وأخرى
ضخمة ،أما من حيث وضعيتها جند مؤسسات حتقق أرابح وأخرى حتقق خسائر،كل هذه الوضعيات واحلاالت جتعل
املؤسسة متميزة خبصوصيات جتعل طريقة أو منظور تقييم موافق هلا دون أخرى.
وعليه فبالرغم من وجود عدة طرق حلساب قيمة املؤسسة ،على اخلبري البحث عن الطريقة املالئمة حلساب قيمة املؤسسة
تبعاً خلصوصياهتا .ويف هذا اإلطار ميكن أن نبني ما يلي:1
 تعترب قيمة التصفية موافق للمؤسسات ذات األصول غري القادرة على حتقيق األرابح؛
 تعد طريقة التدفقات األنسب للمؤسسات اخلدمية اليت تكاد تنعدم فيها األصول املادية ،كما جندها موافقة
للمؤسسات قوية النمو؛
 كما يالحظ عدم موافقة الطرق املرتكزة على الذمة املالية للمؤسسات العاجزة (ذات اخلسائر الكبرية) ،ذلك ألن
خسائر سنة أو سنتني تفوق أحياانً قيمة األصل احملاسيب الصايف املصحح.
جيب تقييم امل ؤسسات املعتمدة يف حتقيق أرابحها على فرق البحث ،على غرار شركات الربجمة مثل  Microsoftالعمالقة،
بتقييم خاص أيخذ يف حسابه قيمة فرق البحث ،ألن وجود املؤسسة مرتبط بفرقها ،لذلك فال قيمة لألصول األخرى يف
حالة بيع املؤسسة دون فريقها العامل لذا فتقييمها خيضع ملنظور التدفقات.2
ويتم استعمال طريقة التقييم املرتكزة على اخليارات احلقيقية ،خاصة للمؤسسات املنتمية لقطاع االقتصاد اجلديد ،واليت
تتمثل يف مؤسسات قطاع التكنولوجيا احلديثة (شركات األنرتنت) واملؤسسات احلديثة املوسومة ،واليت تتميز جمملها يف
إنفاق استثماري كبري يف سنواهتا األوىل ،فاستعمال الطرق التقليدية (الذمة املالية ،التدفقات النقدية )..من شأنه أن يعطي
قيماً ال تعكس قيمتها احلقيقية ابعتبارها حتقق خسائر وتدفقات سلبية حالية ومستقبلية لفرتة معينة ،ابإلضافة إىل لتواجد
PENE Dider, Op.cit. , p 168.

 2هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص .105
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أصول ملموسة متواضعة ،فشركة االنرتنت تتطلب مكاتب وح واسب ،وجندها حتقق أرقام أعمال ضخمة ،ومن مث فطرق
الذمة املالية ال تفي ابلغرض ،وعليه تصبح طريقة اخليارات احلقيقية اليت تقوم بتقييم املؤسسة انطالقاً من جمموعة من
السيناريوهات املستقبلية املوافقة السرتاتيجية منوها ،األمر الذي يسمح ابلوقوف على قيمة هذا النوع من املؤسسات يف ظل
الظروف املذكورة ،بشكل يقارب لواقعها ،والذي يفسر ابرتفاع الرمسلة البورصية (سعر السهم) لتلك املسعرة منها يف األسواق
املالية.1
إضافة لذلك ،يعترب حتديد اهلدف من تقييم املؤسسة عامالً مهماً يف إجياد وحتديد الطريقة املناسبة للمؤسسة ،فكما رأينا
يف السابق ،توجد عدة دوافع وراء تقييم املؤسسة (التنازل الكلي أو اجلزئي ،الدخول إىل البورصة ،االندماج  )...،جتعل
اخلبري حيتاط ويعمل على إجياد الطريقة املناسبة هلا.
وابلتايل يف حالة وضوح وحتديد األهداف املرجوة ،وإدراك ومعرفة خصوصيات املؤسسة ميكن إجياد طريقة أو منظور
موافق للمؤسسات دون األخرى.
فما يقوم به اخلرباء عند تقييمهم للمؤسسات ابستعمال جمموعة من الطرق اليت تنتمي للمناظري املختلفة وعند احلصول
على نتائجها يتم احلصول على متوسط هلذه النتائج مع إمكانية ترجيح طريقة على حساب أخرى ،وهذا حسب رأينا ميثل
أسلوابً مضلالً ،ألنه:
 يعترب عملية التقييم رأي فين صادر من متخصص يف استعمال منهجية تكون نتائجها صحيحة يف نظر املعنيني،
إذا كانت حمل قبول عام؛

 يستعمل طرق عديدة ،ويكشف حساب متوسط لنتائجها ،عن عدم الدقة يف حتديد التساؤالت اليت سبق طرحها
من جهة ،ومن جهة أخرى ميثل تكاليف إضافية يتحملها طالب التقييم.
 .IIتنميط عمل اخلرباء املقيمني:2
لغرض حتسني نتائج التقييم اليت تعترب رأي فين يصدر عن اخلبري املقيم ضرورة وجود املنظمات املهنية ذات العالقة ابلتقييم
للقيام بتوحيد وتنميط العمل على مستوى البلد ،ويظهر ذلك من خالل خمطط العمل ،الذي ينبغي أن يكون موحداً يف
اخلطوات اليت مير هبا ،إضافة لتنميط التقارير اخلاصة للتقييم ،اليت متثل خمرجات عملية التقييم ،إذ جند يف فرنسا على سبيل
املثال أبن اخلرباء احملاسبيني وشركة املستشارين واخلرباء املاليني واللذان ميثالن منظمتان مهنيتان هلما عالقة مباشرة ابلتقييم،
حيث أن األوىل تضم احملاسبيني والثانية تضم احملللني املاليني ،فكال هاتني الوظيفتني يستطيع صاحبهما من خالهلما ممارسة
عملية تقييم املؤسسات ،حيث جندمها يقدمان جمموعة من الواثئق واملعايري اليت تسمح بتعميق املعارف يف جمال التقييم،
ابإلضافة إىل تقدمي دليل ميداين بغية تنميط وتوحيد خمتلف عمليات التقييم يف البلد.

 1هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،مرجع سبق ذكره ،ص .105
 2نفس املرجع ،ص .106
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ولكي حتظى نتائج عملية التقييم بقبول عام ،البد من وجود وإنشاء هيئة جتمع أصحاب املهنة من خرباء وحمللني وكل
من يهمه أمر التقييم ،توكل هلا مهمة إصدار معايري التقييم وتنميط التقارير على غرار الكثري من الدول خاصة املتطورة منها،
لتضمن عملية التوحيد يف جمال عمل املقييمني يف البلد الواحد على غرار ما حيدث يف مهنة احملاسبة واملراجعة .ومع تزايد
ظاهرة اإلنفتاح االقتصادي والعوملة البد أن يتم العمل على توحيد وانسجام مقاييس التقييم على املستوى الدويل ،إذ يف
هذا الصدد جند جلنة معايري التقييم الدولية ) (IVSCتقوم بذلك ،واليت تضم جمموعة من اهليئات الوطنية لدول خمتلفة
تعمل على إصدار معايري التقييم وجعلها موحدة على مستوى أعضائها لتعطي هلا بعداً دولياً ،وذلك على غرار ما تقوم به
جلنة معايري احملاسبة الدولية ) (IASCيف جمال إصدار املعايري احملاسبية ) (IASواإلفصاح املايل ).(IFRS
غري أنه إذا مل يتم إنشاء مثل هذه اهليئة اليت تعىن ابلتقييم على مستوى البلد ،ينبغي على اهليئات املوجودة أصالً كاملصف
الوطين للخرباء احملاسبيني وحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمدين يف اجلزائر ،من التكلف مبهمة إصدار معايري منهجية
العمل ومعايري التقييم وتوحيد منط التقارير على غرار ما يقوم به نظريه املوجود يف فرنسا على سبيل املثال.
املطلب الثاين :تقييم املؤسسة االقتصادية اجلزائرية.
سنعاجل يف هذا املطلب واقع تقييم املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر:
 .Iأثر التكلفة التارخيية ومشكلة التغريات يف مستوايت األسعار على التقييم:1
أتثر كل من التكلفة التارخيية والتغريات يف مستوايت األسعار على نشاط التقييم ،وذلك كما يلي:
 .1أثر التكلفة التارخيية:
يعتمد النظام احملاسيب التقليدي على مبدأ التكلفة التارخيية مع افرتاض ثبات الوحدة النقدية ،ويرتبط ابستخدام النقود
كوحدة قياس أساسية عند إعداد التقارير املالية ،فالنقود هي املؤشر العام الذي يتم على أساسه إجراء القياسات احملاسبية
وتسجيلها ،وتستخدم لتقييم عناصر القوائم احملاسبية (امليزانية وجدول حساابت النتائج) ،وإعداد البياانت اخلاصة هبا.
ويرتتب عليه يف ظل التضخم وجود نقص كبري يف البياانت احملاسبية اليت يتم إعدادها وفقاً هلذا النظام ،والذي يتمثل يف
سوء تقييم (التقييم ابلنقص) عناصر امليزانية بسبب تسجيلها وفق التكلفة التارخيية وعدم مقابلتها ابلنتائج الواردة يف جدول
حساابت النتائج بسبب حتققها ابألسعار احلالية ،مما يؤدي إىل إعطاء صورة غري حقيقية لنشاط املؤسسة ومركزها املايل.
وعادة ما ترتبط مشكلة التغريات يف األسعار ارتباطاً وثيقاً بعالقة القيم احملاسبية مع التقلبات يف املستوى العام لألسعار،
وتعترب مشكلة التوفيق بني القيم احملاسبية والقيم االقتصادية من املسائل احليوية يف العصر احلديث ،وذلك لزايدة االهتمام
بربط احملاسبة واستعماالهتا يف القطاعات االقتصادية املختلفة ،فالقيم احملاسبية اليت تقوم على أساس اترخيي التصلح أساساً
الختاذ القرارات املتعلقة ابحلاضر واملستقبل وتقتصر أمهيتها على كوهنا نقطة بداية إبمكانية التنبؤ ابملستقبل يف ظل توافر

 1رواحبي انصر " ،أمهية تقييم املؤسسات اجلزائرية" ،جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر ،العدد
 ،2006 ،06ص ص .167-166
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ظروف معينة ،أما القيم احلالية فهي يف منتهى األمهية الختاذ القرارا ألهنا متثل حلقة الربط بني الظروف احمليطة ابملؤسسة
واإلمكانيات املتاحة الختاذ القرارات.
وتواجه التكلفة التارخيية عدة انتقادات تتمثل يف التايل:
 يتم جتاهل وحدة القياس يف حالة التضخم؛
 تصبح التكلفة التارخيية عدمية اجلدوى عند االحتفاظ ابألصل ،ألن قيمته الفعلية مقيمة بسعر السوق وليس بقيمته
الدفرتية؛
 يف حالة شراء أصول يف تواريخ خمتلفة يصبح عدم جتانس املبالغ احلقيقية غري معرب بشكل واضح عن الواقع الفعلي؛
 إن قيمة أي أصل غري مستقرة وإمنا ترتبط ابلزمن والظرف والسعر يف وقت معينـة وابلتايل فإن امليزانية ال تظهر
املركز املايل بشكل دقيق؛
 اعتبار أقساط االهتالك أقل من التكلفة الفعلية حليازة واستخدام االستثمارات ،ألن هذه األقساط ستحسب على
أساس التكلفة التارخيية لالستثمارات ،وليس على أساس تكلفتها احلالية ،مما يؤدي إىل تضخيم نتيجة الدورة
وحتميل املؤسسة ضرائب على الربح أكرب من الربح الواجب تسديده؛
 عدم متكني املؤسسة من جتميع اهتالكات كافية لتمويل استثمارات جديدة بغرض استبدال تلك املهتلكة؛
 التأثري سلباً على الدور اإلعالمي حملاسبة ،ألن امليزانية غري املعاد تقييمها التظهر قيمة األصول بتاريخ إعداد هذه
امليزانية ،بل تظهر قيمة األصول بتاريخ شرائها واليت قد ال تتطابق مع قيمة هذه األصول بتاريخ إعداد امليزانية.

 .2أثر مشكلة التغريات يف مستوى األسعار على التقييم:
حتدث التقلبات يف املستوى العام لألسعار عند حدوث تغيريات يف القدرة الشرائية للنقود ،وكانت من نتيجة هذه
التقلبات أن أصبحت البياانت احملاسبية التارخيية عدمية الفائدة ،فأثرت على عناصر امليزانية إبظهارها بقيم خمتلفة مما أدى
إىل احتواء امليزانية على مبالغ غري متجانسة ،كما ال يقتصر هذا التأثري على بنود امليزانية فقط بل ميتد إىل حساابت النتيجة
املختلفة.
فالتقلبات يف مستوى األسعار وعدم دقة القياس احملاسيب أدى إىل اتساع اجلدل النظري حوهلا ،وهذا ما نتج عنه العديد
من الدراسات العلمية ابقرتاح بدائل هلا.
 .IIمعامالت إعادة تقييم االستثمارات املادية:
يتم تقييم العنا صر املادية بتطبيق معامالت حددت من طرف القانون ،وقد صدرت يف هذا اخلصوص ثالثة مراسيم
تنفيذية سطرت تطور إعادة تقييم املؤسسات وتتمثل يف:
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 .1املرحلة األوىل إلعادة التقييم (املرسوم  103-90املؤرخ يف 27مارس :1)1990
إن االستثمارات املادية اليت مسها التقييم حسب هذا املرسوم يف كل االستثمارات القابلة لالهتالك واليت تظهر يف امليزانية
 1987/12/31وميكن استغالهلا ملدة ثالث سنوات ،ابتداءاً من هذا التاريخ ،أن االستثمارات القابلة لالهتالك من قبل
سنة  1978فهي غري معينة إبعادة التقييم.
أ .االستثمارات القابلة لالهتالك :تتمثل االستثمارات القابلة لالهتالك يف:

 جتهيزات اإلنتاج :اليت تضم املباين الصناعية والتجارية ،معدات وأدوات ،معدات نقل ،معدات مكتب ،مواد
التعبئة والتغليف املتداولة ،هتييئات وتركيبات؛

 جتهيزات اجتماعية :وتضم املباين االجتماعية ،أاثث وجتهيزات منزلية ،هتيئات منزلية.
علماً أن عملية إعادة التقييم املتعلقة هبذه الفرتة كانت موجهة لتجهيزات اإلنتاج فقط وليس للعقارات.
ب .االستثمارات غري القابلة لالهتالك :تعترب االستثمارات غري القابلة لإلهتالك استثمارات غري معنية إبعادة التقييم،
وتتمثل يف :املصاريف اإلعدادية ،القيم املعنوية ،األراضي ،االستثمارات قيد التنفيذ.
إال أن األراضي هتتلك استثنائياً يف حالة وقوع أضرار طبيعية ،ففي هذه احلالة يتم إعادة تقييمها.
نالحظ من خالل هذا املرسوم أنه جاء مبعامالت إعادة التقييم من سنة  1978إىل غاية  ،1987حيث أنه ال يفرق
بني العقارات والتجهيزات بل مت إدماجها معاً ضمن االستثمارات ،وميكن حصر هذه املعامالت كما هو مبني يف اجلدول
التايل:
اجلدول رقم ( :)1معامالت إعادة التقييم حسب املرسوم التنفيذي لسنة .1990
السنة

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

املعامل

1,50

1,45

1,35

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1

1

املصدر :اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،مرسوم تنفيذي  103-03املؤرخ يف  ،1990/03/27ص .408
ومتثل صايف القيمة احملاسبية اجلديدة املرتتبة من إعادة التقييم قاعدة حلساب املخصصات اجلديدة لالهتالكات.
 .2املرحلة الثانية إلعادة التقييم (املرسوم  250-93املؤرخ يف :2)1993/10/24
جاء هذا املرسوم للفصل بني العقارات والتجهيزات وتعديل املعامالت الصادرة يف املرسوم السابق .كانت االستثمارات
قابلة إلعادة التقييم حسب هذا املرسوم سواء اهتلكت كلياً أو جزئياً ،وتتكون القيمة األصلية لالستثمارات من تكلفتها
احلقيقية عند الشراء أو عند اإلنتاج ،وعند انعدام القيمة األصلية هلا يعاد تكوين القيمة احلالية.

 1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،املؤرخة بتاريخ  04أفريل  ،1990عدد  ،14ص .408
 2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،املؤرخة بتاريخ  ،1993/10/27العدد  ،69ص .14
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حسب تقارير اخلرباء طبقت إعادة التقييم اليت نظمها هذا املرسوه على ما يلي:

 القيمة الناجتة عن إعادة التقييم األويل كما حددها املرسوم التنفيذي  103-90املؤرخ يف  1990/03/27إذ
مت تقييمها؛
 أو على القيمة األصلية لالستثمارات يف حالة عدم تقييمها.
ومتت إعادة التقييم اليت نظمها هذا املرسوم حسب قواعد احملاسبة املعمول هبا ،وعندما يؤدي ذلك إىل احلصول على
فائض قيمة فإهنا هذا يسجل كإعفاء ضرييب يف حساب خاص يف خصوم امليزانية.
بناءاً على توصيات اهليئة املؤهلة ميكن أن خيصص مبلغ فائض القيمة الذي ينجم عن إعادة التقييم يف مايلي:
 إما للزايدة يف الرأس املال االجتماعي؛
 إما لتغطية العجز املسجل يف السنوات املاضية.
 .3املرحلة الثالثة إلعادة التقييم ( املرسوم  336-96املؤرخ يف :1)1996/10/12
جاء هذا املرسوم مبعامالت جديدة للتقييم مسايرة للتطور االقتصادي ،ومتس خاصة تلك اليت مت تقييمها من قبل ،أي
سنة  1990وسنة  ،1993وأهم ماجاء يف هذا املرسوم هو تطبيق هذه املعامالت حسب احلالة:
 على القيم األصلية املعاد تقييمها ابلنسبة لالستثمارات املادية القابلة لإلهتالك وكذلك على االهتالكات املطابقة،
وهذا ابلنسبة للمؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري اليت قامت مبختلف إعادة التقييمات املنظمة واملقررة
يف املرسوم التنفيذي رقم  103-90املؤرخ يف  1990/03/27واملرسوم التنفيذي  250-93املؤرخ يف
1993/10/24؛
 على القيم األصلية غري املعاد تقييمها واإلهتالكا ت املطابقة ،ابلنسبة للمؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون
التجاري اليت مل ختضع إلعادة التقييم املتتايل لالستثمارات املادية القابلة لالهتالك.
يف مفهوم هذا املرسوم يعاد تقييم االستثمارات واالهتالكات املطابقة الواردة يف امليزانية اخلتامية للسنة املالية ،1995
سواء كانت مهتلكة كلياً أو جزئياً.
ويتم حساب خمصصات االهتالك بعد إعادة التقييم لالستثمارات كما يلي:
 هتتلك التجهيزات املنقولة املهتلكة كلياً يف اتريخ آخر ميزانية ختامية مع أخذ مدة حياة  3سنوات بعني االعتبار؛
 هتتلك التجهيزات املنقولة واليت هي يف طريق االهتالك على أساس مدة احلياة العادية املتبقية ،أو على أساس مدة
حياة  3سنوات بعني االعتبار عندما تكون مدة احليازة املتبقية أقل من  3سنوات؛

 هتتلك العقارات املهتلكة كلياً أو اليت بقيت مد حياهتا اجلارية أقل من  10سنوات أبخذ  10سنوات بعني االعتبار
يف كلتا احلالتني.
يعاد كذلك تقييم استثمارات املؤسسة اليت مت دجمها قانونياً يف ذمتها املالية اخلاصة جملرد إلثباهتا حماسبياً.
 1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،املؤرخة بتاريخ  ،1996/10/13عدد  ،60ص .08
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خالصة الفصل:
تعرف طرق التقييم تعدداًكبرياً واختالفاً يف ما بينها حيث جند على األقل ثالث مقارابت ترتكز على مناظري خمتلفة متاماً
عن بعضها البعض يف املنطلق ( الذمة املالية ،التدفقات ،فائض القيمة ،ابإلضافة إىل طرق أخرى خارج هذا التصنيف)،
فبقدر ما تعترب هذه الوضعية إجيابية من حيث شراء ومرونة عملية التقييم ،بقدر ما جيعل من العملية أمراً معقداً من خالل
إجياد الطريقة املثلى واألنسب للمؤسسة ،ألن كل طريقة من طرق التقييم تفضي إىل قيم خمتلفة ،حيث تكون أحياانً متباينة
بشكل كبري.
ما سبق حيتم على اخلبري املقيم االجتهاد يف إجياد الطريقة املثلى للمؤسسة للخروج بقيمة موضوعية تعكس حقيقتها
ووضعيتها ،وابلتايل إجناح األهداف املرجوة من عملية التقييم ،إضافة إىل االستفادة وكسب الوقت واملال الذي ينجر عن
تطبيق هذه الطرق يف آن واحد ،وابلتايل فدراسة املؤسسة واحمليط الذي تنشط فيه ومن مث تطبيق الطريقة أو الطرق املثلى
هلا يعطي انطباعاً حسناً كون القيمة الناجتة عن ذلك تصبح مربرة ومنطلقة من اعتبارات مدروسة.
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 املبحث األول :القرارات داخل املؤسسة –مفاهيم أساسية.-
املطلب األول :مفهوم القرار وعملية اختاذ القرارات.
املطلب الثاين :تصنيف القرارات داخل املؤسسة.

املطلب الثالث :مراحل عملية اختاذ القرار.

 املبحث الثاين :اختاذ القرار االستثماري.

املطلب األول :قرارات االستثمار املتعلقة بعمليات االندماج .
املطلب الثاين :قرارات االستثمار املتعلقة بعمليات الشراكة.

املطلب الثالث :قرارت االستثمار املتعلقة بعمليات اخلوصصة.

 املبحث الثالث :مناذج اختاذ القرارات االستثمارية.

املطلب األول :مناذج اختاذ القرار يف ظروف التأكد التام.

املطلب الثاين :مناذج اختاذ القرار يف ظروف عدم التأكد.
املطلب الثالث :مناذج اختاذ القرار يف ظروف املخاطرة.

الفصل الثالث :تقييم املؤسسة ألغراض اختاذ القرارات االستثمارية
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متهيد الفصل:
يعترب القرار داخل املؤسسة من أهم اآلليات املعتمدة يف عملية التسيري إىل درجة تعذر احلديث عن عملية التسيري مامل
يتبعها قرار أو مجلة من القرارات ترتجم التجسيد الفعلي هلا ،خاصة القرارات اليت تتعلق بعملية التوسع اخلارجي ،كالقرارات
املتعلقة بعمليات االندماج وااالستحواذ ،الشراكة ،وعمليات اخلوصصة ،حيث أن هذا النوع من القرارات سيؤدي يف كثري
من احلاالت إىل جناح املؤسسة أو فشلها ،فسوء التقدير واخلطأ يف اختاذ هذه القرارات قد تكون له انعكاسات وخيمة قد
تؤدي يف بعض احلاالت لزوال املؤسسة.
وهلذا تطورت العديد من األساليب والنماذج الرايضية لتساعد متخذ القرار على االختيار بني أحسن البدائل واختاذ
القرارات اليت حتقق أحسن النتائج وتعظم قيمة املؤسسة.
كل هذه النقاط سيتم التطرق إليها يف هذا الفصل كما يلي:
 املبحث األول :القرارات داخل املؤسسة –مفاهيم أساسية.-
 املبحث الثاين :اختاذ القرار االستثماري.

 املبحث الثالث :مناذج اختاذ القرارات االستثمارية.
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املبحث األول :القرارات داخل املؤسسة –مفاهيم أساسية.-
إن السلوكيات اليت يقوم هبا كل عون اقتصادي تنتج يف غالبها عن اختاذ لقرار معني قد يكون بسيط أو معقد ،وابعتبار
أن املؤسسة االقتصادية من بني هؤالء األعوان االقتصاديني جندها هي األخرى تقوم بعملية اختاذ القرار ،إذ تزيد أمهيته
وتعقيده ابلنظر إىل تعقيد التنظيم (املؤسسة) واألهداف املرجوة منه.
وفيما يلي سنقوم بتسليط الضوء على مفهوم القرار داخل املؤسسة وخمتلف تصنيفاته ،ومراحل عملية اختاذ القرار.
املطلب األول :مفهوم القرار وعملية اختاذ القرارات.
اهتم الكتاب والباحثون يف الفكر اإلداري مبفهوم القرار واختلفوا حول تعريفه ،ومن بني هذه التعاريف جند:
 يعرف القرار أبنه " عملية اختيار البديل األفضل من بني عدد من البدائل من حيث قدرته على حتقيق أكرب
جمموعة من النتائج املرغوبة وأقل جمموعة من النتائج غري املرغوبة"1؛
 وعرف القرار أيضاً على أنه "اختيار بديل من البدائل الكثرية املمكنة ألجل الوصول إىل هدف ،حل مشكلة،
انتهاز فرصة"2؛
 يعرف كذلك أبنه " اختيار أنسب وليس أمثل البدائل املتاحة أمام القرار إلجناز اهلدف أو األهداف املوجودة،
أو حل املشكلة اليت تنتظر احلل املناسب"3؛
 القرار هو " مسار فعل خيتاره متخذ القرار ابعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه إلجناز اهلدف أو األهداف اليت
يتبعها"4؛
 يعرف اختاذ القرار " استخدام بعض املعايري املوضوعية الختيار بديل ما من بني بديلني حمتملني أو أكثر"5؛
 القرار اإلداري هو " سلوك أو تصرف منطقي ذو طابع اقتصادي وميثل احلل أو التصرف أو البديل الذي يتم
اختياره على أساس املفاضلة بني عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة حلل املشكلة ،ويعد هذا البديل أكثر كفاءة
وفعالية من بني تلك البدائل املتاحة ملتخذ القرار"6؛
 عملية اختاذ القرار هي " االختيار القائم على أساس بعض املعايري مثل :اكتساب حصة أكرب يف السوق،
ختفيض التكاليف ،توفري الوقت ،زايدة حجم املبيعات واإلنتاج ،وتعترب هذه العملية معقدة ألهنا ترتبط ابحلقائق
واملعلومات املتوفرة والنتائج غري املتوقعة ،وكذلك اجلو العام الذي متت فيه عملية اختاذ القرار ،هذا يعين أن هذه

 1عالء فرحان طالب الدعمي ،فاطمة عبد علي سليمان املسعودي" ،املعرفة السوقية والقرارات االسرتاتيجية" ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان-األردن،
 ،2011ص .135

 2بن خروف جليلة" ،دور املعلومات املالية لتقييم األداء املايل للمؤسسة واختاذ القرارات" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري  ،كلية علوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة بومرداس ،اجلزائر( ،2009 ،عمل غري منشور) ،ص .97
 3حسني بلعجوز" ،نظرية القرار :مدخل إداري وكمي" ،مؤسسة شباب اجلامعة ،االسكندرية-مصر ،2008 ،ص .101

 4نواف كنعان" ،اختاذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،ط  ،2011 ،2ص .83
 5أمحد حممد غنيم" ،إدارة األعمال" ،املكتبة العصرية ،املنصورة-مصر ،2002 ،ص .122
 6إبراهيم عبد العزيز شيحة " ،أصول اإلدارة العامة" ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية-مصر ،1993 ،ص .341
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العملية تتمحور حول املفاضلة واالختيار بني الوسائل اليت تساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها أبقصى قدر
ممكن من الفاعلية والكفاءة".1
جند أن مجيع التعاريف املقدمة بشأن القرار تتفق يف أن العملية اليت ينتج عنها املفاضلة بني جمموعة من البدائل .وعموماً،
ما ميكن استنتاجه بشأن القرار هو ما يلي:
 نقول أننا بصدد القرار إذا ماتوفر لدينا على األقل بديالن؛
 إن القرار هو عملية يقوم هبا أي عون اقتصادي ،وله أمهية كبرية ملسريي املؤسسات؛
 القرار يستهدف استباق ما سيحث يف املستقبل ابلنسبة ملتخذ القرار ،بناءاً على معطيات مستقبلية (متوقعة) لكي
جيد نفسه مستعداً ،خاصة ابلنسبة للمؤسسة اليت تعترب نظاماً مفتوحاً وتتعامل مع حميط تنافسي ،فاختاذ القرار
مبكراً قصد مواجهة ما سيحث سيجنبها تكبد خسائر أو يكسبها عوائد؛
 ابعتبار املؤسسة تنظيماً معقداً ابملقارنة مبختلف األعوان االقتصاديني اآلخرين ،حيظى اختاذ القرار أمهية ابلغة ويستند
على أساليب علمية ومنهجية مدروسة.
ومن خالل التعاريف السابقة الذكر لعملية اختاذ القرار ميكن حتديد أهم عناصرها فيما يلي:2
 .1صانع القرار :سواء كان فرداً أو مجاعة (جلنة) ،وتكون السلطة الكاملة مبوجب القانون يف اختاذ القرار
وفقاً ملركزه أو وضعه ضمن اهلرم التنظيمي يف أي مستوى إداري ابملؤسسة؛
 .2موضوع القرار :تتمثل يف املشكلة أو املسألة اليت يتم بشأهنا اختاذ القرار ألجل معاجلتها ووضع حل
مناسب؛
 .3األهداف والدوافع :القرار املتخذ هو تصرف أو سلوك انتج عن دافع معني ألشباع حاجاته ،أي أن
كل قرار يتخذ له دافع يشبع حاجة ما وهو املربر الختاذ القرار وكلما زادت أمهية إشباع احلاجات زادت
أمهية القرار املتخذ؛
 .4املعلومات والبياانت :حىت تتم دراسة املشكلة وحتديد أبعادها بشكل واضح البد من مجع البياانت
واملعلومات خبصوصها سواء كانت هذه املعلومات والبياانت تتعلق ابملاضي أو احلاضر أو املستقبل ،وهذا
يعتمد على طبيعة املشكلة ذاهتا أيضاً ،وذلك للتأكد من عملية تنفيذ وحتقيق األهداف املرجوة منه؛
 .5التنبؤ :يعين التنبؤ مبا سيكون عليه احلال يف املستقبل ،وخاصة عندما تتعلق املشكلة أبمور مستقبلية
حيتاج فيها متخذ القرار معلومات وبياانت حمتمل حدوثها يف املستقبل؛
 .6البدائل :إن اختاذ القرار عادة ما يتضمن اختيار واحد من جمموعة من بدائل متاحة ،وهو احلل للمشكلة
اليت هي حمل القرار ،فتحديد البدائل يعطي فرصة الختيار األفضل؛
 1بن خروف جليلة ،مرجع سبق ذكره ،ص .97
 2نفس املرجع ،ص ص .98-97
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 .7القيود :تتم عملية اختاذ القرار ضمن قيود تفرضها البيئة احمليطة عى متخذ القرار من تقييم هذه القيود
ودراستها لتف ادي سلبياهتا واالستفادة من إجيابياهتا ،ومن أمثلة هذه القيود تلك املتعلة ابألفراد متخذي
القرارات (الدوافع ،املهارات املكتسبة) ،القيود الفنية (توفري احلاسب اآليل ،األنظمة اخلبرية ،وسائل
االتصال)...؛
 .8النتائج املرغوبة :يسعى متخذ القرار يف كل األحوال من خالل اختاذ القرارات إىل حتقيق نتائج مرغوبة
ومتوقعة ،إما حتسني وضعية ،أو تفادي وضعية سيئة.

املطلب الثاين :تصنيف القرارت داخل املؤسسة.
يقوم صاحب سلطة القرار خالل ممارسته للعمل اإلداري ابختاذ العديد من القرارات اليت تتباين من خالل أثرها على
املنظمة وفعاليتها وكفاءهتا وأمهيتها واملتغريات املطلوب دراستها عند اختاذ القرارات ،وهناك القرارات البسيطة اليت تتسم بطابع
اسرتاتيجي مثل قيام املؤسسة بتاسيس خط إنتاجي جديد.
توجد عدة تصنيفات للقرارات سنذكر أمهها على النحو التايل:

 .Iحسب درجة األمهية:
يقسم أنسوف ) (ANSOFFالقرارات حسب هذا املعيار إىل قرارات اسرتاتيجية ،وقرارات تكتيكية (إدارية) ،وقرارات
تشغيلية.
 .1القرارات االسرتاتيجية:
وهي القرارات اليت تعىن حبل مشاكل أو حتقيق أهداف ذات أبعاد أو أتثريات كبرية على املؤسسة ومستقبلها ومن أجل
اختيار أفضل الطرق فاعلية لتحقيق هدف املؤسسة.1
والقرا رات االسرتاتيجية أتخذ على مستوى قمة اهليكل التنظيمي بواسطة اإلدارة العليا ابملؤسسة ،وهي قرارات تغطي
مدى زمين أطول مقارنة ابلقرارات السابقة ،وتتعلق القرارات االسرتاتيجية ابلوضع التنافسي للمؤسسة يف السوق ،وهي
اغتنام الفرص وجتنب خماطر البيئة ،وهذا النوع من القرارات حيتاج إىل معلومات خاصة ابلبيئة أكثر من غريه ،كما هتتم
القرارات االسرتاتيجية بتحديد أهداف املؤسسة واملوارد الالزمة لتحقيقها والسياسات اليت حتكم عمليات التوزيع واالستخدام
هبذه املوارد.2

 1مجال الدين لعويسات" ،اإلدارة وعملية اختاذ القرار" ،دار مهمة للنشر والتوزيع ،بوزريعة-اجلزائر ،2005 ،ص .27
 2حسني بلعجوز ،مرجع سبق ذكره ،ص .106
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 .2القرارات التكتيكية (اإلدارية):
متثل القرارات التكتيكية جتزئة للقرارات االسرتاتيجة إىل مراحل زمنية قصرية األمد ،ويغلب عليها طابع املرحلية يف تنفيذ
السياسة العامة للمؤسسة ،ولكنها تكون ضمن إطار االجتاه العام هلا .1ويقوم املديرون ابختاذ هذه القرارات حلل مشكالت
التنظيم والرقابة على األداء وفرض قرارات متعلقة ابلتأكد من االستخدام الفعال ملوارد املؤسسة يف سبيل حتقيق أهدافها.

 .3القرارت التشغيلية:
هي القرارات اليت تصنع يف املستوايت التنظيمية الدنيا ،واملتعلقة ابلعمليات التشغيلية للمؤسسة ،وهي أقرب التباع
تعليمات وإرشادات ،منها إىل اختيار بني البدائل ،وعادة ماتكون متعلقة ابلتأكد من املهام واألنشطة اليت قد مت تنفيذها
بكفاءة وبفاعلية ،وأيخذ هذا النوع من القرارات يف ظل ظروف أتكد اتم ونتائجها معروفة مسبقاً ،مثل التعطل يف خط
اإلنتاج وما حيتاجه من تصليح.2
 .IIحسب إمكانية برجمتها أو جدولتها:
حسب ألربت سيمون ) (A.Simonوفق هذا املعيار يتم التمييز بني نوعني من القرارات مها القرارات املربجمة والقرارات غري
املربجمة.
 .1القرارات املربجمة:3
هي قرارات متكررة وإجرائية إىل حد أنه ميكن إخراج إجراء حمدد من معامالهتا ،حبيث أهنا الجيب أن تعامل كأهنا
جديدة يف كل مرة حتدث ،فإجراءات اختاذ القرار هنا حمددة بشكل واضح مسبقاً وهي تشبه القرارات التشغيلية ،حيث
تقوم ابتباع برانمج حمدد مث تصبح بعد فرتة ذات طبيعة روتينية تعاجل مشاكل متكررة.
بعبارة أخرى القرارات املربجمة هي القرارات اليت ال يتطلب اختاذها املرور مبرحليت التعريف ابملشكلة وتصميم احلل ،بل
اختاذ القرار فوراً وفق معايري مربجمة سلفاً ،ومن أمثلة هذه القرارات إعادة الطلب عند مستوى معني من املخزون.
 .2القرارات غري املربجمة:4
هي قرارات جديدة وغري مركبة وليست متتابعة يف العادة ،وال توجد طرية واضحة ملعاجلة املشكلة ألهنا مل يسبق هلا أن
تظهر من قبل أو بسبب أن طبيعتها أو تكوينها الدقيق يكون حمرياً أو معقداً أو بسبب أهنا مهمة لدرجة أهنا يف حاجة إىل
وضع حل خاص مفصل هلا ،فهي قرارات جديدة واستثنائية وال تتكرر بصفة دورية منتظمة ،وابلتايل ال ميكن برجمتها أو
جدولتها فهي حاالت جديدة وليست متشاهبة ،لذلك فإن مثل هذه القرارات يصعب اختاذها بشكل فوري ،ألهنا تتطلب
جهداً فكرايً ووقتاً كافياً جلمع املعلومات وتقدمي البدائل ومناقشتها والبحث يف احتماالت نتائجها.

 1عالء فرحان طالب الدعمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .138
 2حسني بلعجوز ،مرجع سبق ذكره ،ص .105
 3منعم زمرير املوسوي" ،اختاذ القرارات اإلدارية-مدخل كمي يف اإلدارة" ،دار اليازوري العلمية ،عمان-األردن ،1998 ،ص .35
 4انداي أيوب" ،نظرية القرارات اإلدارية" ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق-سوراي ،ط ،1997 ،3ص .45
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ومن األمثلة على هذا النوع من القرارات قرار إنشاء فرع جديد ،أو قرار بتوسيع الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة ،قرار بطرح
منتوج جديد يف السوق ،...ومن الطبيعي أن يكون ملستوايت اإلدارة العليا يف املؤسسة دور كبري يف اإلعداد واإلشراف
على اختاذ القرارات نظراً لطبيعتها (معقدة) وارتباط مستقبل املؤسسة وجناحها هبذه القرارات.
 .IIIحسب ظروف صناعتها:
تتضمن البيئة اليت يتخذ فيها القرار عددا من املتغريات واملؤثرات االنسانية والطبيعية اليت تؤثر يف نوع القرارات املتخذة،
وميكن تقسيم القرارات حبسب أتثري البيئة احمليطة إىل:

 .1القرارات يف حالة التأكد التام:
تفرتض حالة التأكد التام املعرفة الكاملة لنتائج كل بديل من البدائل املعروضة ،وعلى ذلك تستطيع اإلدارة حتديد تكلفة
كل بديل من ا لبدائل املعروضة والعائد من كل بديل ،ويف حالة التأكد تستخدم النماذج احملددة ويكون لدينا البدائل اآلتية:
 حالة وجود عائد حمدد من كل بديل من البدائل املمكنة –حالة وجود أهداف متعددة لكل بديل من البدائل املمكنة.1وتتميز عملية اختاذ القرار يف هذه احلالة ابلسهولة ،كما أن البيئة اخلارجية التؤثر على نتائج القرار ولو أن هذه احلالة
تعترب غري واقعية ،حيث أنه ال ميكن وجود أتكد اتم.2
 .2القرارات يف ظروف املخاطرة:
وهي القرارات اليت تتخذ يف ظروف وحاالت حمتملة الوقوع ،وابلتايل على منخذ القرار أن يقدر الظروف واملتغريات
حمتملة احلدوث يف املستقبل وكذلك درجة االحتمال حلدوثها ،3والصفة األساسية هلذه احلالة أنه لنتائج كل بديل تتوفر
معلومات قليلة ملتخذي القرار مما يعين أنه يف حالة خماطرة.
 .3القرارات يف حالة عدم التأكد:
وهي القرارات اليت غالباً ما تقوم هبا اإلدارة العليا عندما ترسم أهداف املشروع العامة وسياستها ،وتكون اإلدارة يف
ظروف ال تعلم فيها مسبقاً امكانية حدوث أي من املتغريات أو الظروف املتوقع وجودها بعد اختاذ القرار ،وذلك بسبب
عدم توافر املعلومات والبياانت الكافية وابلتايل صعوبة التنبؤ هبا ،4فهي قرارات تتخذ يف ظل ظروف من املمكن حدوثها،
ولكن ال تعرف درجة احتمال حدوثها.

 1زينب بن الرتكي" ،األساليب الكمية يف صناعة القرار" ،جملة الواحات للبحوث والدراسات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة بسكرة ،اجلزائر،
العدد  ،2006 ،06ص .94
Patrice VIZZAVONA,"Gestion financière", Op.cit. , P 355.

2

 3امساعيل ابراهيم مجعة ،زينات حممد حمرم" ،احملاسبة اإلدارية ومناذج حبوث العمليات يف اختاذ القرارات" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية-مصر ،2000 ،ص

.43
 4اتداي أيوب ،مرجع سبق ذكره ،ص .46
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املطلب الثالث :مراحل عملية اختاذ القرار.
إن عملية اختاذ القرار ا إلدارية ينبغي أن متر بعدة مراحل وخطوات منطقية هتدف يف النهاية إىل الوصول إىل القرارات
الصائبة اليت ميكن أن تعاجل املشكالت القائمة ابلكفاءة املطلوبة ،وهذه املراحل نوضحها من خالل الشكل رقم (:)04
الشكل رقم ( :)04مراحل اختاذ القرار.

املصدر :من إعداد الطالبتني.
 .Iحتديد األعراض وتشخيصها:
اخلطوة األوىل يف عملية اختاذ القرارات تتمثل يف إدراك أو إحساس اإلدارة بوجود مشكلة ما ،واملشكلة هي " احنراف
أو عدم توازن بني ما هو كائن وبني ما جيب أن يكون" ،أي أهنا عبارة عن اخللل الذي يتواجد نتيجة اختالف احلالة القائمة
عن احلالة املرغوب يف وجودها .وعند حتديد املشكلة جيب التعمق يف دراستها ملعرفة جوهر املشكلة احلقيقي وليس األعراض
الظاهرة اليت توحي لإلدارة على أهنا املشكلة الرئيسية ،وعلى متخذ القرار أن يكتسب اخلربة والدراية الالزمتني لرتتيب هذه
املشاكل حبب األولوية من انحية ،ولتحديد نوعية املشاكل اليت تعرتض سري العمل يف منظمته من انحية أخرى.1
 1حممد موسى فرج هللا" ،دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات اإلدارية يف ظل ظروف عدم التأكد" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة
والتمويل ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة-فلسطني( ،2011 ،عمل غري منشور) ،ص .26
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ويتطلب حتديد املشكلة اإلدارية عدم اخللط بني األعراض واألسباب ،فاخلطأ يف حتديد أسباب املشكلة أو اخللط بني
أسباهبا وأعراضها يؤدي إىل خطأ يف تشخيصها ،ويؤثر ابلتايل على صواب القرار.1

 .IIحتليل املشكلة حمل القرار:
تتطلب املراحل واخلطوات العلمية الختاذ القرار بعد حتديد أعراض املشكلة متابعة اخلطوات حنو حتليل املشكلة وتقييمها،
وهذا يقتضي تصنيف هذه املشكلة وحتديد البياانت واملعلومات املطلوبة حللها ومصادرها ،وذلك كما يلي:2
 .1تصنيف املشكلة:
يعين تصنيف املشكلة حتديد طبيعتها وحجمها ومدى تعقدها ونوعية احلل األمثل املطلوب ملواجهتها ،وعملية تصنيف
املشكلة وتبويبها تساعد يف حتديد ومعرفة من الذي سيقوم ابختاذ القرار ،ومن الذي جيب استشارته يف أبعادها عند إعداد
القرار مث من جيب أن يبلغ هبذا القرار.
 .2حتديد املعلومات والبياانت املطلوبة ومصادرها:
يعتمد اختاذ القرار الفعال على قدرة متخذ القرار يف احلصول على أكرب قدر ممكن من البياانت واملعلومات عن البدائل
املتاحة من مصادرها امل ختلفة .ومن أهم مميزات البياانت واملعلومات اليت تضمن كفاءهتا وفعاليتها يف حتقيق اهلدف من
مجعها وهو الوصول إىل القرار الصائب ،أن تكون هذه املعلومات والبياانت كافية ،دقيقة وخمتصرة ،حمايدة وليست متحيزة،
حيوية وشاملة ،وأن يتم احلصول عليها يف الوقت املناسب ،وأن تكون مطمئنة ،أي ميكن اإلطمئنان إىل أمانة مصدرها أون
ال تكون تكلفة احلصول عليها من جهد ووقت وأموال تفوق املكاسب اليت سوف حيققها القرار نفسه.
 .IIIحتديد البدائل املتاحة:
تفرتض هذه املرحلة إقرتاح بدائل أو حلول خمتلفة للمشكلة اليت مت تشخيصها ،وهذا يعتمد على قدرة احمللل يف التحليل
واالبتكار إلجياد حلول جديدة ابالعتماد على خرباته السابقة ومعلومات وخربات اآلخرين ،وجيب أن يقوم احمللل بوضع
أكرب عدد ممكن من احللول البديلة حىت يضمن عدم وقوعه يف اخلطأ واختيار البديل املناسب ،وهلذا السبب جيب أن يتوفر
يف هذا البديل اإلسهام يف حتقيق بعض النتائج اليت يسعى إليها متخذ القرار جزئياً أو كلياً أو أن يكون يف حدود املوارد
املتاحة ملتخذ القرار معرباً عن هذا البديل بقيم نقدية أو عينية ،أو منفعة وذلك حسب طبيعة املشكلة اليت هي حمل
الدراسة.3

 1حسني بلعجوز ،مرجع سبق ذكره ،ص .123
 2نفس املرجع ،ص ص .133-129
 3بن خروف جليلة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .106-105
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 .IVتقييم البدائل املمكنة (املفاضلة بني البدائل):
بع د أن يتم حتديد البدائل ،يبدأ متخذ القرار مبقارنة هذه البدائل من حيث مزاايها وعيوهبا ومسامهتها يف حتقيق اهلدف
وحل املشكلة ،ومن حيث مالئمتها للظروف البيئية احمليطة ابملنظمة ،وتعترب مرحلة تقييم البدائل بطبيعتها عملية التنبؤ
ابملستقبل ،ألن املزااي والعيوب ال تظهر إال يف املستقبل.1
وتتم عملية تقييم البدائل على ضوء عدد من املعايري أمهها:2

 إمكانية تنفيذ البديل :حيث من الضروري استبعاد البدائل اليت تكون إمكانية تنفيذها صعبة أو مستحيلة بسبب
تعارضها مع أهداف املنظمة أو مع أخالقيات اجملتمع أو لعدم توفر اإلمكانيات املختلفة لتنفيذ احلل املقرتح؛
 تكاليف تنفيذ البديل :واليت ميكن تقديرها من خالل املوازنة بني املكاسب اليت يتوقع حتقيقها من تنفيذ البديل
واخلسائر اليت قد ترتتب عليه؛
 آاثر تنفيذ البديل :على املنظمة سواءاً على مستوى األقسام واإلدارات والوظائف واألداء ،أو على املنظمات
األخرى ،أو على اجملتمع ككل ،فقد تبدو آاثر البديل املباشرة إجيابية من حيث اتفاقها مع أهداف املنظمة ،ولكنها
يف حقيقتها تؤدي إىل آاثر ومضاعفات سلبية على العاملني وعلى أهداف املنظمة؛
 مناسبة الوقت والظروف لألخذ ابلبديل :فقد ال تسمح الظروف الطارئة اليت تتطلب مواجهة عاجلة ملتخذ القرار
إبجراء الدراسة املتعمقة والضرورية للحلول البديلة ،مما يضطره إىل اختيار أحد احللول املتاحة واختاذ قرار فوري
وعاجل حتت ضغط هذه الظروف ،وهو ما يسمى ابلقرار حتت الضغط ،ويف مثل هذه املواقف يتخذ متخذ القرار
أحسن بديل يف ظل الظروف واملؤثرات اليت تسيطر على املوقف؛

 الزمن الذي يستغرقه تنفيذ البديل :وهذا يتوقف على طبيعة املشكلة ونوعها ،ومن األمور اهلامة أن يتم تنفيذ
البديل خالل وقت حمدد حىت اليضيع الوقت ويصدر القرار بعد مدة ويضيع اهلدف.
 .Vاختيار البديل األفضل:
البديل األفضل هو ذلك البديل الذي حيقق املعيار احملدد ،أو حيقق اهلدف املطلوب إجنازه ،وتعترب تلك اخلطوة من أدق
وأهم خطوات اختاذ القرار اإلداري فالبديل املختار جيب أن يتم يف ضوء الظروف واإلمكانيات الفعلية املتاحة ،وترجع
صعوبة اختيار البديل األمثل لالعتبارات التالية:3
 أتثر عملية االختيار ابلعديد من العوامل بعضها شخصي يرتبط بشخصية وهدف متخذ القرارا واملتأثرين به،
وبعضها موضوعي يرتبط بتطبيق اسلوب البحث العلمي ،وبعضها بيئي انبع من اخلصائص البيئية احمليطة مبوضوع
اختاذ القرار؛

 1حممد موسى فرج هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص .26
 2حسني بلعجوز ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .151-150
 3حممد موسى فرج هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص .27
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 ضرورة توافر البياانت واملعلومات املتعلقة بكل بديل لدراستها وحتليلها بغرض تقييم كل بديل يف ضوء مزاايه وعيوبه
واحتماالته؛
 البد من مراعاة املتغريات اإلجيابية والسلبية الناجتة عن تطبيق كل بديل واثرها على أهداف املنظمة وبيئة القرار
اخلارجية؛

 مدى التوافق والتعارض بني كل بديل وما يسبقه من قرارات ،وما هي القرارات األخرى الواجب اختاذها يف حالة
اختياره.
 .VIتنفيذ القرار :ومتابعته وتقييمه:
إن القرار يف حد ذاته عدمي القيمة ما مل يتم تنفيذه ،فكثرياً ما ينفق الوقت واجلهد واملال من أجل الوصول إىل قرار سليم
ومنطقي ،مث يتبدد كل ما سبق بسبب الفشل يف تنفيذه ،فالتنفيذ هو االمتداد الطبيعي للقرار ،فال ينتقل إىل صعيد الواقع
وال يتجسد إال ابلتنفيذ.1
وينبغي على متخذ القرار مراعاة جمموعة من العوامل عند تنفيذ القرار أمهها:2
 اإلعالن عن القرار ،ويكون اإلعالن بشكل واضح ومفهوم للجميع؛
 اصدار التعليمات املناسبة وإيصاهلا إىل املعنيني بتنفيذ القرار بشكل واضح مع إبراز أوجه التغيري النامجة عن هذا
القرار؛
 حتديد املهام من خالل توزيعها بشكل حمدد على القائمني على تنفيذه؛
 ختصيص املوارد حيث حيتاج أي قرار إىل توفر املوارد املالية أو البشرية ،لذلك على متخذ القرار حتديدها وتوفريها
لتساهم يف إجناح عملية اختاذ القرار.

 1فايز حسني" ،عناصر صنع القرار" ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان  -األردن ،2008 ،ص .246
 2رافدة احلريري" ،مهارات القيادة الرتبوية يف اختاذ القرارات اإلدارية" ،دار املناهج ،عمان -األردن ،2008 ،ص .342
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املبحث الثاين :اختاذ القرار االستثماري.
قرارات االستثمار املتخذة من طرف مسريي املؤسسة تنقسم إىل قرارات التوسع الداخلي وقرارات التوسع اخلارجي،
حيث أن قرارات التوسع الداخلي تتم داخل املؤسسة عن طريق االستثمار من خالل زايدة األصول يف مشاريع قائمة أو
إجناز مشاريع جديدة ،أما عن قرارات التوسع اخلارجي فهي متثل أسلوابً للتطوير والنمو ،تلجأ إليها املؤسسة كبديل
اسرتاتيجي يف عمليات االستثمار ،وذلك ابالعتماد على كياانت أخرى ،وتتعلق هذه القرارات أساساً بعمليات االندماج
والشراكة واخلوصصة ،واليت سوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل يف هذا املبحث.
املطلب األول :قرارات االستثمار املتعلقة بعمليات االندماج .
يعترب االندماج أحد أهم أشكال االنضمام بني الشركات ،وأحد األساليب األساسية لتحقيق النمو اخلارجي ،نظراً ملا
حيققه من مزااي للشركات املعنية ،وهلذا سنتطرق ملفهوم االندماج وأهم تصنيفاته.
 .Iمفاهيم مرتبطة ابالندماج :
 يقصد ابالندماج قيام أكثر من شركة ابالتفاق على بقاء واستمرار شركة واحدة فقط ،مع انتهاء ابقي الشركات
األخرى املندجمة ،وذوابهنا يف شخصية الشركة الباقية ،من خالل نقل صايف أصوهلا وخصومها إليها ،وعادة تسمى
الشركة الباقية ابلشركة الداجمة ،وتسمى الشركة أو الشركات الفانية ابلشركة املندجمة ،وتعمل هذه األخرية بعد
االندماج كأقسام أو فروع أو وحدات اتبعة متاماً للشركة الباقية أو الداجمة.1

 كما يعرف االندماج على أنه عملية مبقتضاها تتجمع مؤسستان أو أكثر لتشكل مؤسسة واحدة فقط ،حيث
يتم بسط رقابة (سيطرة) من طرف مؤسسة على أخرى.2

من خالل التعاريف يتبني لنا ما يلي:
 عملية االندماج هي بقاء مؤسسة واحدة فقط سواء كانت موجودة قبل االندماج أو مت انشاؤها نتيجة لالندماج؛
 عملية االندماج حتدث عندما تقوم املؤسسة ابلسيطرة على مؤسسة أخرى من خالل شراء جزء معترب من أسهمها
(رأمساهلا) ابلقدر الذي يتيح هلا السيطرة على جملس اإلدارة (مسامهة ابألغلبية) ،ومن مث قراراهتا؛
 تؤدي عملية االندماج إىل إلغاء أسهم الشركات املندجمة ،واستبداهلا أبسهم جديدة عادية أو ممتازة تصدرها الشركة
الداجمة ،أو مقابل سداد القيمة نقداً أو التعهد هلم بسداد القيمة مبوجب سندات إذنية ،وبذلك تصبح الشركة
الداجمة خلفاً عاماً للشركة أو الشركات املندجمة وحتل حملها حلوالً قانونياً فيما هلا وما عليها ،يف حدود ما اتفق
عليه يف عقد االندماج .
 وميكن تلخيص عملية االندماج بني شركتني ) (Aو ) (Bيف الشكل التايل:3
 1موسى بن منصور" ،دور التحليل املايل يف ترشيد قرارات االندماج بني الشركات" ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيري ،جامعة برج بوعريريج ،اجلزائر ،العدد  ،2010 ،10ص .71
2

P.Vernimmen, Op.cit. , P 948.
Olivier Meier et Guillaume schier, "Fusions Acquisitions –stratégie finance managment", édition Dunod, Paris, P
72.
3
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الشكل رقم ( :)05االنضمام بني الشركات عن طريق االندماج .

Source : Olivier Meier et Guillaume schier, P 72.

نالحظ من خالل هذا الشكل أن عملية االندماج بني شركتني تتضمن أربع تغريات رئيسية هي:
 رفع رأس مال الشركة الداجمة؛
 نقل صايف أصول الشركة املندجمة إىل الشركة الداجمة؛
 حتول مسامهي الشركة املندجمة إىل مسامهني يف الشركة الداجمة؛
 زوال الصفة القانونية للشركة املندجمة كشخصية اعتبارية مستقلة.

إضافة إىل ماسبق ،جند أنه ق د مت تقسيم خمتلف املقارابت اليت حتدث للمؤسسات يف إطار عمليات االندماج كما
يلي:1
 االندماج – بلع :حيث تقوم املؤسسة املهامجة بشراء أسهم املؤسسة املستهدفة من طرف املسامهني فيها ،ويتم
تعويضهم أبسم يف املؤسسة املهامجة ،وبعد العملية تزول املؤسسة املستهدفة وال يصبح هلا كيان قانوين .لكن يف
نفس سياق العملية إذا ما مت تعويض مسامهي املؤسسة املستهدفة نقداً ،يصبح األمر عملية تنازل؛
 مسامهة عن طريق (تقدمي) األسهم :وفق هذه التقنية يقوم شخص طبيعي أو معنوي (املستثمرون يف املؤسسة
املستهدفة) بتقدمي األسهم اليت ميتلكها يف املؤسسة ) (Bواملؤسسة )( (Aاملؤسسة املهامجة) ،ومبوجب هذا حيصل
على أسهم يف املؤسسة ) .(Aونتيجة هلذه العملية ،تصبح املؤسسة ) (Bمؤسسة فرعاً اتبعاً للمؤسسة األم )،(A
ويتحول مسامهو املؤسسة ) (Bإىل مسامهني يف املؤسسة )(A؛

 املسامهة اجلزئية عن طريق تقدمي أصول :تتمثل هذه التقنية أبن تقوم املؤسسة ) (Bبتقدمي (املسامهة) جزء من
عناصر أصوهلا (وخصومها) للمؤسسة ) (Bوأتخذ مقابل ذلك أسهم تصدرها املؤسسة ) .(Aوعليه تصبح املؤسسة
P.Vernimmen ,Op.cit. , P P 948-949.
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) (Bمسامهة يف املؤسسة ) .(Aفعلى عكس عملية االندماج اليت حيصل من خالهلا مسامهو املؤسسة املستهدفة
على أسهم يف املؤسسة املهامجة نظري تنازهلم عن أسهمهم ،جند يف املسامهة اجلزئية عن طريق تقدمي األصول أن
املؤسسة ا ملستهدفة هي نفسها من حيصل على أسهم يف املؤسسة ،دون املساس مبسامهيها .ولإلشارة فإنه إذا ما
قامت املؤسسة ) (Bاملستهدفة بتقدمي كافة أصوهلا للمؤسسة ) (Aاملهامجة تصبح شركة قابضة ) (Bابلنظر إىل حتول
أصوهلا إىل أصول مالية (مسامهات) يف املؤسسة أو مؤسسات أخرى ،ويكون مدى سيطرة (مراقبة) املؤسسة
املندجمة ) (Bعلى املؤسسة ) (Aحسب أمهية مسامهتها فيها.

 .IIتصنيف عملية االندماج :
ميكن تقسيم عملية االندماج إىل:1
 .1االندماج األفقي:
حيدث عندما يكون املنتج لدى الشركتني املندجمتني متشابه ويتم إنتاجه يف نفس الصناعة.
 .2االندماج العمودي:
ويكون عند االنضمام لشركتني تعمل كل منها يف مراحل خمتلفة من إنتاج نفس السلعة.
 .3االندماج املتجانس:
حيدث هذا االندماج عندما تكون الشركتان املندجمتان تعمالن يف نفس النوع من أنواع الصناعة بشكل عام ،ولكن
التكون بينهما عالقة مشرت (عميل) أو مورد متبادلة.
 .4االندماج املختلط:
وحيدث ذلك عندما تكون الشركتان املندجمتان تعمالن يف صناعة خمتلفة.
 .5االندماج العكسي:
يستخدم كطريقة سريعة لتحول الشركات اخلاصة إىل شركات مسامهة عامة عن طريق السيطرة على شركة مدرجة ،ولكن
اليوجد لديها نشاط تشغيلي أو أية أصول إمسية.
 .IIIدوافع االندماج :
إن لإلندماج دوافع كثرية من أبرزها:2
 حتسني الكفاءة اإلدارية للمنظمة حبيث تتمكن من حصد اهلداف املرجوة من عمليات االندماج ؛

 1صاحل سحيباين ،عبد العظيم موسى" ،االندماج واالستحواذ :اإلضطراب املايل العاملي والفرص اجلديدة" ،شركة راجي للخدمات املالية ،إدارة البحوث
واالستشارات االستثمارية ،الرايض-السعودية ،2008 ،ص .02
 2فادي فالح القعايدة" ،أثر االندماج على الرحبية" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن،2012 ،
(عمل غري منشور) ،ص ص .15-14
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 ختفيض األرابح اإلضافية من املصاريف اإلدارية ،وتعظيم احلصة السوقية وحتقيق مزااي االنتشار األوسع ،وحتقيق
وفرات ضريبية؛
 ختفيض املخاطر االستثمارية عن طريق تنويع ،والتأثري على السعر السوقي للسهم؛
 العمل على مجع القدرات الفردية واإلمكانيات املتواضعة ورؤوس األموال املتبعثرة حىت تصبح هذه املنظمات
قادرة على حتقيق األهداف املرجوة من عملية االندماج ؛
 كما تساعد على توفري أيدي عاملة ذات كفاءة عالية؛
 ختلص املنظمات املندجمة من احتماالت اإلفالس واالهنيار؛
 توحيد اإلدارات وخطط التفكري وانسجامها وابلتايل توفري اجلهود والعمل على توحيدها مع بعضها البعض؛
 تقدمي خدمات أفضل وحتقيق جودة يف األرابح.

املطلب الثاين :قرارات االستثمار املتعلقة بعمليات الشراكة.
تعترب الشراكة يف اجملال االقتصادي مفهوماً واسعاً جيري تعميمه واستخدامه على نطاق واسع ،ومل يظهر هذا املفهوم إال
يف السنوات األخرية ،بسبب تزايد شدة املنافسة بني املؤسسات.
وتعترب الشراكة من املواضيع اليت ظهرت نتيجة للتطورات االقتصادية اليت شهدها العامل مؤخراً ،حىت أن الكثري من
املؤسسات الدولية جندها بدأت يف تطبيق هذا النوع من التحالف كشرط سابق أو مالزم للحصول على املساعدات التقنية
واالقتصادية ،وتعود جذورها إىل مرحلة منتصف السبعينيات من القرن املاضي ،حيث بدأت الدول الصناعية تعاين من
التضخم املايل املرفق ابجلمود االقتص ادي بسبب االنفجار الذي حدث يف أسعار النفط اخلام ،وذلك ألول مرة يف اتريخ
اقتصاد الدول احلديثة الصناعية.1
 .Iتعريف الشراكة:
تفاوتت املفاهيم حول الشراكة من كاتب إىل آخر ،ويرجع هذا االختالف إىل الزاوية اليت ينظر إليها كل منهم ،وابلتايل
ميكن تقدمي التعاريف التالية:
 الشراكة هي اتفاقية التعاون الطويلة واملتوسطة املدى ،بني مؤسستني أو أكثر مستقلة قانونياً متنافسة أو غري
متنافسة واليت تنوي جلب أرابح مشرتكة من خالل مشروع مشرتك2؛
 الشراكة هي مرحلة من مراحل االندماج بني املؤسسات وميكن اعتبارها إتفاقية قائمة على الثقة والتكاملية ألجل
حتقيق أرابح إضافية3؛

 1بن احلبيب عبد الرزاق ،حوالف رحيمة " ،الشراكة ودورها يف جلب االستثمارات األجنبية" ،امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة،

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة البليدة ،اجلزائر 22-21 ،ماي  ،2002ص .04

Boualem Aliouat, "Les Stratégies de coopération Industrielle ", édition Economica, Paris, 1999, P 14.
Drosni.J et Helfer.J, "Managment Stratégique", Libraire Vuibert, Paris, 1994, P 154.
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 الشراكة هي عقد أو اتفاق بني مشروعني أو أكثر قائم على التعاون فيما بني الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي أو
خدمي أو جتاري أو على أساس اثبت ودائم ،وال يتقتصر هذا التعاون على مسامهة كل منهما يف رأس املال فقط،
وإمنا أيضاً املسامهة الفنية اخلاصة بعملية اإلنتاج واستخدام براءات االخرتاع والعالقات التجارية ،واملعرفة
التكنولوجية ،واملسامهة كذلك يف كافة عمليات ومراحل اإلنتاج والتسويق ،ويتقاسم الطرفان املنافع واألرابح اليت
سوف تتحقق من هذا التعاون طبقاً ملدى مسامهة كل منهما املالية والفنية.1
من خالل التعاريف السابقة ميكننا استنتاج تعريف شامل لعملية الشراكة فهي عالقة قائمة على أساس التقارب والتعاون
املشرتك من أجل حتقيق املصاحل واألهداف املشرتكة للمؤسسات املتشاركة ،حيث يقدم كل طرف أكثر ما لديه إلجناح هذه
العالقة مع احلفاظ على استقالليتها القانونية.

 .IIخصائص الشراكة:
ميكننا إمجال خصائص الشراكة فيما يلي:2
 التقارب والتعاون املشرتك ،ويتسىن ذلك من خالل االتفاق حول حد أدىن من املرجعيات املشرتكة ،تسمح ابلتفاهم
واالعرتاف ابملصلحة العليا لألطراف املتعاقدة (الشركاء)؛
 عالقات التكافؤ بني املتعاملني؛






خاصية احلركية يف حتقيق األهداف املشرتكة؛
اتفاق طويل ومتوسط األجل بني طرفني أحدمها وطين واآلخر أجنيب ملمارسة نشاط معني داخل دولة البلد املضيف؛
ال تقتصر الشراكة إىل تقدمي حصة يف رأس املال ،بل ميكن أن تتم من خالل تقدمي خربة أو نقل تكنولوجيا أو
دراية أو معرفة...؛
البد أن يكون لكل طرف احلق يف إدارة املشروع بصورة مشرتكة وذلك ابلتناسب مع حصة رأس املال ،زد على
ذلك التقارب والتعاون املشرتك على أساس الثقة وتقاسم املخاطر بغية حتقيق األهداف واملصاحل املشرتكة؛
إلتقاء أهداف املتعاملني (على األقل يف جمال النشاط املايل ابلتعاون) واليت ينبغي أن تؤدي إىل نوع من التكامل
واملعاونة املماثلة على مستوى مسامهة الشركاء واملتعاملني.

 1رزيق كمال ،مسدور فارس " ،الشراكة اجلزائرية األوروبية بني واقع االقتصاد اجلزائري والطموحات التوسعية القتصاد االحتاد األورويب" ،امللتقى الوطين
األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة البليدة ،اجلزائر 22/21 ،ماي  ،2002ص .07
 2عمورة مجال" ،دراسة حتليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطية" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر( ،2006 ،عمل غري منشور) ،ص .164
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 .IIIأشكال الشراكة:
ميكن أن تتخذ الشراكة األشكال التالية:1

 .1الشراكة التعاقدية:
هي خلق حمدد يف موضوعه ،لكن ميكن أن تتطور إىل خلق مايل وجتاري معطية بذلك حرية أكرب حلياة الشركة ،جندها
كثرية االستعمال يف االستغالل املشرتك للمواد املنجمية والتعاون يف جمال الطاقة.
 .2الشراكة املالية:
هي شراكة ذات طابع مايل يف جمال االسثمار ،وخيتلف هذا الشكل عن ابقي األشكال األخرى من خالل:
 وزن كل شريك؛
 مدة أو عمر الشراكة؛
 تطور املصاحل لكل شريك.

 .3الشراكة التجارية:
هذا النوع من الشراكة يرتكز على تقوية وتعزيز مكانة املؤسسة يف السوق التجارية من اختالل استغالل العالمات
التجارية أو ضمان تسويق املنتوج ،ويعين هذا الشكل التخلص من حالة عدم التوازن يف السوق وخيص جانب التسويق
بشكل كبري.
 .4الشراكة التقنية:
وتتمث ل يف تبادل املعارف من خالل حتويل التكنولوجيا واخلربات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة يف
خمتلف جماالت اإلنتاج.
 .5الشراكة يف البحث والتطوير:
هتدف هذه الشراكة عموماً إىل تطوير املنتوجات وحتسينها ،مع التقليص من التكاليف اإلنتاجية والدخول إىل أسواق
جديدة ،تعطي للمؤسسة األفضلية عن ابقي املؤسسات املنافسة هلا.
 .6الشراكة الصناعية:2
تعقد يف امليدان الصناعي عدة اتفاقيات غالباً ما أتخذ شكل عقود خمططات العمل ،إذ أن جوهر هذه االتفاقيات
التعاونية يتمثل يف قبول درجة معينة من االلتزامات من جهة ،وإعطاء ضماانت حول التصرفات املستقبلية من جهة أخرى،
إذ أن اهلدف من هذه العقود هو الوصول إىل مستوى مقبول من األداء وحتديد طبيعة وأشكال تنفيذ العمليات.

 1بن احلبيب عبد الرزاق ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .07-06
 2سليمان بلعور" ،أثر اسرتاتيجية الشراكة على الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،كلية العلوم
االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر( ،2004 ،عمل غري منشور) ،ص .36
86

ت
الفصل الثالث :قييم المؤسسة ألغراض اتخاذ القرارات االسييمارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تربز ضرورة إقامة ما يعرف ابلتعاون الفين انطالقاً من ضخامة التكاليف املخصصة للمشاريع الصناعية من جهة ،وكذا
التكنولوجيا العالية اليت تت طلبها يف هذا اإلطار ،تلجأ بعض الشركات العاملية إىل التقارب وإنشاء فرق أو مجاعات متخصصة
يف املشاريع التكنولوجية والصناعات املتطورة ،واالنفصال بعد ذلك ،واللجوء إىل املنافسة الفعلية حول املنتج املعد واملطروح
يف األسواق العاملية.
 .IVالدوافع املؤدية للشراكة:
أضحت الشراكة بني املؤسسات االقتصادية ضرورة معاصرة للتغلب على املشكالت وملواجهة التحدايت التكنولوجية
واملالية ،إضافة لذلك تنحصر الدوافع واألسباب احلقيقية الختيار هذا البديل االسرتاتيجي يف العناصر التالية:1
 ظهور وتنامي ظاهرة العوملة ،واليت مشلت اجملاالت املالية والتسويقية واإلنتاجية والتكنولوجية ،كما مشلت أسواق
السلع واخلدمات والعمالة ،وقد أصبح مسؤولو املؤسسات يتعاملون مع عامل تالشت فيه احلدود اجلغرافية والسياسية،
وسقطت احلواجز التجارية بني أسواقه بعد العمل ابتفاقيات النمظمة العاملية للتجارة؛
 تعاظم تكلفة التكنولوج يا وتعقدها ،وابلتايل ارتفعت معها تكاليف البحث والتطوير ،وهلذا تبحث املؤسسات –
مبا فيها الرائدة -عن اسرتاتيجية الشراكة يف صياغتها الفنية واليت تتيح هلا نقالً أرخصاً للتكنولوجيا بدالً من استثمار
مبالغ ضخمة يف تطوير تكنولوجيا معينة ،دون ضمان كاف للنجاح؛
 تناقض نسيب لفرص االندماج والشراء أو االبتالع ،أما بسبب مشكالت يف بورصات األوراق املالية أو فرض
قيود حكومية أو اعتبارات قانونية كدخول طرف اثلث معارض لعمليات االندماج أو الشراء ،فاإلخفاقات الكبرية
أو املتعددة اليت حدثت لعمليات االندماج أو الشراء أصبحت دافعاً لتطور الشراكة االسرتاتيجية كبديل جديد
يسمح بتجنب التصادم الثقايف والتنظيمي الذي يسببه االندماج  ،كما أن الشراكة تنحصر يف جمال تعاون حمدد،
مما يساهم يف حتسني أداء ذلك النشاط وتطويره؛
 اختالل التوازن يف اهليكل املايل للمؤسسات وذلك أن نسبة الديون عالية جداً ،مقارنة مع رأس املال ،ومن مث جيب
رفع رأس املال من البحث عن أقل مستوى للديون ألن نسبة الديون/رأس املال عالية جداً ،وابلتايل البحث عن
الشركة لتحقيق ذلك.2
ابإلضافة إىل ما سبق هناك دوافع أخرى أدت إىل اللجوء إىل هذا اخليار االسرتاتيجي أوهلا مواجهة التحدايت واملخاطر
واألزمات ،واثنيهما ضمان توفري االحتياجات من املهارات واملوارد اخلربة الالزمة الخرتاق األسواق اجلديدة ،واثلثها حتقيق
رافعة متويلية جديدة وبتكلفة حمدودة ،كما حتقق الشراكة ومبستوى عايل فرص التحول للعاملية ،وأبسلوب متدرج وخمطط.
 .Vأنواع الشراكة يف اجلزائر:
من حيث صفة الشريك ميكن أن جند نوعني من الشراكة:3
 1سليمان بلعور ،نفس املرجع السابق ،ص ص .20-19
 2بن احلبيب عبد الرزاق ،حوالف رحيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص .07
 3نفس املرجع ،ص ص .21-19
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 .1الشراكة اجلزائرية اجلزائرية:
وينقسم بدوره إىل قسمني:

 شراكة مؤسستني عموميتني :على سبيل املثال الشراكة اليت متت بني املؤسسة الوطنية للصناعات االلكرتونية
) (ENIEواملؤسسة الوطنية لتوزيع األجهزة االلكرتونية )(EDIMEL؛

 شراكة بني مؤسستني إحدامها عمومية واألخرى خاصة :وأنخذ على سبيل املثال عقد الشراكة املربم بني صيدال
) (SAIDALومؤسسة ).(FARM MEGHREB
 .2شراكة أجنبية جزائرية:
وتنقسم إىل:
 شراكة جزائرية  -أجنبية (وطنية) :وهي عبارة عن شراكة بني الدولة اجلزائرية ودولة ما يف جمال معني (البناء،
الصناعة ،الزراعة ،املواصالت ،)...ونذكر على سبيل املثال إقامة شراكة خمتلطة الستغالل الرخام يف أرزيو ،وذلك
بني املؤسسة الوطنية ) (GNAMARBREوالشراكة اإلسبانية ) ،(Intercontinental mastوكذلك عقد شراكة
مربم بني سونطراك والشركة اإلسبانية )(FERTIBINIA؛
 شراكة جزائرية  -أجنبية (خاصة) :وتنشأ بني مؤسسة عمومية جزائرية ومؤسسة أجنبية خاصة ،وهي قليلة حىت
اآلن نظراً البتعاد اخلواص عن االستثمار يف اجلزائر؛

 شراكة جزائرية  -عربية (وطنية) :وتتم بني مؤسسة جزائرية عمومية وأخرى عربية لتوطيد العالقات بني الدولتني،
وذل ك بتدخل احلكومتني ،وتشمل ميادين احملروقات ،النقل اجلوي والبحري ،املواصالت ،الصناعة احلرفية،
والصناعة االلكرتونية؛
 شراكة جزائرية – عربية (خاصة) :وتتم بني مؤسسة عمومية جزائرية وأخرى عربية خاصة ،ومثال ذلك عقد
شراكة بني ) (ENCGاجلزائرية و املؤسسة السعودية ) (Savola Foodsاليت أعطت نشأة لشركة جديدة ابسم
).(SEFA
 .VIاملزااي اليت توفرها الشراكة:
من بني املزااي اليت توفرها الشراكة لكال طريف العملية جند ما يلي:1
 تبادل اخلربات والتكنولوجيا بني تلك املوجودة يف دول املركز (الشركات األم) وتلك الناشئة يف خمتلف فروعها؛
 اكتساب املزيد من اخلربة بظروف األسواق احمللية واألجنبية من خالل الصادرات واالستثمار املباشر ،زد على ذلك
سهولة اكتساب األسواق احمللية واحلصول على املواد األولية وبراءات االخرتاع واالبتكارات واليد العاملة الرخيصة؛

 1عمورة مجال ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .166-165
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 زايدة فرص التوظيف االستثماري للمدخرات ورؤوس األموال احمللية عند توظيفها مع املشروع األجنيب ،وتشجيع
األفراد واملستثمرين احملليني على عدم هتريب أمواهلم للخارج ،ابعتبار أن املشروع املشرتك يعمل على حتقيق أهداف
املشروع الوطين ،عكس املشروع األجنيب اململوك بصفة كاملة للطرف األجنيب الذي خيدم مصاحل دول املركز أساساً؛
 تساعد الشراكة على ختفيف العبء على ميزان املدفوعات ،حيث سيتم التقليل من التحويالت الرأمسالية إىل
اخلارج يف شكل أرابح إال بقدر نصيب الشريك األجنيب فقط ،كما أن املشروع املشرتك قائم يف جزء كبري من
رأمساله على املدخرات الوطنية ،كما تساعد على رفع الطاقات التصديرية للبلد والتقليل من الواردات وتوفري مناصب
الشغل؛
 تشجيع املسامهة احمللية إىل جانب الشريك األجنيب ،وهذا يف الواقع ميثل ضماانً هلذا األخري وتقليالً للمخاطر؛

 احلصول على امتيازات وإجراءات تفضيلية يف هذه الدول ال ميكن أن حتصل عليها إال يف بلداهنا األصلية مبا يف
ذلك اإلنتاج بتكاليف منخفضة؛
 التحويل التكنولوجي وحتويل مناهج التسيري وإمكانية احلصول على التمويل.
املطلب الثالث :قرارات االستثمار املتعلقة بعمليات اخلوصصة.
تعترب سياسة اخلوصصة سياسة إصالحية منتهجة من طرف العديد من دول العامل ،وهناك العديد من الدوافع لتطبيق
هذه السياسة.
 .Iمفهوم اخلوصصة:
ميكن تقدمي التعاريف التالية للخوصصة:1
 عرفها البنك الدويل أهنا " زايدة مشاركة القطاع اخلاص يف إدارة وملكية األنشطة وأصول اليت تسيطر عليها احلكومة
أو متلكها ،ويعترب اإلجيار وعقود اإلدارة واالستثمار ونزع ملكية القطاع العام من األساليب الرئيسية لتحويل امللكية
إىل القطاع اخلاص"؛
 عرفها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية أهنا " جزء من عملية تصحيح هيكلي للقطاع العام ،وبذلك فإن
اخلوصصة تتعلق إبعادة تعريف وحتديد دور الدولة عن طريق إبعاد الدولة عن أي نشاط ميكن أن يؤديه القطاع
اخلاص بشكل أفضل"؛
 اخلوصصة هي جمموعة من السياسات املتكاملة اليت تستهدف التحويل بشكل جزئي أو كلي ملؤسسات انتاجية
أو خدمية متلكها الدولة إىل القطاع اخاص ،لتفعيل آليات السوق وحتقيق امليزات التنافسية ،واالستفادة من
مبادرات القطاع اخلاص ،من أجل حتقيق أهداف التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية؛
 هي بيع أصول املشروعات العامة أو املشروعات التابعة للقطاع العام أو أسهمها إىل األفراد سواء كان البيع كلياً
أو جزئياً ،وسواء مت البيع للعاملني ابملشروع أو ملستثمر رئيس أو من خالل سوق األوراق املالية؛
 1نفيسة حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .06-05
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 اخلوصصة تعين التخلص من الوحدات أو املؤسسات اخلاسرة يف القطاع العام ،واليت تتحول إىل القطاع اخلاص
لتحقق نتائج إجيابية ورحبية أكرب ،وختفف العجز املوجود يف امليزانية العامة للدولة.

وتعرف اخلوصصة أيضاً:
 تعين اخلوصصة الرغبة يف التحرر االقتصادي وذلك ابلتخلص من االقتصاد االشرتاكي ،والتحول حنو اقتصاد السوق
ملواكبة النظام العاملي اجلديد1؛
 اخلوصصة هي التحرر من القيود اليت تتعلق ابلكفاءة يف منشآت القطاع العام وحتويلها إىل حوافز للقطاع اخلاص،
أي وضع القيود على دور احلكومة وعلى سياساهتا االقتصادية2؛
 اخلوصصة هي عكس التأميم ،فإذا كان التأميم يعين حتويل امللكية اخلاصة إىل ملكية عامة ،فإن اخلوصصة عبارة
عن حتويل امللكية العامة إىل ملكية خاصة.3
أما عن مفهوم اخلوصصة وفقاً للمشرع اجلزائري فيمكن تناوله من زاويتني:

 تتعلق األوىل ابلتعريف الذي نص عليه األمر  22-95املؤرخ يف  26أوت  1995املتعلق خبوصصة املؤسسات
العمومية على اعتبار القانون األول والذي متت مبوجبه العمليات األوىل للخوصصة؛

 أما الثانية فتقدم املفهوم الذي حيمله التشريع اجلديد الساري املفعول ،الذي حيل حمل التشريع السابق ،وهو املتضمن
يف األمر رقم  04-01املؤرخ يف  20أوت  2001املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها
وخوصصتها.
فحسب األمر  22-95فإن مفهوم اخلوصصة ميكن أن يتجسد يف شكلني ،أوهلما أن تتحول ملكية كل األصول
املادية واملعنوية يف مؤسسة عمومية أو جزء منها أو كل رأمساهلا أو جزء منه لصاحل أشخاص طبيعيني أو معنويني اتبعني
بدورهم للقانون اخلاص ،ويكون هذا التحويل بصيغ تعاقدية حمددة.4
أي أن اخلوصصة من هذا املنظور تتعدى عملية بيع األصول لتشمل حىت خوصصة التسيري إبسناد هذه املهمة للخواص
هبدف أتهيل املؤسسات املعنية.
أما األمر  04-01فقد عرفت مادته رقم  13اخلوصصة على أهنا كل صفقة تتجسد يف نقل امللكية إىل أشخاص
طبيعيني أو معنويني خاضعني للقانون اخلاص من غري املؤسسات العمومية.5
1

عبد الرزاق خليل ،حممد زرقون" ،أثر التغري يف منط امللكية على األداء املايل للمؤسسات" ،جملة اقتصادايت مشال افريقيا ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم

التسيري ،جامعة شلف ،اجلزائر ،العدد  ،2005 ،03ص .136

 2املرسي السيد حجازي " ،اخلصخصة :إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع اخلاص" ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت –لبنان ،بدون اتريخ نشر ،ص
ص .10-09
 3أمحد ماهر " ،دليل املدير يف اخلصخصة" ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،اإلسكندرية – مصر ،2002 ،ص .24
 4اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية املؤرخة بتاريخ  26أوت  ،1995العدد  ،48ص .03
 5اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية املؤرخة بتاريخ  20أوت  ،2001العدد  ،62ص .04
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إن هذا التعريف الذي نصت مادته رقم  42على إلغاء األمر 22-95ـ ال يتضمن أي إشارة خلوصصة التسيري بصيغ
تعاقدية حمددة اليت نص عليها التشريع امللغى وإمنا اقتصر على نقل امللكية إىل أشخاص اتبعني للقانون اخلاص وقد بني
طبيعة هذه امللكية اليت تشمل ما يلي:
 إما على كامل رأس املال الذي حتوزه الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام أو جزء منه سواء كانت
هذه احليازة بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛
 كذلك على األصول اليت تشكل وحدة استغالل مستقلة يف املؤسسات التابعة للدولة.
وجتدر اإلشارة إىل أن عملية خوصصة رأس املال هذه تتم من خالل التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب
للزايدة يف رأس املال.
من خالل التعاريف السابقة اليت مت عرضها أعاله واليت مل يتم عرضها ميكن استنتاج التعريفني التاليني للخوصصة:
 اخلوصصة هي نقل كلي أو جزئي للملكية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص ،ابستخدام أساليب وتقنيات
خمتلفة ،من أجل حتقيق نتائج أحسن والتخلص من اخلسائر احملققة يف القطاع العام؛
 اخلوصصة هي التحرر االقتصادي من قيود الدولة إىل آليات السوق ،أين تكمن املنافسة التامة وحرية األسواق،
مما يسمح بتحسني مستوايت األداء واجلودة ومن مث إنعاش االقتصاد وحتقيق التنمية.
 .IIأهداف اخلوصصة:
للخوصصة أهداف عديدة تتمثل فيما يلي:1
 التخلص من اخلسائر احملققة يف القطاع العام؛
 حتسني مستوى األداء للمشروعات واخلدمات؛
 خلق وحدات هلا استقاللية ذاتية وهلا مراقبة على مستوى أدائها؛
 استعمال وابتكار مهارات حديثة وجديدة يف التنظيم؛
 تفعيل وخلق املنافسة يف اجملتمع وتقوية قوى السوق؛
 توسيع وإجياد أسواق مالية لالستثمار يف جماالت متعددة؛
 استثمار املوارد املالية اليت كانت للعجز يف القطاع العام حنو متويل قطاعات أخرى؛
 التقليل من نسبة الديون العامة.
ولعل أهم أهداف اخلوصصة هو حتقيق الكفاءة التخصصية ،فتتمثل األوىل يف ختفيض تكلفة اإلنتاج يف املشروعات
املعنية إىل أدىن حد ،أما الثانية فتتمثل يف اخنفاض أسعار بيع منتجات هذه املشروعات حىت تصل إىل مستوى التكلفة
احلدية لإلنتاج.

 1نفيسة حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .09
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 .IIIاملشكالت النامجة عن عمليات اخلوصصة:
هناك عدة مشكالت تتعرض هلا عمليات اخلوصصة تتمثل فيما يلي:1

 .1مشاكل التغري يف األنظمة احملاسبية:
وهي التغريات يف الطرق احملاسبية النامجة عن نقل ملكية الوحدات احملاسبية والتغريات يف أنظمتها احملاسبية واملالية ونوعية
املعلومات املالية املتوفرة واملطلوبة ،فاملعلوم أن عدداً كبرياً من املؤسسات احلكومية تتبع األساس النقدي وهو غري أساس
االستحقاق املقبول يف قواعد احملاسبية املتعارف عليها ،وهناك اختالفات جوهرية بينهما ،منها أن امليزانية العامة ال تظهر
قيمة املوجودات الثابتة واملدينني والدائنني ،كما أن بيان األرابح واخلسائر ال يظهر اإلستهالك للموجودات الثابتة واإليرادات
غري املقبوضة واملصروفات املستحقة ،وغري املدفوعة واليت ختص السنة املالية.
أما ابلنسبة لنوعية املعلومات فإن املؤسسات احلكومية ال حتتفظ بقيود حماسبية كافية حول قيم املوجودات الثابتة،
واسته الكاهتا ،ومعدالت االستهالك ،ومعلومات وافية حول تكلفة اخلدمات وغريها ،مما تقدمه احملاسبية التجارية غري
احلكومية ،لذلك فإن لدى مهنة احملاسبة والتدقيق الكثري مما تقدمه يف هذا املضمار.
 .2مشاكل التقييم للمؤسسات:
ميثل التقييم يف هذه العملية أساساً يهتدى به لإلنطالق إىل سعر البيع ابإلضافة إىل أنه حيدد قيمة رأس املال الفعلي،
ويساعد يف حتديد رأس املال الضروري للمشروع ،كما تبني عملية التقييم املبالغ املقدمة للموجودات غري امللموسة (الشهرة
والعالمة التجارية واحلقوق املعنوية األخرى) ،إىل جانب أن البحث عن االلتزامات غري املسجلة مثل الضرائب وغريها يدخل
يف مشاكل التقييم.
 .3مشاكل اإلفصاح يف املعلومات:
وهي املعلومات اليت تشرح الوضع االقتصادي واملايل للمشروع وجدواه االقتصادية للمستثمرين ،مع بيان اتريخ نشاطه
بشكل مقارن للسنوات السابقة ،مع توقعات للمستقبل ،وتبيان مدى اإلجنازات املتوقعة ،واملنافع املنتظرة ،ويف العادة يصدر
مدقق احلساابت تقراراً خاصاً حمدداً لذلك من أجل محاية مصاحل املستثمرين املنتظرين.
 .4مشاكل سعر البيع:
تظهر نتيجة عملية اخلوصصة وإجراء التقييمات املختلفة قيم عديدة للمشروع وهي :القيمة على أساس املوجودات
والقيمة على أساس املشروع املستثمر (أساس األرابح) ،والقيمة على أساس السوق وقيمة البيع النهائي.
يف األخري ميكن أن نستنتج أن القرارات املالية يف ظل الواقع ميكن أن تعظم قيمة املؤسسة كما ميكن أن حتطمها ،لذلك
فاألمر مرتوك لقدرة املديرين يف اختاذ القرارات املناسبة يف الظرف والوقت املناسبني ،مبا ميكن من رفع قيمة املؤسسة ،فكثرياً
 1حممود علي اجلبايل " ،تقييم األصول الثابتة ألغراض اخلوصصة" ،جملة الباحث،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،العدد ،10
 ،2012ص .253
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من عمليات النمو اخلارجي أدت إىل ختفيض قيمة املؤسسات املهامجة يف البورصة عند دخوهلا يف عمليات االندماج
واالستحواذ ،الشراكة ،وعمليات اخلوصصة ،وعليه فعملية أتثري القرار واردة على قيمة املؤسسة ،مما جيعل من عملية تسيري
هذه القرارات أمراً من األمهية مبا كان ،األمر الذي يطرح ضرورة تبين أساليب التسيري املناسبة لذلك.
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املبحث الثالث :مناذج اختاذ القرارات االستثمارية.
يعد الرتدد يف اختاذ القرار من العوامل اليت تعيق عملية إصدار القرارات السليمة يف الوقت املناسب ويعود هذا الرتدد
إىل العالقة اليت ترتبط بني القرار واملستقبل ،وهذه العالقة تقوم على املعلومات املرصودة للمستقبل ودرجة دقتها ،وغالباً ما
تكون هذه العمليات غري معلومة النتائج بدقة يف املستقبل ،مما يؤدي إىل اختاذ القرارات يف ظروف خمتلفة ترتاوح بني درجة
التأكد ودرجة عدم التأكد ،وهذا ما أدى إىل اعتماد مناذج وأساليب علمية لرتشيد القرار اإلداري ،مبا ينسجم مع ما هو
مطروح من حتدايت أمام املؤسسات.
وسنتناول يف هذا املبحث خمتلف مناذج اختاذ القرارات االستثمارية حسب الظروف احمليطة ابملؤسسة.
املطلب األول :مناذج اختاذ القرار يف ظروف التأكد التام.
يف ظروف التأكد التام تكون املعلومات كافية وأكيدة لدى متخذ القرار تسمح له مبعرفة نتائج قراره ،وذلك ابالعتماد
على خمتلف األساليب املستخدمة يف اختاذ القرارات يف مثل هذه الظروف.
لقد جاءت احلاجة الستخدام هذه األساليب الكمية يف اإلدارة نتيجة لضخامة املؤسسات احلديثة ،وهي بشكل عام
تقوم على املعاجلة الكمية لدراسة مشاكل اختاذ القرار يف جمال اإلدارة ،فالقياس يتطلب ضرورة التعبري الكمي عن العناصر
واآلليات والعالقات الداخلة يف األداء طبقاً للمبدأ ما الميكن قياسه ال ميكن إدارته والسيطرة عليه.1
ويف هذا السياق ،مت تعريف األساليب الكمية أبهنا جمموعة من األدوات والطرق اليت تستخدم من قبل متخذ القرار
ملعاجلة مشكلة ،واملفروض توفر القدر الكايف من البياانت املتعلقة ابملشكلة ،كما ميكن تعريف األساليب الكمية أبهنا
جمموعة من الطرق واألساليب اليت تساعد يف اختاذ القرارات يف جماالت متنوعة هبدف حتقيق االستخدام األمثل للموارد
سواء على نطاق الدولة أو املؤسسة ،تفادايً لضياع االمكانيات من جهة ،ولتحقيق أقصى عائد مادي ممكن لالستثمارات
من جهة أخرى.2
وتعد مناذج حبوث العمليات من أهم هذه النماذج واألساليب اليت تساعد يف اختاذ القرارات اخلاصة ابلتسيري ،حيث أهنا
ترتبط بكيفية استخدام أساليب التحليل الكمي يف التوصل ملعلومات تساعد اإلدارة يف اختاذ قرارات مثلى ،حيث أهنا توفر
أدوات رايضية وأخرى جربية حلل مشاكل اختاذ القرار ،وتظهر أمهيتها فيما يلي:3
 املسامهة يف تقريب املشكلة اإلدارية إىل الواقع؛
 صياغة مناذج رايضية معينة تعكس مكوانت املشكلة؛
 عرض النموذج يف جمموعة من العالقات الرايضية وإعطاء فرص خمتلفة لعملية اختاذ القرارات ،مبا يساهم يف تفسري
عناصر املشكلة والعوامل املؤثرة فيها؛
 1علي السلمي " ،إدارة التميز -مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة" ،دار غريب ،القاهرة -مصر ،2002 ،ص .24
 2عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي " ،األساليب الكمية التطبيقية يف إدارة األعمال" ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،ص .04
 3سهيلة عبد هللا سعيد " ،اجلديد يف األساليب الكمية وحبوث العمليات" ،دار احلامد ،عمان – األردن ،2007 ،ص .16
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 تطبيق هذه النماذج الرايضية يف املستقبل عندما تواجهنا مشكلة مماثلة.
هناك العديد من تقنيات ومناذج حبوث العمليات ولعل أبرزها تتمثل يف الربجمة اخلطية ،الربجمة الديناميكية ،شبكات
األعمال ،صفوف االنتظار ،واليت سنعرضها كما يلي:

 .1الربجمة اخلطية:
تعد الربجمة اخلطية أحد تفريعات حبوث العمليات اليت انتشر استخدامها يف حل الكثري من مشاكل التسيري ،وتتعدد
تعاريفها كما يلي:
 عرفت املنظمة العربية للعلوم الربجمة اخلطية كما يلي" :الربجمة اخلطية هي أداة رايضية لتخصيص املوارد النادرة أو
احملددة من أجل حتقيق هدف معني ،حيث يكون من املستطاع التعبري عن اهلدف والقيود اليت حتد من القدرة على
حتقيقه يف صورة معادالت أو بياانت خطية"1؛
 كما تعرف الربجمة اخلطية أبهنا "أسلوب رايضي لتوزيع جمموعة من املوارد واإلمكانيات احملدودة على عدد من
احلاجيات املتنافسة على هذه املوارد ضمن جمموعة من القيود والعوامل الثابتة حبيث حيقق هذا التوزيع أفضل نتيجة
ممكنة ،أي أن يكون توزيعها مثالياً".2
من التعاريف السابقة ميكن القول أن هناك ثالث جوانب أساسية للمشكلة اليت يتم حلها ابستخدام الربجمة اخلطية:3
 التوزيع األمثل :حيث أن توزيع املوارد ال جيب أن يتم بشكل عشوائي ألن هناك تكلفة معينة للحصول على هذه
املوارد كما أن هناك عائد متوقع من تشغيل هذه املوارد؛
 املوارد املتاحة :إن حمدودية املوارد من احلقائق اليت يتعامل معها بشكل دائم متخذو القرار ،وهتدف كل املؤسسات
إىل حتقيق أهدافها التشغيلية يف حدود املوارد املتاحة ،قد تكون هذه املوارد أموال ،مواد خام ،...كما قد تكون
قدرة السوق على استيعاب ال سلعة أو القدرة التكنولوجية للمنشأة...إخل ،وجتتمع كل هذه األنواع يف خاصية
احملدودية أي وجود حد أقصى من هذه املوارد خالل فرتة زمنية معينة؛
 االستخدامات املختلفة :إن جوهر مشكلة الربجمة اخلطية هو أن هناك بدائل لالستخدامات.

 فرضيات الربجمة اخلطية:
الربجمة اخلطية كنموذج تستدعي بعض التبسيط مما جيعلها حتتوي فقط على جزء من خصائص املشكلة اليت ميثلها ،وهذا
التبسيط يتجلى يف جمموعة من الفرضيات املتمثلة يف:

 1فريد عبد الفتاح زين الدين" ،حبوث العمليات وتطبيقاهتا يف حل املشكالت واختاذ القرارات" ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،مصر ،اجلزء األول،1997 ،
ص .28
 2فتحي خليل محدان ،رشيق رفيق مرعي" ،مقدمة يف حبوث العمليات" ،دار وائل للنشر ،عمان -األردن ،ط ،1999 ،2ص .21
 3حممد توفيق ماضي " ،األساليب الكمية يف جمال اإلدارة" ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية -مصر ،1998 ،ص .21
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 افرتاض اخلطية :يقصد ابخلطية وجود عالقات ذات نسب اثبتة بني املتغريات اليت تتضمنها املشكلة ،ويعترب
افرتاض اخلطية هو االفرتاض األساسي للربجمة اخلطية ذلك أنه يفرتض أن تكون العالقات بني املتغريات خطية
كشرط أساسي إلعداد منوذج الربجمة اخلطية1؛
 افرتاض التأكد التام :يفرتض يف الربانمج اخلطي أبن املستقبل معروف بشكل أكيد وهذا أن النموذج حمدد،
فالشخص القائم بتعريف املشكلة ال تواجهه عملية التنبؤ والتخمني ،حيث يفرتض أنه على علم بكامل املعامالت
اليت يتضمنها النموذج ،على الرغم من أن الواقع العملي اندراً ما يتوفر فيه حالة التأكد التام وهذا راجع لعوامل
كثرية خارج سيطرة اإلدارة من املمكن أن تدخل على املسألة وتغري من النتائج2؛
 افرتاض قابلية التجزئة أو القسمة :يعين هذا االفرتاض أن مستوايت النشاط تتيح ملتغريات القرار أن أتخذ قيم
كسرية ،أي ليس ابلضرورة أن تكون أعداد صحيحة ،هلذا يعترب منوذج الربجمة اخلطية منوذج مستمر3؛

 افرتاض اإلضافية :يعين هذا االفرتاض أنه ال يوجد تداخل بني الفعاليات أو األنشطة املختلفة ،كما يعين أن
األنشطة املوجودة ابلنموذج تستجيب ملبدأ التجميع ،والذي يعين أبن األثر الكلي يتم احلصول عليه جبمع اآلاثر
اخلاصة لكل متغري.4
 .2الربجمة الديناميكية:
تفرتض الطرق والتقنيات السابقة أبن املسائل اليت تواجهها املؤسسة ال تتطور وال تتميز ابحلركة ،ألن معطيات هذا النوع
من املسائل تتميز بنوع من الثبات ،وأن املؤسسة يف حد ذاهتا نظام ساكن ،وأن املؤسسة تنطلق من وضعية معينة الختاذ
القرارات ،على اعتبار أن تلك الوضعية سوف تستمر مستقبالً وال ميكن أن تتغري ،لكن يف الواقع فإن املؤسسة نظام
ديناميكي وأكثر حركة وال تتعلق احلركة هنا بعامل الزمن فقط ،ففي بعض املسائل فإن هذه احلركة تكون ومهية يف شكل
مراحل ،كل هذه املسائل أو غريها واليت تتميز ابلتطور واحلركة يتم حلها بكيفية تدعى الربجمة الديناميكية أو الربجمة متعددة
املراحل.5
أ .عناصر منوذج الربجمة الديناميكية:
يتم القيام ابلعمليات احلسابية للربجمة الديناميكية على مراحل وذلك بتقسيم املشكلة إىل جمموعة من املشاكل الفرعية
لتخفيض حجم العمليات احلسابية ،وحيث أن املشاكل الفرعية تعتمد على بعضها البعض ،فالبد من القيام ببعض العمليات

 1كمال خليفة أبو زيد ،حممد حمرم " ،دراسات يف استخدام حبوث العمليات يف احملاسبة" ،املكتب اجلامعي احلديث للنشر ،اإلسكندرية – مصر ،2006 ،ص
.33
 2حممد أسعد النيداين" ،مقدمة يف حبوث العمليات" ،مطبعة اإلشعاع ،مصر ،ط ،1998 ،3ص .79

 3حممد توفيق ماضي" ،سلسلة األساليب الكمية للجميع -الربجمة اخلطية" ،دار املكتب العريب للنشر ،اإلسكندرية – مصر ،1999 ،ص .05
 4السعدي رجال " ،حبوث العمليات يف اإلدارة املالية ،التجارة" ،منشورات جامعة املنتوري ،قسنطينة – اجلزائر ،2005 ،ص .03
 5امساعيل ابراهيم مجعة ،زينات حممد حمرم ،مرجع سبق ذكره ،ص .618
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احلسابية لربط حساابت تلك املشاكل بطريقة تضمن أن احلل املمكن ألي مرحلة يعد ممكناً ،كذلك ابلنسبة للمشكلة
ككل ،ومتثل عناصر منوذج الربجمة الديناميكية يف:1
 املرحلة ) :(stageيقصد ابملرحلة يف الربجمة الديناميكية جزء من املشكلة يرتبط به عدد من البدائل املتنافسة واليت
يتعني اختيار أفضل بديل فيها؛
 احلالة ) :(statحىت ميكن إبعاد أتثري اعتماد املراحل على بعضها البعض ،يتم ربط كل مرحلة بتعريف احلالة اليت
تكون سائدة يف كل منها ،وتعرب احلالة عادة عن القيود املوضوعية لربط كل املراحل مع بعضها ،قد تكون احلالة
متعلقة ابملراحل احملددة متاماً عن طريق حالة النظام والقرارات املتخذة يف املرحلة الراهنة ،وهو ما يعرف ابلتأكد
التام ،وقد ال تكون احلالة اليت ستسود يف املراحل التالية حمددة ومعروفة ابلتمام عن طريق احلالة احلالية والقرار
املتخذ يف هذه احلالة وهو ما يعرف بعدم التأكد ،وهناك مؤشرين أساسيني يف تعريف احلالة:
 حتديد العالقة اليت تربط املراحل فيما بينها؛
 املعلومات اليت حنتاجها من املراحل السابقة يف سبيل اختاذ قرارات املراحل الالحقة.
ب .طرق وخطوات احلل ابستخدام الربجمة الديناميكية:
إن حل املشاكل ابستعمال الربجمة الديناميكية يتضمن طريقتني:2
 الطريقة األمامية :حيث يعتمد هذا األسلوب على القيم املرتبة كما يلي تصاعدايً:
…. fn

f2

f1

 طريقة احلساابت اخللفية :وهي معاكسة للطريقة األوىل ،إذ تستخدم العالقة التكرارية يف إجياد احلل األمثل عن
طريق التحرك إىل اخللف مرحلة مبرحلة ،ويف كل مرحلة يتم إجياد اخلطة املثلى لكل حالة من حاالت هذه املرحلة،
إىل أن نصل إىل املرحلة األوىل ،ويتم حتديد سلسلة القرارات املتخذة من املرحلة األخرية إىل املرحلة األوىل واليت
جتعل املردود اإلمجايل أمثلي ،وبذلك يتم ترتيب الدوال تنازلياً كاآليت:
….f1

fn-1

fn

يثار التساؤل ملاذا حنتاج إىل الطريقة اخللفية ومعادلتها ،وخاصة أن الطريقة األمامية تبدو منطقية ويتم تتبعها بسهولة ؟،
هناك حاالت يكون فيها فرق ابلنسبة لكفاءة العمليات احلسابية تبعاً ألي طريقة ميكن اختيارها وخاصة يف املشاكل اليت
تتضمن اختاذ القرارات على مدار فرتة من الزمن ،مثل مشاكل املخزون ،ففي مثل هذه احلالة فإنه يتم ختصيص احلاالت
بناءاً على ترتيب زمين للفرتة اليت متثلها وتزيد كفاءات العمليات احلسابية على ما إذا كانت الطريقة املستخدمة أمامية أو
خلفية ،وقد أظهرت اخلربة العملية أن الطريقة اخللفية ذات كفاءة حسابية عالية يف كثري من األحيان.
وتتمثل خطوات احلل ابستخدام تقنية الربجمة الديناميكية يف:3
 1نفس املرجع ،ص .619
 2عبد احلي مكي" ،املعلومات احملاسبية وحبوث العمليات يف اختاذ القرارات" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية – مصر.670 ،1998 ،
 3نبيل حممد مرسي " ،أساليب التحليل الكمي -أساسيات علم اإلدارة التطبيقي" ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية – مصر ،2006 ،ص .379
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 تقسيم املشكلة األصلية إىل عدة مشاكل فرعية يطلق عليها املراحل؛

 البدء يف حل املرحلة األخرية للمشكلة ابلنسبة لكل املواقف أو احلاالت احملتملة؛
 العمل على اتباع إجراءات من اخللف إىل األمام ،وبداية من املرحلة األخرية ،مث حل كل مرحلة وسيطية وحتديد
احللول املثلى حىت املرحلة األخرية والنهائية؛
 التوصل إىل احلل األمثل للمشكلة األصلية عن طريق حل كل املراحل املتعاقبة أو الالحقة.
 .3نظرية الشبكات (شبكات األعمال):
تعترب نظرية الشبكات إحدى فروع الرايضيات واليت عرفت تطوراً ملحوظاً يف السنوات األخرية ،حيث يف البداية كانت
امتداداً لنظرية اجملموعات ،ولكن مع مرور الزمن متكنت من اكتساب مصطلحات غنية خاصة هبا نظراً ألمهيتها واتساع
جمال تطبيقها ومنها :مسائل املرور والنقل ،احلواسب (اإلعالم اآليل) ،الكيمياء العضوية ،علوم اجتماعية (منذجة العالقات)،
جدولة املشاريع...إخل.1
وتتضمن نظرية الشبكات اآليت:2
أ .أسلوب  PERTيف مراجعة وتقييم املشاريع:
وهو أول نظام شبكي استخدم بشكل مجاعي ،مت تقدمي هذا األسلوب ما بني  1958-1950من قبل شركة
 Hamilton. Booz-Allenوابلتعاون مع مكتب  US.Navyاخلاص ابلقوة البحرية األمريكية وقسم الصواريخ بشركة
 ،Lockheedهبدف تصميم طريقة يتم هبا ختطيط ومتابعة صناعة وتطوير الصواريخ ،إذ وفرت وقتاً يقدر بعامني .ويتم متثيل
الفعاليات بصناديق تظهر اسم املهمة ورقمها ،ومدهتا الزمنية ،واترخيي البدء واالنتهاء ،يوصف هذا األسلوب بتحديد الوقت
الالزم المتام كل نشاط بشكل احتمايل.
ويقسم هذا األسلوب إىل طريقة بريت الزمنية ) (PERT/Timeملعاجلة مشكلة الوقت ،وطريقة بريت الكلفوية
) (PERT/Costملعاجلة التكاليف ،وطريقة بريت خلط املوازنة ) (PERT/LOBوتستخدم يف ختطيط اإلنتاج حلساب املوارد
املطلوبة يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج.
ومن مزااي هذا األسلوب أهنا تبني عالقة املهمة االتكالية وسهولة تعقب املشروع وسهولة حتديد املسارات احلرجة ،أما
عيوبه فإهنا ال تستخدم عملياً وذلك لالحتياج إىل خمطط بريت ضخم جداً ملشروع كبري ،لذاً فغالباً ما يتم جتزئة املشروع إىل
أجزاء أصغر وهذه مسالة يصعب تعقبها وإدارهتا ،وابلتايل صعوبة حساب األزمنة املتقدمة واملتأخرة.

 1السعدي رجال ،مرجع سبق ذكره ،ص .67
 2مساء طليع عزيز وآخرون" ،تصميم خوارزنية جينية إلجياد املسار احلرج األمثل لشبكة أعمال املشاريع" ،جملة الرافدين لعلوم احلاسوب والرايضيات،جامعة
املوصل ،العراق ،العدد  ،2012 ،01ص ص .192-191
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ب .املسار احلرج ): (CPM
وهو أطول مسار خالل الشبكة ،أو أنه املسار الذي يستغرق أقصى وقت إلجناز املشروع من حدث البداية إىل حدث
النهاية ،ظهر هذا األسلوب عام  1957من قبل املهندس  J.E.Keelyيف شركة  Emington-Randواملهندس
 M.R.Walkerيف شركة  Dupontوذلك لغرض جدولة عمليات التعطل بسبب الصيانة يف مصنع املواد الكيميائية .إن
الغرض الرئيسي من هذا األسلوب التأكد التام من وقت اإلجناز ،أي أنه أسلوب تقديري بعكس أسلوب بريت ،إذ يفرتض
أ سلوب املسار احلرج أن الوقت املتوقع ألداء العمليات املختلفة إلمتام املشروع معروف والعالقة بني املوارد املستخدمة والوقت
املطلوب ألداء العمليات املختلفة.
 .4صفوف االنتظار:
صف االنتظار هو عبارة عن نظام يتكون من قناة خدمة واحدة أو العديد من قنوات اخلدمة ومكان االنتظار ،ابإلضافة
إىل الزابئن القادمني من اخلارج (وحدات طالبة للخدمة) واللذين ينتظرون يف الوقت احلايل يف صف االنتظار ليتلقوا بعد
ذلك اخلدمة املقدمة من طرف مركز خدمة أو أكثر مث يغادرون النظام.1
إن النظرايت اليت تبحث يف مشاكل صفوف االنتظار هتدف لتمثيل واقع املشكلة من خالل منوذج رايضي يتناول مجيع
أبعادها ،حيث يتم التعبري عنها من خالل عدد من الرموز والعالقات الرايضية اليت تؤلف مع بعضها هيكل النموذج الرايضي
للمشكلة املطروحة مما يسهل احلالة أمام متخذ القرار إلجياد احلل األمثل للمشكلة من خالل دراسته للنموذج وحتليله الختاذ
القرار الصائب بشأنه.
استناداً للنظرايت اليت تبحث يف مشكلة صفوف االنتظار ينبغي حتليل ودراسة الفرتة الزمنية لالنتظار من أجل تقليلها
إىل أدىن حد ممكن ،والقرار هبذا الشأن يرتبط مبتغريين أساسيني جيب املوازنة بينهما ومها تكلفة االنتظار وتكلفة اختاذ القرار،
من أجل بناء نظام فعال يقلل من زمن االنتظار.2
يالحظ أن العاملني الرئيسيني يف منوذج االنتظار مها متلقي اخلدمة ومقدمها ،ويكون االهتمام يف مناذج صفوف االنتظار
ابلتفاعل بني العميل ومقدم اخلدمة الذي يؤثر على الفرتة الزمنية اليت حيتاجها العميل للحصول على اخلدمة ،ويتم االهتمام
أيضاً وفقاً للنموذج ابلفاصل الزمين بني عمليات القدوم املتتالية وبزمن أداء اخلدمة للعميل أيضاً.
يتم تلخيص قدوم العمالء وزمن أداء اخلدمة يف مناذج االنتظار يف شكل توزيعات احتمالية يطلق عليها توزيع وقت القدوم
وتوزيع زمن أداء اخلدمة ،ميكن أن متثل هذه التوزيعات احلاالت اليت يصل فيها العميل إىل مركز اخلدمة وحيصل على اخلدمة
منفرداً مثل البنوك ،أو يتم احلصول على خدمة العمالء جمتمعني مثل املطاعم.3
 1سهام عزي " ،دراسة املقاربة الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقت صادية وعلوم التسيري،
جامعة اجلزائر ،اجلزائر( ،2012 ،عمل غري منشور) ،ص .76
 2علي حسن علي وآخرون " ،حبوث العمليات وتطبيقاهتا يف وظائف املنشأة" ،دار زهران ،عمان – األردن ،1999 ،ص .313
 3محدي طه " ،مقدمة يف حبوث العمليات" ،ترمجة :أمحد حسني ،دار املريخ ،الرايض – السعودية ،1996 ،ص .740
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املطلب الثاين :مناذج اختاذ القرار يف ظروف عدم التأكد.
إن القرارات يف حالة عدم التأكد تعد من أكثر القرارات شيوعاً واستخداماً يف احلياة العملية ،وتتميز هذه القرارات
بوجود أكثر من حالة من حاالت الطبيعة املستهدفة ،وعدم معرفة متخذ القرار عن احتمالية حدوث كل حالة من حاالت
الطبيعة.
هناك العديد من املعايري اليت تدعم القرارات املتخذة ،واليت تلعب دوراً فاعالً يف حتديد البدائل األفضل نذكر منها:
 .Iمعيار التفاؤل:
يستخدم معيار التفاؤل من قبل متخذ القرار لتدعيم قراراته يف حاالت القرارات املبسطة ،ويكون هذا املعيار على شكل
نوعني أساسيني مها:1
 .1معيار أقصى عائد
يستخدم معيار أقصى عائد عندما تكون مصفوفة القرار متثل تدفقات نقدية داخلة ملنظمات األعمال ( إيرادات،
عوائد ،)...ويتم حتديد البديل األفضل مبوجب املعيار على مرحلتني مها:
):(Maxi max

 حتديد أكرب إيراد ) (maxلكل بديل أو اسرتاتيجية يف مصفوفة القرار؛
 إختيار أكرب إيراد ) (Maxمن بني القيم املختارة يف املرحلة األوىل.
وعليه يتم اختيار البديل األفضل على أساس القيمة اليت مت حتديدها يف املرحلة الثانية.
تكلفة ):(Mini min

 .2معيار أدىن
يستخدم هذا املعيار عندما تكون البياانت الواردة يف مصفوفة القرار متثل تدفقات نقدية خارجة من منظمات األعمال
على هيئة (تكاليف ،نفقات ،)...إذ يتم حتديد البديل األفضل مبوجب هذا املعيار على مرحلتني:
 حتديد أقل تكلفة ) (minلكل بديل أو اسرتاتيجية يف مصفوفة القرار؛
 اختيار أقل تكلفة ) (Minمن بني القيم املختارة يف املرحلة األوىل.
وعليه يتم اختيار البديل األفضل على أساس القيمة اليت مت حتديدها يف املرحلة الثانية.
 .IIمعيار الندم (معيار سافاج :)Savage
اقرتح هذا املعيار العامل "سافاج" ،وهو معيار يرتكز على الدراسات النفسية ،حيث يرى أن متخذ القرار بعد اختاذه القرار
واحلصول على عائد معني قد يشعر ابلندم ألنه يعلم يف تلك الفرتة حبالة الطبيعة اليت حدثت ،وابلتايل فمو يتمىن لو كان
قد اختار بديل آخر غري الذي مت اختياره .2وقد توصل العامل سافاج إىل أن متخذ القرار البد أن يبذل جهده لتقليل ندمه.3
 1حممد موسى فرج هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .40-39
 2حركات سعيدة وآخرون " ،استخدام حبوث العمليات يف اختاذ القرارات اإلدارية"  ،امللتقى الوطين السادس حول األساليب الكمية ودورها يف اختاذ القرارات

اإلدارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر ،أايم  28/27جانفي  ،2009ص .09
 3سهيلة عبد هللا سعيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
100

ت
الفصل الثالث :قييم المؤسسة ألغراض اتخاذ القرارات االسييمارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطبقاً هلذا املعيار حياول متخذ القرار تقليل تكلفة الندم على فقدان الفرصة نتيجة عدم حتقيق ربح كان ينبغي حتقيقه،
أو حتمل تكاليف كان ينبغي جتنبها ،ويتم تطبيق املعيار بتحويل مصفوفة العوائد إىل ندم ،وذلك بطرح قيم كل عمود (حالة
طبيعة) من أعلى قيمة فيه ،ويف حالة كون املصفوفة مصفوفة تكاليف تقوم بطرح أقل تكلفة يف كل عمود من ابقي قيم
العمود ،وذلك بعد تكوين مصفوفة الندم نقوم ابختيار أعلى ندم أمام كل بديل ،ويكون البديل األفضل هو الذي حيقق
أقل ندم.1
 .IIIمعيار أفضل األسوء (معيار والد :)Wald
يعرف هذا املعيار ابسم واضعه "أبراهام والد" ويطلق عليه معيار التشاؤم ،ويستخدم من قبل متخذ القرار لتدعيم قراراته،
إذ أن متخذ القرار يفرتض اختاذ قراره يف حدوث أسوء حاالت الطبيعة املستهدفة ،ويكون معيار التشاؤم على نوعني
أساسيني مها:2
 .1معيار تعظيم أدىن عائد
يستخدم هذا املعيار عندما تكون بياانت مصفوفة القرارات متثل تدفقات نقدية داخلة ملنظمات األعمال على هيئة
(إيرادات ،عوائد ،)...ويتم حتديد البديل األفضل مبوجب املعيار على مرحلتني مها:
 حتديد أقل اإليرادات ) (minلكل بديل أو اسرتاتيجية يف مصفوفة القرار؛
):(Maxi min

 اختيار أكرب اإليرادات ) (Maxلكل بديل أو اسرتاتيجية يف املرحلة األوىل.
وعليه يتم اختيار البديل األفضل على أساس القيمة اليت مت حتديدها يف املرحلة الثانية.
 .2معيار ختفيض أكرب تكلفة
يستخدم هذا املعيار عندما تكون بياانت مصفوفة القرار متثل تدفقات نقدية خارجة من منظمات األعمال على شكل
(تكاليف ،نفقات ،)...إذ يتم حتديد البديل األفضل مبوجب هذا املعيار على مرحلتني أيضاً مها:
):(Mini max

 حتديد أكرب تكلفة ) (maxلكل بديل أو اسرتاتيجية يف مصفوفة القرار؛

 اختيار أقل تكلفة ) (Minلكل بديل أو اسرتاتيجية يف املرحلة األوىل.
وعليه يتم اختيار البديل األفضل على أساس القيمة اليت مت حتديدها يف املرحلة الثانية.
 .IVمعيار الواقعية (معيار هورويتز :)Horwitez
يعرف معيار الواقعية ابسم واضعه "لونيد هورويتز" أو معيار املعدل املوزون ،إذ يتم اجلمع بني خصائص اسرتاتيجية
أقصى عائد ) (Maxi maxاملتفائل ،وبني اسرتاتيجية تعظيم أدىن عائد ) (Maxi minاملتشائم.3
والختيار البديل األفضل مبوجب هذا املعيار ،يتم اتباع اخلطوات التالية:
 1العبيدي حممود ،الفضل املؤيد " ،حبوث العمليات وتطبيقاهتا يف إدارة األعمال" ،مكتبة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان – األردن ،2004 ،ص .385
 2حممد موسى فرج هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .41-40
 3التميمي متجدة عبد اللطيف ،الصفار أمحد عبد امساعيل " ،حبوث العمليات – تطبيقات على احلاسوب" ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان – األردن،
 ،2007ص .58
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 حتديد أكرب قيمة ) (Maxلكل بديل أو اسرتاتيجية ملصفوفة القرار؛

 حتديد أقل قيمة ) (Minلكل بديل أو اسرتاتيجية ملصفوفة القرار؛
 حتديد نسبة التفاؤل ونسبة التشاؤم اعتماداً على معامل احتمال الواقعية؛

 يف هذه اخلطوة يتم:
 ضرب أكرب قيمة ) (Minابعتبارها هي األفضل يف حالة اإليرادات بنسبة التفاؤل ،وضرب أقلها )(Min
بنسبة التشاؤم ،ومجع حصيلة نواتج الرقمني لكل بديل؛
 ضرب أقل قيمة ) (Minابعتبارها هي األفضل يف حالة التكاليف بنسبة التفاؤل ،وضرب أكربها
بنسبة التشاؤم ،ومجع حصيلة نواتج الرقمني لكل بديل؛

)(Max

 يتم اختيار البديل األفضل على أساس:
 أكرب قيمة ) (Maxمن بني مجيع النتائج يف حالة اإليرادات؛
 أقل قيمة ) (Minمن بني مجيع النتائج يف حالة التكاليف.
كما ميكن اختيار البديل األفضل وفق هذا املعيار بطريقة أخرى خمتصرة وذلك عن طريق:1
 حتديد معامل املعيار الواقعي ( معامالت للتفاؤل والتشاؤم) ،وتعترب هذه املعامالت كأوزان أو نسب لكل من
احلالتني ،ويقوم متخذ القرار بتحديدها حبيث يكون جمموعها  ،%100فإذا افرتضنا مثالً أن معامل التفاؤل هو
 %60فإن معامل التشاؤم هو %40 = %60 - %100؛
 وبعد حتديد هذه املعامالت نقوم بضرب هذه النتائج اليت مت اختيارها يف حالة التفاؤل مبعامله ،وكذلك النتائج اليت
مت اختيارها يف حالة التشاؤم مبعامله؛
 جنمع انتج العمليتني السابقتني لكل من البدائل وخنتار البديل األفضل.
 .Vمعيار العقالنية ( معيار البالس :2)Laplace
يعرف هذا املعيار ابسم واضعه "البالس" ،ويتم اختيار البديل األفضل مبوجب هذا املعيار بنفس اآللية املطبقة يف معيار
القيمة املالية املتوقعة املستخ دم يف اختاذ القرارات يف حالة املخاطرة ،ولكن ابختالف بسيط وهو أن مجيع حاالت الطبيعة
املستهدفة حتدث بنفس القيمة االحتمالية ،مبعىن آخر تكون االحتمالية متساوية نظراً لعدم معرفة متخذ القرار املسبقة عن
املعلومات الحتمالية حدوث كل حالة من حاالت الطبيعة املستهدفة يف بيئة القرار.
ويتم اختيار البديل األفضل وفقاً ألكرب قيمة مالية متوقعة يف حالة اإليرادات وعلى أساس أقل قيمة مالية متوقعة يف
حالة التكاليف.

 1الطراونة حممد ،عبيدات سليمان " ،مقدمة يف حبوث العمليات" ،دار املسرية ،األردن ،2009 ،ص .32
 2حممد موسى فرج هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص .43
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ويف حالة االحتمالية املتساوية ،أو معيار البالس ،تعطى االحتمالية متساوية حلاالت الطبيعة ،وذلك أبن نقسم واحد
صحيح على جمموع حاالت الطبيعة لتحديد احتمال حدوث كل منهما.
ومبا أنه يوجد لدينا ثالث حاالت طبيعة ،فإن احتمال حدوث كل منهما يساوي  ،3/1وبعد حتديد االحتماالت نقوم
بضرب املردودات لكل بديل ابحتمال حالة الطبيعة املرتبطة بذلك املردود ،وتسمى هذه النتيجة ابلقيمة املتوقعة لكل بديل،
وخنتار األفضل أي األعلى يف حالة الربح ،واألدىن يف حالة التكاليف.
املطلب الثالث :مناذج اختاذ القرار يف ظروف املخاطرة.
تتخذ القرارات يف ظروف وحاالت حمتملة الوقوع ،وابلتايل على متخذ القرار أن يقدر الظروف واملتغريات احملتملة
احلدوث يف املستقبل وكذلك درجة احتماهلا ،وميكن االستعانة بعدة طرق الختاذ القرار يف ظروف املخاطرة نذكر منها:
 .Iشجرة القرار:
إن ديناميكية البيئة اخلارجية للمؤسسة وتعقيدها يتطلب يف كثري من األحيان اختاذ سلسلة متعاقبة من القرارات اليت
تتوقف على بعضها البعض ،حيث يؤثر انتج أحد القرارات على القرارات اليت تليه ،وحيتاج مثل هذا النوع من املشاكل إىل
وسيلة أو أداة تعرض نتائج القرارات املتعددة بطريقة مبسطة ومنطقية تسهل فهم وتقييم البدائل واختيار أفضلها ،ولذلك
يتم التحليل بيانياً ابستخدام التحليل الشجري للقرار عندما يكون عدد األفعال وحاالت الطبيعة حمدود.
وتعرف شجرة القرار أهنا متثيل تصويري لعالقات وعناصر مشكلة القرار.1
وأتيت فائدة استخدام الشجرة لشفافية وسهولة التحليل ،حيث ميكن رؤية كل فروع عملية اختاذ القرار بيانياً ،وتعرف
شجرة القرار على أهنا متثيل ختطيطي يشبه الشجرة بشكل أفقي يوضح األفعال املمكن اختاذها ،حاالت الطبيعة واحتماالهتا،
املنافع املرتبطة بكل زوج من األفعال وحاالت الطبيعة.2
 .1أنواع شجرة القرار:
هناك عدة أنواع نذكر منها:3
 شجرة القرارات احملددة :ومتثل مشكلة يكون فيها البديل ممكن والعائد معرفني ابلتأكيد ،وال يكون يف هذه
الشجرة أي نقاط حدث ويتخذ فيها قرار واحد فقط؛
 شجرة قرارات حمددة ذات مراحل متعددة :ويالحظ أن هذه الشجرة ال حتتوي على نقاط حدث ولكنها حتتوي
على قرارات متتابعة؛
 شجرة القرارات االحتمالية من مرحلة واحدة :وتكون نقطة القرار األوىل هي نقطة واحدة ،يتم االختيار على
أساسها ابإلجياب أو السلب لتتفرع بعدها االختيارات املمكنة حبسب األحداث؛
 1مجال الدين لعويسات ،مرجع سبق ذكره ،ص .146
 2زينب بن الرتكي ،مرجع سبق ذكره ،ص .102
 3مصطفى أبو بكر ،مصطفى مظهر " ،حبوث العمليات وفعالية اختاذ القرارات" ،مكتبة عني مشس ،القاهرة – مصر ،1997 ،ص ص .62 -61
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 شجرة القرارات االحتمالية من عدة مراحل :هنا حتتوي شجرة القرار على األقل على نقطة حدث واحدة ،مث
تشتمل على اختاذ قرارات متتابعة.

 .2رموز شجرة القرار وكيفية توظيفها:
لرسم شجرة القرار نستعمل رموز معينة ،تشري كل منها إىل نقطة أو حدث أو حالة ،وقد ختتلف قليالً هذه الرموز بني
املستعملني ولكن املعىن أو القصد يكون واحد ،وتستخدم هذه الرموز بناءاً على املصطلحات التالية:1
الشكل رقم ( :)06منوذج شجرة القرار.

املصدر :علي السلمي" ،حبوث العمليات واختاذ القرارات اإلدارية" ،دار املعارف ،القاهرة – مصر ،1970 ،ص .73
 النقاط اليت عندها جيب أن يتخذ القرار وتعرف بنقاط القرار ،ويرمز هلا ابملستطيالت؛
 النقاط اليت عندها حتدث حاالت الطبيعة تعرف بنقط اتصال أو احلالة ،ويرمز هلا ابلدوائر؛
 أي ممر خيرج من نقطة قرار ميثل فعل خمتلف (بديل)؛
 أي ممر خيرج من نقطة احلالة ميثل حالة خمتلفة للطبيعة؛
 ابلقرب من أي ممر خيرج من نقطة حالة يسجل االحتمال املسبق لتلك احلالة ،وجيب أن يكون جمموع االحتماالت
مساوايً للواحد الصحيح؛
 يف هناية أي ممر أو فرع للشجرة خيرج من نقطة حالة يكتب مقدار املنفعة املتحصل عليها (نتائج).

يكتب حاصل ضرب احتماالت الفروع ومقادير املنفعة املتحصلة عند هناية الفروع يف داخل دائرة نقطة احلالة اليت تنشأ
منها تلك الفروع ،ومتثل هذه القيمة املنفعة املتوقعة ) (EMVلذلك الفعل ،يلي ذلك فحص كل األفعال املنبثقة من نقطة
القرار واختيار الفعل ذو أكرب منفعة متوقعة ،ويتم إلغاء األفعال األخرى بوضع خطني متوازيني صغريين على الفروع اليت
متثلها.
 1زينب بن الرتكي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .104-103
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 .3مكوانت شجرة القرارات وخطوات رمسها:
إن مكوانت شجرة القرارات هي نفسها مكوانت مصفوفة القرارات وهي :حاالت الطبيعة ،البدائل ،النتائج
واالحتماالت ،والفرق الرئيسي هو أن شجرة القرارات تتسع إىل عدد أكرب من هذه املكوانت ،حبيث أنه ميكن متثيل أكثر
من مصفوفة قرارات يف شجرة قرارات واحدة.1
لرسم شجرة القرارات فإننا نبدأ من اليمني إىل اليسار أو العكس ،وذلك ابتباع اخلطوات التالية:2
 حتديد أو تعريف املشكلة ووضع نقطة القرار ،أي حتديد كل نقاط القرار واحلدث؛
 حتديد البدائل وربطها بنقطة القرار هذه ،أي حتديد الفروع اليت تربط نقاط القرار املختلفة ونقاط األحداث؛
 وصل كل من البدائل حباالت الطبيعة املتعلقة هبا ،أي حتديد األرابح أو التكلفة املرتبطة ابلفروع الناشئة من نقاط
القرار؛
 حتديد احتماالت حدوث حاالت الطبيعة ،أي حتديد قيم احتمالية مرتبطة ابلفروع الناشئة من نقاط األحداث؛
 حتديد نتائج البدائل حتت حاالت الطبيعة املختلفة ،أي حتديد العائد املرتبط بكل فرع ،حدث؛
 حتديد العائد املرتبط بكل فرع هنائي؛
 حتديد مركز القيم للحدث ونقاط القرار؛
 حتديد عملية التحليل احلسابية ،حبيث يتم حل املشكلة من هنايتها حىت نصل إىل أوهلا (نقطة القرار األول).
 .4عملية حتليل شجرة القرار:
يتم التحليل الشجري للقرار عادة يف عكس اجتاه الرسم بعد االنتهاء منه ،وتتلخص هذه العملية يف اخلطوات التالية:3
 إجياد القيمة املتوقعة لعائد أو تكاليف كل بديل وذلك أبن نقوم بضرب نتائج البدائل ابحتماالت حاالت الطبيعة
املرتبطة هبا ،ومن مث جنمع نتائج هذه العملية لكل بديل مبفرده ،وتسمى هذه النتائج ابلقيم املتوقعة لعوائد أو
تكاليف البدائل ،وعادة ما توضح هذه القيم جبانب أو داخل نقاط االتصال املرتبطة هبا؛
 املقارنة بني هذه القيم واختيار أفضلها ووضعها جبانب أو داخل نقطة القرار النهائية ،وبناءاً على هذه القيمة يتم
حتديد البديل األفضل؛
 عند وجود أكثر من نقطة قرار يف شجرة القرارات ،فإننا نقوم بتطبيق نفس اخلطوتني السابقتني الختاذ القرارات
املناسبة بشأهنا ،ومن مث نستخدم نتائج هذه القرارات لالستمرار والتوصل إىل القرار أو احلل النهائي ،وهذا يعين
أن شجرة القرارات تساعدان يف استثناء وحذف البدائل غري اجليدة ،واإلبقاء على البدائل اجليدة أثناء عملية احلل،
وهبذا يف الوصول إىل القرار املناسب ،وهذه امليزة يصعب احلصول عليها عند استخدام مصفوفة القرارات.

 1حممد طراونة ،سليمان عبيدات " ،مقدمة يف حبوث العمليات" ،دار زهران للنشر والطباعة ،األردن ،1999 ،ص .33
 2مصطفى أبو بكر ،مصطفى مظهر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .61-60
 3زينب بن الرتكي ،مرجع سبق ذكره ،ص .106
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 .IIالقيمة املتوقعة:1
تتم املفاضلة حسب هذا املعيار على أساس املنفعة (أو اخلسارة) املتوقعة من البدائل املختلفة ،حيث ميكن اختيار البديل
الذي حيقق أعلى منفعة أو أقل خسارة ممكنة.
وليتسىن لنا استخدام هذا املعيار ،البد من حتديد احتمال حدوث أي من حاالت الطبيعة ،حيث تكون مجلة احتماالت
حدوث احلاالت املختلفة مساوية للواحد الصحيح ،وتكون هذه االحتماالت إما موضوعية انجتة عن معرفة حباالت الطبيعة،
أو ذاتية انجتة عن اإلحساس الشخصي ملتخذ القرار حول فرص حدوث احلاالت املختلفة للطبيعة.
وحتسب املنفعة (أو اخلسارة) عندما يكون للمشكلة حل وحيد على أساس الصيغة الرايضية التالية:
F=f(x). P

B

ويف حال تعدد بدائل احلل ،حتسب على أساس الصيغة الرايضية التالية:
EXTR

F=f(x). P

حيث أن  Pهو احتمال حتقق العائد.
وهذا يعين أن املعيار يف هذه احلالة أيخذ ابالعتبار االحتماالت املختلفة لتحقيق عوائد البدائل ،ومن مث فإن االختيار
ال يتوقف على حجم العوائد فقط ،بل وعلى احتمال حتقق العائد أيضاً.
ويف حال وجود احتماالت مشروطة فإن حتقق العائد مرتبط ابحتمال وقوع احلدث املشروط ،عند ذلك سيكون معيار
االختيار املنفعة (أو اخلسارة) املتوقعة واليت ميكن حساهبا على أساس الصيغة الرايضية التالية:
F=f(x). Pk

حيث  Pkهو االحتمال املتوقع للحدث الشرطي .k
وكنتيجة ملا سبق ،ختتلف الظروف اليت تتخذ فيها خمتلف أنواع القرارات من حاالت التأكد التام إىل حاالت عدم التأكد
وحاالت املخاطرة ،هذا ما أدى إىل ظهور أساليب ومناذج رايضية يف اختيار البديل األفضل حلل املشاكل اإلدارية حىت
تكون قرارات رشيدة وفعالة.

 1مشس الدين عبد هللا" ،حتليل املشكالت والقرارات اإلدارية" ،مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية ،دمشق – سوراي ،2005 ،ص .20
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خالصة الفصل:
يتم اختاذ القرارات مبختلف أنواعها بعد القيام بعملية التقييم للوقوف على الوضع املايل للمؤسسة ،وعلى أساسه يقوم
املسريون ابختاذ قرارات جديدة تؤثر على وضعية املؤسسة يف املستقبل إجياابً أو سلباً ،لذا يعتمد متخذ القرار من أجل وضع
قرار ما على جمموعة من األدوات الرايضية تتمثل يف طرق وأساليب علمية تساعد على اختاذ القرارات يف اإلدارة ،وذلك يف
ظروف معينة تتباين من ظروف التأكد إىل عدم التأكد واملخاطرة ،حيث تتيح هذه الطرق عدة معايري ميكن االعتماد عليها
واختيار الطرق اليت تتالءم مع الظروف واملتغريات احمليطة يف عملية اختاذ القرار.
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املبحث األول :تقدمي املؤسسة الوطنية للدهن ). (ENAP
املطلب األول :نشأة و تطور املؤسسة الوطنية للدهن.

املطلب الثاين :اهليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للدهن.

املطلب الثالث :إمكانيات املؤسسة و أهدافها.

 املبحث الثاين :تشخيص وصفي لوضعية املؤسسة.

املطلب األول :حتليل وضعية املؤسسة لسنة .2013
املطلب الثاين :التحليل الساكن لوضعية املؤسسة.

املطلب الثاين :التحليل الديناميكي لوضعية املؤسسة.

 املبحث الثالث :تقييم املؤسسة الوطنية للدهن.

املطلب األول :تقييم املؤسسة وفق منظور الذمة املالية

املطلب الثاين :تقييم املؤسسة وفق منظوري املردودية وفائض القيمة.

املطلب الثالث :تقييم املقارابت املستخدمة يف تقييم املؤسسة الوطنية للدهن.
الفصل التطبيقي :دراسة حالة املؤسسة الوطنية للدهن
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متهيد الفصل:

بعد تناولنا للجانب النظري فيما خيص نشاط تقييم املؤسسات ،سنحاول تطبيق مقارابت التقييم ميدانياً على مؤسسة

رائدة يف جمال الدهون ،وهي املؤسسة الوطنية للدهن ،حيث سنقوم ابستعمال بعض من هذه الطرق للوصول إىل قيمة

حقيقية للمؤسسة ،وذلك بعد القيام بتصحيحات لقيمة استثماراهتا ،وذلك على ضوء ما مت تناوله يف اجلانب النظري.
وقد مت تقسيم الفصل على النحو التايل:
 املبحث األول :تقدمي املؤسسة الوطنية للدهن.
 املبحث الثاين :تشخيص وصفي لوضعية املؤسسة.
 املبحث الثالث :تقييم املؤسسة الوطنية للدهن.
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املبحث األول :تقدمي املؤسسة الوطنية للدهن ). (ENAP
تعترب املؤسسة الوطنية للدهن من أهم املؤسسات يف اجلزائر والرائدة يف جمال إنتاجها ،إذ استطاعت أن تكسب قدر
كبري من الزابئن وذلك بفضل إدارهتا اجليدة ،وسنتناول يف هذا املبحث تقدمي املؤسسة والتعريف هبا.
املطلب األول :نشأة و تطور املؤسسة الوطنية للدهن.
املؤسسة الوطنية للدهن هي حمل دراستنا لذا وجب التطرق لنشأهتا و تعريفها ،و حتديد أهدافها و ميدان نشاطها.
 .Iنشأة املؤسسة:
جاءت املؤسسة الوطنية للدهن نتيجة إعادة هيكلة "املؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية" ،حيث أنشأت يف
 1982/12/04مبوجب مرسوم  ، 82/417وبدأت نشاطها يف .1983/01/01
أصبحت املؤسسة الوطنية للدهن شركة ذات أسهم ) (SPAيف مارس  1990برأس مال قدره  100.000.000دج
والذي ارتفع يف  1995إىل  3.000.000.000دج مقسمة إىل  30.000سهم بقيمة  100.000دج مملوكة
ابلكامل من طرف "مؤسسة التسيري واملسامهة كيمياء-صيدلة".
 .IIالتعريف ابملؤسسة:
املؤسسة الوطنية للدهن مؤسسة اقتصادية عمومية ( ،)EPEاتبعة للشركة القابضة كمياء صيدلة ،يقع مقرها االجتماعي
على الطريق الوطين رقم  05ابألخضرية ،والية البويرة ،و هي حتتل مكانة هامة يف االقتصاد الوطين نتيجة اتساع نشاطها،
كما يقدر رأس ماهلا يف سنة  2013بـ  9.000.000.000دج ،مقسمة إىل  90.000سهم بقيمة  100.000دج
و هي تضم ستة وحدات إنتاجية:
 الوحدة اإلنتاجية ابألخضرية ،والية البويرة UPL؛ الوحدة اإلنتاجية بواد السمار ،والية اجلزائر UPA؛ الوحدة اإلنتاجية بوهران ،والية وهران UPO؛ الوحدة اإلنتاجية ابلشراقة ،والية اجلزائر UPC؛ الوحدة اإلنتاجية بسيق ،والية معسكر UPS؛ الوحدة اإلنتاجية بسوق أهراس ،والية سوق أهراس .UPSA .IIIمهام املؤسسة:
تتلخص مهام املؤسسة يف تسيري واستغالل وتطوير نشاطات صناعة الدهون من أجل تغطية احلاجيات الوطنية يف هذا
القطاع وطلبيات الشركات التالية:
 املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية؛
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 مؤسسة توزيع املواد الكيماوية؛

 املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية.
أما التصدير فهو يقتصر على املنتجات نصف املصنعة وأساساً على اجملففات ،وأهم متعامل هي جمموعة "بياكو"
التونسية.
املطلب الثاين :اهليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للدهن.
يتكون اهليكل التنظيمي للمؤسسة من املديرية العامة اليت تضم مثانية مديرايت مركزية إضافة إىل ستة وحدات إنتاجية،
وتعمل حتت إشراف جملس اإلدارة.
الشكل رقم ( :)07اهليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للدهن.

املصدر :واثئق خاصة ابملؤسسة.

 .Iجملس اإلدارة:
يكون ممثل من طرف الرئيس املدير العام ) )ENAPويتكون من مخسة أعضاء:
عضو مؤسسة ( )ENAPوميثل املدير العام ( ،)PDGوعضوان آخران أحدهم ميثل شركة ( )ENIEMواآلخر ميثل شركة
( ،)DTأما العضوان الباقيان فيمثالن العمال ومها منتخبان من طرف جملس األمة ،وتتمثل مهمة جملس اإلدارة إبعداد تقرير
مفصل عن نشاط املؤسسة ووضعيتها يف خمتلف التطورات االقتصادية.
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 .IIاملديرية العامة.
تعترب املديرية ا لعامة اهليكل اإلداري للمؤسسة ،وتتكون من مثانية مديرايت وستة وحدات إنتاجية وتتمثل هذه املديرايت
فيما يلي:
 مديرية التخطيط والرقابة؛ مديرية املوارد البشرية؛ مديرية التسويق واملبيعات؛ مديرية التدقيق واألنظمة؛ مديرية اإلنتاج والنوعية؛ مديرية املالية واحملاسبة؛ مديرية التموين؛ مديرية التطوير والصيانة.و تنحصر مهام املديرية العامة فيما يلي:
 مراقبة فعالية السياسة املتبعة؛ أتمني احلفاظ على التسيري احلسن للمؤسسة؛ التنسيق بني خمتلف املديرايت املركزية؛ تسيري العالقات الداخلية واخلارجية للمؤسسة؛ دراسة خمتلف الطرق والوسائل املتوفرة لتحقيق أهداف املؤسسة؛ حتديد أهداف املؤسسة.وتتضمن املديرية أقسام ووظائف هامة :
 قسم األمانة  :وهي عبارة عن خلية تنظيمية للمؤسسة حيث توضع الواثئق وختزن املعلومات سواء الصادرة
أو الواردة حيث أصبحت األمانة تقوم ابملهام املتمثلة يف:
 استقبال وحفظ األوراق وترتيبها؛
 تسيري موارد رئيس املديرية العامة؛
 الكتابة والتسجيل (معاجلة النصوص).
 قسم األمن  :وتتمثل مهامه فيما يلي:
 ربط نشاط األمن ملختلف وحدات املؤسسة؛
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 القيام بزايرات إىل الوحدات اإلنتاجية وتنفيذ املخططات العملية اخلاصة ابألمن؛
 رفع تقرير إىل املدير العام عن احلالة األمنية لكل وحدة.
املطلب الثالث :إمكانيات املؤسسة و أهدافها.
سنتطرق يف هذا املطلب إىل إمكانيات املؤسسة الوطنية للدهن ،واألهداف اليت تسعى لتحقيقها:
 .Iإمكانية املؤسسة.
للمؤسسة إمكانيات بشرية وإنتاجية وتسويقية هامة ،نعرضها كما يلي:
 .1اإلمكانيات البشرية للمؤسسة:
تتوفر املؤسسة على طاقة بشرية معتربة ،حيث أن عدد العمال يف استقرار نظراً لعدم تطور نشاط املؤسسة ،فحافظت على
العمال الدائمني وجددت عملية التوظيف عند الضرورة (حينها يكون التوظيف مؤقت).
ويلخص اجلدول التايل إمكانيات املؤسسة البشرية:

اجلدول رقم) :(02اإلمكانيات البشرية للمؤسسة الوطنية للدهن سنة .)ENAP( 2010
اإلطارات

الدائمني
214

املؤقتني
23

اجملموع
237

املؤطرين

435

36

471

املنفذين

725

140

865

اجملموع

1364

199

1562

الوحدة :عامل.

املصدر :واثئق خاصة ابملؤسسة مقدمة من مصلحة املوارد البشرية.
 .2اإلمكانيات اإلنتاجية للمؤسسة:
تستخدم املؤسسة الوطنية للدهن يف عملية اإلنتاج أكثر من  1.000تركيبة كيميائية ،وأغلب هذه املواد تستوردها
املؤسسة من اخلارج وابخلصوص من فرنسا ،بلجيكا ،إسبانيا ،وأملانيا ،حيث متثل نسبة  %80من القيمة اإلمجالية للمبيعات.
وتتمثل منتجات املؤسسة يف:
 املنتجات اتمة الصنع وهي:
 املنتجات اخلاصة بقسم البناء ودهون األشغال العمومية؛
 املنتجات اخلاصة بقسم هياكل املركبات والسيارات؛
 املنتجات اخلاصة بقسم الصناعات والدهن ضد التآكل (دهن األجهزة االلكرتونية ،دهن البحرية ،دهن
اخلشب)؛
 الغراء.
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 املنتجات نصف املصنعة وهي:
 الراتنجات؛
 املستحلبات؛
 اجملففات.
واجلدول املوايل يلخص هذه اإلمكانيات اإلنتاجية:
اجلدول رقم) :(03اإلمكانيات اإلنتاجية للمؤسسة الوطنية للدهن.
الدهون
طبيعة املنتوج
الطاقة اإلنتاجية 119.434
عدد الفرق

فريق واحد

%
98

%
72

الراتنجات
29.900

الوحدة :دج.

املستحلبات
24.000

 3فرق

فريقان

%
50

اجملففات
3.000

%
33

 3فرق

املصدر :واثئق خاصة ابملؤسسة مقدمة من مصلحة املالية واحملاسبة.
 .3اإلمكانيات التسويقية للمؤسسة:
إن شبكة توزيع املواد الكيماوية للمؤسسة الوطنية للدهن "ديربشيم" كانت أتخذ حوايل  %80من منتجات املؤسسة
سابقاً ،أما اآلن فقد تفرعت إىل "سوديبانت" وهي متخصصة يف املؤسسة بنسبة  %55ومتثل املوزع الرئيسي للمؤسسة.
وتغطي املؤسسة الوطنية للدهن ما نسبته  %80من حاجيات السوق الوطنية.
 .IIأهداف املؤسسة.
إن أمهية املؤسسة تظهر يف تضخيم حجم اإلنتاج ابلدرجة األوىل لتدعيم األسواق املتعامل معها وفرض نفسها ،ومن
أهم هذه األهداف نذكر ما يلي:
 ضمان مستوى مقب ول من األجور :إذ أنه يعترب العمال العنصر احليوي يف املؤسسة فهم املستفيدين األوائل مننشاطها ،وذلك عن طريق تقاضيهم ملقابل عملهم مبا يتمثل يف األجور؛
 حتسني مستوى معيشة العمال :إن التطور السريع الذي تشهده اجملتمعات يف امليدان التكنولوجي جيعل العمالأكثر رغبة يف تلبية رغباهتم اليت تزداد بظهور منتجات جديدة وتغري أذواقهم وحتسنها ،وهذا ما يدعو إىل توفري
إمكانيات مالية ومادية للعمال من جهة وللمؤسسة من جهة أخرى؛
 عقلنة اإلنتاج :ويتم ذلك عن طريق االستعمال األمثل والرشيد لعوامل اإلنتاج ورفع إنتاجيتها عن طريق التخطيطاجليد لإلنتاج والتوزيع؛
 تدريب العمال املبتدئني :مع التطور السريع الذي تشهده وسائل اإلنتاج وزايدة تعقيدها ،فاملؤسسة تكون جمربةعلى تدريب عماهلا تدريب يكون كفيال يعطيهم إمكانية استعمال هذه الوسائل واستغالهلا استغالل عقالنيا؛
 حتقيق مردودية أفضل؛114
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 -إمكانية التمويل الذايت لالستثمارات؛

 حماولة تطوير النشاطات املتعلقة بصناعة الدهون ،إضافة إىل املواد األخرى (أصبغة ،ملوانت ،غراء)...؛ تطوير هياكل الصيانة وآالت اإلنتاج؛ حتقيق كمية كبرية من اإلنتاج؛ بيع أكرب كمية ممكنة من املنتوجات؛ البحث على منتوجات جديدة هلا عالقة مبنتجاهتا؛ احلفاظ على مكانتها يف السوق وحماولة توسيع األسواق ابللجوء إىل كمية كبرية من التصدير؛ حماولة التوغل يف أسواق جديدة؛ الدفاع عن نسبة السوق اليت متلكها املؤسسة حاليا؛ جذب مستثمرين أجانب لتطوير املنتجات؛ إعطاء صورة جيدة ملنتجات املؤسسة وعالمتها التجارية ابالعتماد على االتصال؛ -امتصاص البطالة وخلق مناصب شغل جديدة.
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املبحث الثاين :تشخيص وصفي لوضعية املؤسسة.
تعترب هذه اخلطوة من أهم املراحل يف عملية التقييم كما سبق وأن رأينا ،كون أن العملية لن تتم ما مل تتوفر مدخالهتا من
املعلومات الضرورية ،ومما ال شك فيه ،تعترب املعلومات احملاسبية وعملية تشخيص وضعية املؤسسة مفتاح عملية التقييم،
وبناءاً على ذلك سنقوم ابالجتهاد يف مجع البياانت واملعلومات املفيدة للتقييم ،ابلرغم من أن واقع املؤسسة وحميطها يصعب
إفادتنا جبمع املعلومات الضرورية املطلوبة.
املطلب األول :حتليل وضعية املؤسسة لسنة .2013
ارتفع رأس مال املؤسسة سنة  2013إىل  9.000.000.000دج ،بعدما كان يقدر ب  100.000.000دج
سنة  ،1990و  3.000.000.000دج سنة  ،1995لريتفع معه نشاط املؤسسة ككل ،حيث ارتفع رقم أعماهلا
بشكل ملحوظ مقارنة ابلسنوات السابقة إذ حققت يف هذه السنة رقم أعمال يقدر بـ  13.655.978.755,16دج،
وهو رقم يعرب عن النتائج اإلجيابية اليت حققتها املؤسسة.
كما ارتفع إنتاج املؤسسة خالل هذه السنة ،وحققت مبيعات تفوق ما كان متوقع له ،حيث وصل حجم اإلنتاج إىل
ما قيمته  860.828.000دج ،ووصلت قيمة املبيعات إىل  502.369.000دج.
أما عن النتيجة العملياتية فقد وصلت إىل  2.245.710.247,39دج ،وهي قيمة مرتفعة مقارنة ابلسنوات املاضية.
كل هذه األرقام تعرب عن احلالة اجليدة اليت مر هبا نشاط املؤسسة خالل السنة ،وعن استغالهلا اجليد ملواردها ،ما جعل
نتائجها تتطور إىل األحسن ،وهو اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه.
املطلب الثاين :التحليل الساكن لوضعية املؤسسة.
سنقوم يف هذا الصدد ابستعراض البياانت واملعلومات اليت استطعنا احلصول عليها من خالل الواثئق املتاحة أو من
خالل الزايرة امليدانية للمؤسسة ومعاينة بعض املعدات ،وعليه فمصادر معلوماتنا يف هذا الشأن هي:
 .Iاملعلومات املتحصل عليها من واثئق املؤسسة:
نستطيع احلصول على الواثئق املفيدة من خالل تكوين ملف تقييم للمؤسسة ،الذي يعترب من اخلطوات واإلجراءات
اهلامة اليت يقوم هبا اخلبري أثناء أداء مهمته ،ابإلضافة إىل أنه ميثل مصدراً هاماً للمعلومات ،ويف هذا اإلطار ونظراً لواقع
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بصفة عامة ،واملؤسسة حمل الدراسة بصفة خاصة ،نالحظ غياب بعض الواثئق هنائيا أو
عدم دقة بعضها ومماثلتها للواقع ،مما جيعلها تؤثر على مسار عملية تقييم املؤسسة ،مما يدفعنا إىل العمل على التحقق من
دقتها وصحتها من خالل الزايرة امليدانية.
وعليه ،يتكون ملف التقييم الذي استطعنا تشكيله ،واملعتمد من طرفنا هلذه املؤسسة ،من الواثئق التالية:
 امليزانيات احملاسبية واملالحق ألربع سنوات السابقة (من  2010إىل غاية )2013؛
 بعض حماضر اجلمعية العامة وحماضر جملس اإلدارة؛
 قائمة املنتجات وأسعارها؛
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 تقرير حول التوقعات لسنة  2013و 2014والنشاط احملقق لنفس السنتني.

 .1الواثئق احملاسبية:
مبا أن التقييم خيص سنة  2013فقد قمنا جبلب أربع ميزانيات وجداول حساابت النتائج ومالحق أخرى ،وانطالقاً من
ميزانية  2013سنقوم بدراسة تفصيلية هلا وحتليل مراكزها وإعادة تصحيحها حىت يتسىن لنا احلصول على األصل الصايف
احملاسيب املصحح.
أما ابلنسبة جلدول حساابت النتائج فهو اآلخر يفيدان يف القيام حبساب قيمة املؤسسة وفق منظور التدفقات (املردودية)،
وذلك بعد القييام بعملية التشخيص وإعادة تصحيح مراكز جدول حساابت النتائج واحلصول على نتيجة اقتصادية ،أما
ابلنسبة للمالحق فهي تفيدان من حيث تفصيلها للوثيقتني السابقتني حيث متدان مبعلومات أكثر تفصيالً عنهما.
وتعد تقارير حمافظ احلساابت الضامن واملطمئن على مدى صحة املعلومات احملاسبية كونه يعرض التصحيحات الالزمة
واملتعلقة ابحلساابت ،ولذلك فهو وسيلة إثبات لصحة املعلومات ،مما جيعل عملية التقييم تنطلق من قاعدة معطيات
صحيحة وصلبة ،كما أن االستعانة حبالة اجلرد ملوجودات املؤسسة يتيح التأكد من الوجود احلقيقي ملمتلكات املؤسسة من
خمزون واستثمارات.
 .2الواثئق األخرى:
أفادتنا حماضر اجلمعية العامة وجملس اإلدارة ابلوقوف على بعض القرارات اليت ختص املؤسسة ،من أمهها رفع رأس مال
املؤسسة مبوجب عقد حمرر يف اتريخ  06أوت  2013من طرف مديرية أمالك الدولة لوالية البويرة ،وبناءاً على حمضر
اجلمعية العامة غري العادية املؤرخ بتاريخ  12أوت  2012تقرر زايدة رأس مال الشركة مببلغ قدره 6.000.000.000
دج ليصل رأس مال الشركة من  3.000.000.000دج إىل  9.000.000.000دج.
أما ابقي املواد املكونة للقانون األساسي للمؤسسة فلم يطرأ عليها أي تعديل.
 .IIالزايرة امليدانية ملواقع املؤسسة:
تعترب واثئق املؤسسة وحدها غري كافية إلعالم اخلبري املقيم بكل التفاصيل عن املؤسسة وأصوهلا ،وعليه كان لزاماً تفقد
املواقع اهلامو ومعاينة األصول ،فالزايرة امليدانية تؤكد صحة الواثئق املتحصل عليها ،إضافة إىل تزويد اخلبري مبعلومات أخرى،
نتيجة لالعتبارات السابقة أتيحت لنا الفرصة لتفقد بعض األماكن اهلامة للمؤسسة ،ومسحت لنا هذه الزايرة مبا يلي:
 التحقق من تواجد استثمارات من سيارات ومعدات ،ومدى قابليتها وصالحيتها لالستغالل ،حيث تبني لنا من
خالل الزايرة أن خمتلف االستثمارات موجهة لالستغالل بصفة كلية واليوجد أي جزء منها خارج االستغالل.
 كما أاتحت لنا الزايرة تفقد حالة املباين اإلدارية حيث اتضح بعد استشارة املصلحة التقنية ابملؤسسة أبهنا يف حالة
جيدة وقابلة لالستغالل لسنوات أطول ،وذلك راجع لنوعية البناء اجليدة واملتقنة ،وابلتايل فهي ختضع لتقييم الذمة
املالية وفق املعايري املتعارف عليها.
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 وقد مكنتنا هذه الزايرة من اخلروج ابنطباع حول إمكانيات املؤسسة من خالل الوسائل املادية والبشرية ،حيث
اتضح أبهنا متتلك فريقاً ال أبس به من العاملني املؤهلني مما جيعلها دائماً يف مواجهة الطلب وإرضاء الزابئن.

املطلب الثالث :التحليل الديناميكي لوضعية املؤسسة.
بعد أن نقوم بعرض خصائص املؤسسة سنقوم إبعداد التشخيص لوضعية املؤسسة ،وهذا ما سيتم التطرق إليه يف هذا
املطلب.
 .Iخصائص املؤسسة:
تنتمي هذه املؤسسة حمل دراستنا إىل القطاع االقتصادي الصناعي ،حيث تنشط يف سوق حملي يغطي اجلهات التالية:
 منطقة الوسط :األخضرية والية البويرة ،واد السمار والشراقة ابلعاصمة؛
 منطقة الغرب :والية وهران ،والية معسكر؛
 منطقة الشرق :والية سطيف ،والية سوق أهراس.
تصنف املؤسسة ضمن املؤسسات الكربى ،كوهنا ذات حجم كبري ،نظراً للمعطيات التالية:
 رأس مال يقدر بـ  9.000.000.000 :دج؛
 رقم األعمال 13.655.978.755,16 :دج؛

 عدد العمال 1700 :عامل بداية .2013
 .IIتشخيص وضعية املؤسسة:
ب عد معرفة خصائص املؤسسة وبغية إجراء تقييم هلا ،البد من إعداد تشخيص لوضعيتها ملعرفة طاقتها الكاملة ومدى
مقدرهتا على خلق فوائض مالية ،هذه األخرية اليت يتم الكشف عنها من خالل دراسة الوضعية اإلسرتاتيجية للمؤسسة اليت
ترتكز على دراسة السوق ملعرفة حصتها ومدى متركزها فيه.
من خالل األفق التنموي للمؤسسة يتضح أن سوقها يعد سوقاً واعداً ،ومن خالل املعطيات املتوفرة عن هذا السوق
يتضح أن املنتج األكثر متركزاً يف السوق وحصته تتجاوز  %90هو طالء املباين ضمن سلسلة الدهاانت مما يعكس حتقيقه
ألكرب العوائد للمؤسسة نظراً لتمثيله حلصة األسد من رقم األعمال وإنتاج املؤسسة.
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وإليضاح ذلك سنتطرق ملسامهة خمتلف األنشطة يف إنتاج املؤسسة ومن مث لوضعيتها يف السوق.

جدول رقم ( :)04يوضح أنواع الطالء ومسامهتها يف عائد املؤسسة يف السوق  .2013الوحدة :وحدة منتجة.
1
2
3
4
5
6

النشاط

اإلنتاج

النسبة

طالء املباين
دهون الصناعات
دهون السيارات
الربنيق
املخففات
الغراء

129.852
4.500
2.295
5.871
885
140

90,64
3,13
1,60
4,09
0,61
0,11

اجملموع

143.543

%100

املصدر :تقرير املؤسسة حول نشاطها لسنة  2013مصلحة املالية واحملاسبة.
ونرتجم اجلدول يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)08يوضح أنواع الطالء ومسامهتها يف عائد املؤسسة يف السوق لسنة .2013
0,11%

0,61%

3,13% 1,60%

4,09%

90,64%

الغراء

نالحظ أن:

المخففات

البرنيق

دهون السيارات

دهون الصناعات

طالء المباني

املصدر :من إعداد الطالبتني اعتماداً على الواثئق املقدمة من املؤسسة.

 ابلنسبة ملنتج طالء املباين حيتل حصة كبرية يف السوق حيث متثل أكثر من  ،%90ويشهد الطلب يف السوق منواً
معترباً مما جيعل هذا املنتج حيقق فوائض مالية؛
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 ابلنسبة عن ابقي املنتجات فهي تعترب اثنوية ابلنسبة للمؤسسة كوهنا ذات حصة ضعيفة يف السوق ،وابلتايل على
املؤسسة اإلسراع يف اختاذ التدابري اليت من شأهنا الرفع من مبيعات هذه املنتجات لرفع رقم أعماهلا وذلك بتبين
سياسة تسويقية انجعة.
وعموماً ،يتضح بعد دراسة وضعية املؤسسة على مستوى السوق أبهنا تعمل يف سوق واعدة كما تعرف منتجاهتا وضعية
جيدة ،كما أن هلا زابئن أوفياء جيب احلفاظ عليهم بشىت الوسائل اإلغرائية لتمكنها من االستمرار والسري يف حتقيق نتائج
إجيابية وعليه ستبقى املؤسسة حمققة لنتائجها يف املستقبل إذا ما بقيت املعطيات على نفس احلال.
وملعرفة أدائها سنقوم حبساب بعض املؤشرات املالية للسنوات املاضية:
جدول رقم ( :)05يوضح تطور القيمة املضافة عرب عدة سنوات.
السنوات

2011

2010

الوحدة :دج.
2012

2013

رقم األعمال

13.655.978.755,16 13.022.060.315,96 12.686.738.546,76 11.546.707.529,49

القيمة املضافة

3.907.785.379,06

4.678.566.340,32

4.291.109.002,96

5.090.621.531,21

نسبة القيمة

%34

%37

%33

%37

املضافة من

رقم األعمال
املصدر :مستخرج من جداول حساابت نتائج املؤسسة.
من خالل اجلدول نالحظ أبن املؤسسة حتقق نسباً مقبولة فيما خيص استغالهلا األمثل ملواردها ،وعموماً تعرف النسب
ثبااتً نسبياً على كافة السنوات وهذا يعكس استقرار سياسة املؤسسة ،ويظهر أبنه مؤشر جيد.
جدول رقم ( :)06تطور مصاريف املستخدمني والفائض اخلام لالستغالل  EBEعرب عدة سنوات.الوحدة :دج.
السنوات

2010

2011

2012

2013

مصاريف املستخدمني

1.471.766.194,46

1.532.475.079,31

1.661.983.301,59

2.000.839.383,14

EBE

2.263.994.108,95

2.952.800.536,64

2.433.243.258,73

2.883.295.085,85

القيمة املضافة

3.907.785.379,06

4.678.566.340,32

4.291.109.002,96

5.090.621.531,21

نسبة مصاريف

%38

%33

%39

%39

املستخدمني إىل القيمة
املضافة
EBE/VA

%58

%57

%63

%57

املصدر :مستخرج من جداول حساابت نتائج املؤسسة.
من خالل مالحظتنا جلدول تطور فائض االستغالل اخلام يالحظ أبن املؤسسة حتقق نسباً معقولة يف القطاع الصناعي
الذي تعمل فيه وهذا ما يعكس حتقيقها لنتائج إجيابية طوال هذه الفرتة ،كما يالحظ أن هذه النسب تعرف تطوراً خاصة
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سنة  2011واليت عرفت تدهور يف السنتني التاليتني حيث اخنفضت النسبة من  %63إىل  %57حيث يفسر ذلك
ابإلخنفاض يف القيمة املضافة من  %37إىل .%33
كذلك من أسباب اخنفاض نسبة الفائض اخلام لالستغالل لسنيت  2013-2012هو زايدة أجور املستخدمني.
يف األخري ،نقدم جدول يشرح اجلداول السابقة خالل تطور بعض أرصدة التسيري عرب السنوات املاضية.
جدول رقم ( :)07يوضح تطور بعض أرصدة التسيري عرب عدة سنوات.
سنة التطور مقارنة بـ
2010
املؤشرات

2010
املبلغ

2011
%

2012
%

املبلغ

0,1 12.686.738

املبلغ

2013
%

املبلغ

%

0,13 13.022.060

0,18 13.655.978

املواد واللوازم

1.766.324

-

3.541.846

1

2.610.167

0,48

3.330.336

0,89

القيمة املضافة

3.907.785

-

4.678.566

0,2

4.291.109

0,1-

5.090.621

0,3

مصاريف

1.471.766

-

1.532.475

0,04

1.661.983

0,13

2.000.839

0,36

رقم األعمال

- 11.546.707

الوحدة 103 :دج.

املستخدمني
نتيجة االستغالل

1.863.071

-

2.212.340

1,18

1.855.218

0,004

2.245.710

0,21

املصدر :مستخرج من جداول حساابت نتائج املؤسسة.
يالحظ من اجلدول أن رقم األعمال يتزايد من سنة  2010إىل  2013وهذا ما يفسر ارتفاع حجم نشاط املؤسسة
عرب هذه السنوات.
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املبحث الثالث :تقييم املؤسسة الوطنية للدهن.
بعد التعرض ألهم مصادر املعلومات املست قاة عن املؤسسة من خالل الواثئق املكونة مللف التقييم ،ومن الزايرة امليدانية
ومن عملية التشخيص ،سنعرج إىل كيفية ت قييم املؤسسة وفق منظور الذمة املالية (امليزانية) ووفق منظوري املردودية وفائض
القيمة  Good Willلنخلص يف النهاية إىل القيمة الناجتة واليت متثل حقيقة املؤسسة.
املطلب األول :تقييم املؤسسة وفق منظور الذمة املالية.
سنعتمد لتقييم املؤسسة وفق هذا املنظور على حساب األصل الصايف احملاسيب املصحح ،وعليه بغية الوصول إىل األصل
الصايف احملاسيب سنقوم بتقييم عناصر امليزانية كل على حدا ،ومن مث حساب قيمة املؤسسة.
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اجلدول ( :)08يوضح امليزانية احملاسبية لسنة .2013

الوحدة :دج.

األصول

املبلغ اإلمجايل

االهتالكات واملؤوانت

املبلغ الصايف

20

مصاريف إعدادية

12.827.671,84

4.118.201,09

8.709.470,39

21

التثبيتات املادية

26

املسامهات

275

الودائع والكفاالت املدفوعة

278

الفوائد املستحقة واملنتجات

6.920.894.487,46
232.482.763,03
10.594.665,00
105.833.915,75
3.830.414.273,39
198.800.000,00

4.888.300.964,59
-

2.032.595.522,87
232.482.763,03
10.594.665,00
105.833.915,75
3.830.414.273,39
198.800.000,00

133

الضرائب املؤجلة على

155.072.887,94

-

155.072.887,94

23

276

التثبيتات اجلاري اجنازها

الديون الدائنة األخرى املثبتة
املالية

األصول
جمموع األصول غري املتداولة

11.466.922.664,55

4.892.419.165,68

6.574.503.498,37

30

خمزوانت من البضائع

31

املواد األولية والتوريدات

33

املنتجات اجلاري اجنازها

282.310,91
3.336.379.843,88
699.494.878,60
30.247.475,64

6.043.020,77
7.905.868,61
-

282.310,91
3.330.336.823,11
691.589.009,99
30.247.475,64

35

املخزوانت من املنتجات التامة

1.198.256.498,35

56.268.908,79

1.141.987.589,56

37

الزابئن واحلساابت املرتبطة

41

هبم

409

العاملون واحلساابت املرتبطة

32

42

التموينات األخرى

املخزوانت اخلارجية

املوردون املدينون
هبم

املدينون املختلفون والدائنون
46

املختلفون

549.672.106,16
129.109.845,55

347.517.895,33

549.672.106,16
781.591.950,22

26.473.950,96
61.409.949,24

40.809,09
165.358,09

26.433.144,87
61.244.591,15

11.962.398,03

2.711.078,00

9.251.320,03

1.670.024,57
133.821.185,26

-

1.670.024,57
133.821.185,26

379.555.918,70

15.087.500,00
6.016.404.740,99
917.596,37
117.499,06
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األعباء املعاينة سلفاً
الدولة ،الرسم على رقم

445

األعمال

518

البنك واملؤسسات

51

صندوق األموال

15.087.500,00
6.395.960.659,69

الضرائب األخرى والرسوم

447

والتسديد املماثلة

617.596,37
117.499,06

-

جمموع األصول املتداولة

13.591.563.672,27

800.208.854,38

12.791.354.817,89

جمموع األصول

25.058.486.336,32

5.692.628.020,06

19.365.858.316,26

53

الفوائد املنتظرة
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101
106
12
11
16

134
155
15
40

444
455
447
419
42
43
45
46
518

اخلصوم

املبالغ

رأس املال الصادر
االحتياطات
نتيجة السنة املالية
الرتحيل من جديد

9.000.000.000,00
5.303.007.324,58
2.245.710.274,39
()154.289.068,69

جمموع األموال اخلاصة

16.394.428.530,28

اإلفرتاضات والديون
الضرائب املؤجلة على اخلصوم
خمصصات الضرائب
املؤوانت لألعباء

198.082.002,67
12.857.442,00
61.706,25
748.685.419,31

جمموع اخلصوم غري اجلارية

959.686.570,23

املوردون واحلساابت املرتبطة هبم
الدولة ،الضرائب على النتائج
الدولة ،الرسوع على رقمم األعمال
الضرائب األخرى والرسوم والتسديدات املماثلة
الزابئن الدائنون
العاملون واحلساابت املرتبطة هبم
اهليئات االجتماعية واهليئات املرتبطة هبم
اجملمع والشركاء
الدائنون املختلفون واملدينون املختلفون
الفوائد املنتظرة

1.048.073.012,95
120.439.705,87
10.057.135,51
31.897.350,70
210.236.989,32
190.382.885,88
79.881.984,14
308.230.000,00
11.335.720,81
1.208.430,57

جمموع اخلصوم املتداولة

2.011.743.215,75

جمموع اخلصوم

19.365.858.316,26
املصدر :واثئق خاصة ابملؤسسة مقدمة من مصلحة املالية واحملاسبة.

 .Iاالستثمارات:
المتتلك املؤسسة أراضي وكل تثبيتاهتا متمثلة يف املعدات واملباين ،وسنقوم بتقييم كل عنصر على حدة.
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 .1املباين:
تعد كل املب اين املؤسسة موجهة لالستغالل ،وسنطبق إحدى طرق االستعمال واملتمثلة يف التقييم بواسطة تكلفة إعادة
البناء اليت تنطلق من املصاريف الواجب دفعها للحصول على مبىن جديد حيمل نفس املميزات والنشاط.
ومع تطبيق معامل القدم الذي حيسب مقدار التآكل والقدم الذي أصاب املبىن على مر السنوات ( %01لكل سنة)،
ومبا أن مباين املؤسسة يفوق عمرها  40سنة وأن معامل القدم املعمول به اليتجاوز  ، %40فإننا سنطبق معامل القدم يف
تقييم مباين املؤسسة بنسبة .%40
وعموماً ،استطعنا التقصي عن تكلفة املرت املربع للمباين من نفس النوع للمؤسسة من خالل سعر التكلفة الوحدوي
للمباين اليت أجنزهتا املؤسسة لوحدها ،وزايرة بعض املقاولني ،لنصل يف النهاية لتقدير متوسط املرت املربع الواحد لكافة مباين
املؤسسة بـ  35.000دج.
وابلتايل سنقوم حبساب القيمة اجلديدة للمباين كما يلي:
قيمة املباين = تكلفة مبىن جديد × ( -1معامل القدم)
إذن قيمة املباين تصبح على النحو التايل:

قيمة املباين =  81.800 × 35.000م0,6 × 2
قيمة املباين =  1.717.800.000دج.

 .2املعدات والتجهيزات:
قامت املؤسسة مؤخراً إبعادة تقييم ملعداهتا من جتهيزات وآالت إنتاج ،لذا فإن قيمة هذه املعدات تؤخذ مباشرة من
امليزانية مادامت قيمتها حديثة.
قيمة املعدات والتجهيزات =  773.797.751,24دج
ويف األخري يبلغ جمموع االستثمارات بعد التصحيح:
قيمة االستثمارات املصححة = قيمة املباين املصححة  +قيمة التجهيزات املصححة

قيمة االستثمارات املصححة = 773.797.751,24 + 1.717.800.000
قيمة االستثمارات املصححة =  2.491.597.751,24دج

 .IIعناصر امليزانية األخرى:
تتمثل هذه العناصر يف املخزون ،احلقوق ،اخلصوم املستحقة.
 .1املخزوانت:
يوجد نوعان من املخزون لدى املؤسسة هناية سنة  ،2013متمثالً يف:
 خمزون املواد واللوازم؛
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 خمزون املنتجات واألشغال اجلارية؛

 خمزون البضائع.
أ .خمزون املواد واللوازم :يعترب خمزون املواد واللوازم يف املؤسسة من العناصر املوجهة لالستغالل ،حيث أنه اليوجد
خمزون ميت أو خمزون انئم تعتربه املؤسسة خارج االستغالل ،وابلتايل فإن قيمة هذا املخزون تؤخذ مباشرة من
امليزانية حلداثة أسعارها.
وعليه تكون قيمة املخزوانت من املواد واللوازم كما يلي:
قيمة املخزون من املواد واللوازم =  3.330.336.823,11دج
ب .املنتجات واألشغال قيد االجناز :يتولد هذا املخزون نتيجة طبيعة نشاط املؤسسة ،ويتمثل يف املخزوانت من
املنتجات التامة واملنتجات اجلاري إجنازها ،وما دامت حديثة الوضعية ،فقيمتها تساوي إىل تكلفتها املبينة يف
امليزانية ،وعليه فقيمتها تساوي:
قيمة املخزوانت واألشغال قيد اإلجناز =  2.413.496.181,35دج
ج .املخزوانت من البضائع :تقوم املؤسسة بشراء بضائع قيد إعادة بيعها دون إدخال أي تعديالت عليها ،وأنخذ
قيمتها مباشرة من امليزانية حلداثة أسعارها.
قيمة املخزون من البضائع =  282.310,91دج
وعليه ،تصبح قيمة املخزوانت املوجهة لالستغالل على النحو التايل:
القيمة املصححة للمخزوانت = قيمة املخزوانت من املواد واللوازم  +قيمة املخزوانت واألشغال قيد االجناز  +قيمة خمزون
البضائع.
القيمة املصححة للمخزوانت = 282.310,91 + 2.413.496.181,35 + 3.330.336.823,11
القيمة املصححة للمخزوانت =  5.744.115.315,37دج

 .2احلقوق:
حتسب قيمة احلقوق املباشرة من القيمة الدفرتية ،نظراً لقصر مدهتا ،وعليه فقيمة احلقوق هي:
قيمة احلقوق =  7.046.539.552,52دج

 .3اخلصوم املستحقة:
بغية حساب األص ل الصايف احملاسيب املصحح ،جيب حساب الديون املستحقة على املؤسسة واليت تكون مقيمة مباشرة
بقيمتها الدفرتية ،نظراً لالعتبارين التاليني:
 قصر مدهتا ،مما جيعلها أقل عرضة لآلاثر التضخمية؛
 صعوبة القيام بتقييم هذا النوع من اخلصوم خاصة القروض.
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وعليه تكون قيمة على النحو التايل:

اخلصوم املستحقة = ديون طويلة األجل  +ديون قصرية األجل
اخلصوم املستحقة =  2.971.429.785,98دج

ويف األخري نقوم حبساب جمموع قيمة األصول املصححة املوجهة لالستغالل:
قيمة األصول املصححة = اإلستثمارات املصححة  +املخزوانت املصححة  +احلقوق املصححة

قيمة األصول املصححة = 7.046.539.552,52 + 5.744.115.315,37 + 2.491.597.751,24
قيمة األصول املصححة =  15.282.252.619,13دج

اخلصوم املستحقة =  2.971.429.785,98دج
ومنه:
قيمة األصل الصايف احملاسيب = األصل املصحح – اخلصوم املستحقة املصححة
2.971.429.785,9 - 15.282.252.619,13 = ANCC
 12.310.822.833,15 = ANCCدج

مبا أنه ال يوجد للمؤسسة عناصر ضرورية لالستغالل غري مملوكة ،فإن القيمة اجلوهرية تساوي إىل جمموع األصول املعاد
تصحيحها ،ومنه:
القيمة اجلوهرية اإلمجالية =  12.310.822.833,15دج

ومبا أن املؤسسة ال متتلك أصول خارج استغالهلا ،فقيمتها تساوي إىل األصل الصايف املصحح:
قيمة املؤسسة =  12.310.822.833,15دج
املطلب الثاين :تقييم املؤسسة وفق منظوري املردودية وفائض القيمة.
سنحاول القيام بتطبيق منظورين حلساب قيمة املؤسسة الوطنية للدهن ،ومها منظور املردودية ومنظور فائض القيمة.
 .Iتقييم املؤسسة وفق منظور املردودية:
تبني لنا من خالل القيام بتشخيص لوضعية املؤسسة ،واإلطالع على جداول حساابت نتائجها املاضية ،أبهنا حتقق
نتائج إجيابية على مر سنوات نشاطها ،إضافة إىل قدراهتا على املواصلة لتحقيقها للنتائج اإلجيابية ملدة مخس سنوات على
األقل.
وبغية حساب قيمة املردودية سنقوم ابإلطالع على نتائج االستغالل احملققة عرب أربع سنوات املاضية ،مع اإلشارة إىل
أنه ليس هناك تصحيحات معتربة ختص تلك النتائج تستدعي الوقوف عليها ،ما عدا االهتالكات واليت يكون أتثريها غري
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كبري نظراً حلدوث مقاصة بني معدالت التضخم العالية (ظهور القسط أبقل من حقيقته) وبني املعدالت الكبرية لالهتالك
املوصى هبا من مصلحة الضرائب (ظهور القسط أبر من حقيقته).
جدول رقم ( :)09يوضح نتائج االستغالل ألربع سنوات املاضية
السنوات

2010

الوحدة :دج.
2012

2011

2013

نتيجة االستغالل 2.775.988.551 2.293.066.601 2.734.356.925 2.302.920.634
املصدر :مستخرج من جداول حساابت املؤسسة.
اتضح من خالل دراسة وضعية املؤسسة أن نتائجها مل تكن انجتة عن ظروف اقتصادية استثنائية ،وهي تعترب نتائج
جارية تعكس الوضعية اجليدة لنشاط املؤسسة.
الوحدة:

جدول رقم ( :)10يوضح النتيجة العملياتية الصافية بعد الضرائب للسنوات املاضية.
دج.
2010

السنوات

2012

2011

2013

النتيجة العملياتية الصافية 2.245.710.274 1.855.218.586 2.212.340.437 1.863.071.040

املصدر :مستخرج من جداول حساابت املؤسسة.
مما سبق سنقوم إبعداد التوقعات للسنوات القادمة انطالقاً من سنة  2013و توقعات  2014املعدة من طرف املؤسسة
أخذين ابالعتبار النتائج املسجلة سابقاً.
جدول رقم ( :)11يوضح حساب الربح املتوقع لألربع سنوات القادمة.

الوحدة  103دج.

السنوات

2014

2015

2016

2017

الربح املتوقع

811.432

818.245

780.548

812.304

املصدر :من إعداد الطالبتني اعتمادا على التوقعات املنجزة من طرف املؤسسة.
مبا أننا سنقوم حبساب قيمة املردودية للمؤسسة ،سنستعمل معدل استحداث يقدر ب .%10
نقوم حبساب متوسط األرابح املقدرة على النحو التايل:
متوسط األرابح املتوقعة =

𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟑𝟐.𝟎𝟎𝟎+𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟎+𝟎𝟏𝟎.𝟐𝟐𝟏.𝟎𝟎𝟎+ 𝟏𝟏𝟐.𝟑𝟎𝟐.
𝟐

وعليه:
𝑩
𝒕)𝑰 (𝟏 +

𝒏

∑ =𝐕
𝟏=𝒕
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حيث أن:

 : Vقيمة املؤسسة لسنة .2013
 : Bمتوسط األرابح املتوقعة من  2013إىل .2017
 : Iمعدل االستحداث.
𝟎𝟎𝟎𝟑.𝟗𝟏𝟑.𝟐𝟐𝟎.

ومنه:

𝟐)𝟏(𝟏+𝟎,

= قيمة املؤسسة

قيمة املؤسسة =  2.430.006.643,86دج
 .IIتقييم املؤسسة وفق منظور فائض القيمة :Good Will
بعد التطرق ملنظور الذمة املالية واملردودية اتضح لنا أبن القيمتني متباينتني بشكل كبري ،حيث أن قيمة الذمة املالية أكرب
من املردودية .توجد هناك عناصر معنوية انجتة عن عالقات املؤسسة اجليدة ومتوقعها يف السوق ،ابإلضاقة إىل عدة عوامل
إجيابية ،وعلى هذا األساس سنقوم حبساب قيمة املؤسسة انطالقاً من منظور فائض القيمة.
بغية حساب فائض القيمة نستعمل الطريقة غري املباشرة وذلك على النحو التايل:
𝟏
)𝐂𝐂𝐍𝐀 𝐕 = 𝐀𝐍𝐂𝐂 + 𝐈 (𝐁 − 𝐈.
𝟐
إذاً:

قيمة املؤسسة= )12.310.822.833,15 × 0,1 – 3.913.550.000( )0,1( ½+12.310.822.833,15

)2.682.467.716,685( 0,05 + 12.310.822.833,15 =V
 12.444.946.218,98 =Vدج
GW= V-ANCC
12.310.822.833,15 – 12.444.946.218,98 = GW
 134.123.385,83 = GWدج
حتقق املؤسسة وفق هذه الطريقة فائضاً يف القيمة يقدر بـ  134.123.385,83دج ،وذلك نظراً لنتائجها اإلجيابية

اليت حتققها.

وعليه تبلغ قيمة املؤسسة وفق هذه الطريقة كما يلي:
قيمة املؤسسة =  12.444.946.218,98دج
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املطلب الثالث :تقييم املقارابت املستخدمة يف تقييم املؤسسة الوطنية للدهن.
يف هناية التقييم نالحظ أبن استعمالنا للمناظري الثالثة أفضى إىل النتائج التالية:
 نتيجة منظور الذمة املالية =  12.310.822.833,15دج؛
 نتيجة منظور املردودية =  2.430.006.643,86دج؛
 نتيجة منظور فائض القيمة =  12.444.946.218,98دج.
ميكن اإلشارة إىل أن االختالفات يف قيم املقارابت السابقة تعود لألسباب التالية:
 الواقع االقتصادي للمؤسسة بعيد نوعاً ما عن واقعها احملاسيب؛

 احتمال اخلطأ يف حساب قيمة املؤسسة وفق هذه املقارابت بسبب غياب املعلومات خاصة ما يتعلق ابلتنبؤ؛
 ترتكز مقاربة الذمة املالية على املاضي وعلى تراكم الثروة يف املؤسسة ،وال أتخذ بعني االعتبار مردودية املؤسسة
وآفاق أو إمكانيات حتقيقها يف املستقبل ،أما مقاربة فائض القيمة فهي متزج بني ماضي املؤسسة وبني مستقبلها؛
 طريقة الذمة املالية تركز على العناصر اليت متتلكها املؤسسة (استخالص املعطيات من خالل ميزانية املؤسسة) وهي
غري مكيفة بطريقة فعالة يف تقييم املؤسسة طاملا أهنا ال أتخذ بعني االعتبار مستقبل املؤسسة؛
 تعترب طريقة الذمة املالية أحسن طريقة لتقييم املؤسسة حمل الدراسة ،ألهنا أحسن طريقة لتقييم املؤسسات غري
املدرجة يف البورصة ،وهذا ما ينطبق على املؤسسة الوطنية للدهن؛
 تبتعد نتيجة مقاربة املردودية على نتيجيت مقاربيت الذمة املالية وفائض القيمة نظراً لغياب التنبؤات للمؤسسة لفرتات
أكثر من سنة مما جيعل عملية التقييم صعبة وبعيدة نوعاً ما عن القيمة احلقيقية للمؤسسة؛ كما أن هذه القيمة
والفرتة املأخوذة حلساهبا جمحفة يف حق املؤسسة ،ملبالغتها يف احليطة من اخلطر وعدم التأكد.

مما سبق ،ارأتينا أن تكون القيمة املوافقة للمؤسسة الوطنية للدهن ) (ENAPهي الناجتة عن منظور فائض القيمة،
نظراً ألن هذا األخري يعترب مصححاً لقيمة الذمة املالية (ابلنظر الخنفاض النتائج املتوقعة) ،وعليه فقيمة املؤسسة النهائية
تساوي إىل:

دج V= 12.444.946.218,98
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خالصة الفصل:
مما قدمناه سابقاً ،متكنا من إجياد قيمة للمؤسسة الوطنية للدهن اعتماداً على ثالث طرق حلساب القيمة ،واليت تباينت

ابختالف الطرق املطبقة ،وعلى العموم تبني لنا من خالل هذه الدراسة أن املؤسسة حتقق نتائج جيدة من خالل أدائها
ملهامها ،مما رفع من قيمتها ،خاصة وأن هذه املؤسسة متلك إمكانيات عالية وتنشط يف سوق نشط ،ابإلضافة إىل تعامالهتا
مع الزابئن ورضاهم عما تقدمه من منتجات.
إال أنه تبني لنا من خالل هذه الدراسة ضعف نظام املعلومات احملاسبية ،نظراً لعدم وجود حماسبة التسيري (احملاسبة
التحليلية) اليت تفيد املقيم يف حساب نتائج املؤسسة بدقة ومعرفة أهم العناصر املؤثرة واملكونة للتكلفة ،بغية إعداد التنبؤات،
إضافة إىل وجود بعض األخطاء احملاسبية نظراً لغياب أداة تقومي فعالة تتمثل يف خلية ابملراجعة الداخلية تضمن دميومة
سالمة خمرجات نظام املعلومات (امليزانية وجدول حساابت النتائج ابألخص) ،فاإلكتفاء فقط مبحافظ احلساابت (مراجع

خارجي) ليس ضماانً كافياً لسالمة نظام املعلومات احملاسبية.
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اخلامتة:

بدراستنا ملوضوع "دور التقييم املايل يف اختاذ القرارات االستثمارية" معاجلة إشكالية البحث اليت تدور حول فعالية
تقييم املؤسسات يف ترشيد اختاذ القرار ابالعتماد على خمتلف املقارابت اليت حتاول الوصول إىل قيمة حقيقية للمؤسسة
وحماولة تعظيم هذه القيمة.
إن اهلدف األمسى من وراء عملية التقييم هو إعطاء قيمة مرجعية للمؤسسة على أساسها يتم التوصل إىل قيمتها احلقيقية
ومعرفة القيمة اليت يتم التفاوض يف شأهنا من أجل القيام بعمليات الشراكة ،االندماج  ،اخلوصصة .ألجل هذا مت إجياد عدة
مقارابت واليت تطرقنا إليها يف هذه الدراسة (مقاربة الذمة املالية ،مقاربة التدفقات ،مقاربة فائض القيمة) ،فبقدر ما متثل
نقطة إجيابية تتيح للخبري املقيم الفرصة الختيار الطريقة األنسب للمؤسسة بقدر ما تطرح له جمموعة من القيم للمؤسسة
الواحدة يف ظل وجود قيمة وحيدة هلا ،ك ما أن تطبيق نفس الطريقة على مؤسسة ما من خالل عدة خرباء تقييم إبمكانه
إن يعطينا عدة قيم نظراً لالختالف يف حساب مكوانت الطريقة نفسها.
وهناك أيضاً مشاكل تتعلق ابلطريقة يف حد ذاهتا ،فبالنسبة للطرق املرتكزة على الذمة املالية (امليزانية) أهم مدخالهتا هي
خمرجات ا لنظام احملاسيب ،فبقدر متتع هذا األخري ابملصداقية بقدر حصول اخلبري على قيمة أكثر موضوعية وواقعية للمؤسسة،
نفس الشيء ابلنسبة للطرق املرتكزة على مقاربة التدفقات (جدول حساابت النتائج) ،جند أهم مدخالهتا هي جدول
حساابت النتائج وخمرجات عملية التشخيص وكذا خمتلف املعطيات اليت يتم احلصول عليها من السوق املايل أو البنوك،
لكن يف ظل غياب شبه اتم للسوق املايل أدى إىل صعوبة عملية التقييم عن طريق التدفقات.
هلذا جند أن من بني حمددات تطبيق طريقة تقييم دون أخرى هو مدى توفر املعطيات املتعلقة بكل طريقة ،زد على ذلك
القصد املتوخى من عملية التقييم نفسها أي هل ستتم لغرض عملية التصفية أو االندماج أو اخلوصصة (اجلزئية أو الكلية).
اختبار فرضيات الدراسة:
بنيت هذه الدراسة على فرضيات حولنا إثباهتا من خالل خمتلف الفصول اليت سبق التعرض هلا ،وكانت النتائج كما
يلي:
 إن ما يدفع املؤسسات للقيام بعمليات التقييم املايل هو حماولتها للبحث عن التطور والتطوير ،وبذلك فهي تلجأ
إىل اختاذ قرارات تتعلق مبستقبلها من خالل التوسع ،سواء كان هذا التوسع داخلياً أو خارجياً متمثالً يف اإلندماج
مع مؤسسات أخرىـ أو الدخول يف عمليات الشراكة ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل؛
 تعتمد املؤسسة على بياانت ومعلومات قبل اختاذ القرارات ،وكلما كانت هذه البياانت واملعلومات صادقة كانت
القرارات صائبة أكثر ،وابلتايل فهذه املعلومات تعطي صورة عن وضعية املؤسسة ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية
الثانية؛
 من خالل ما مت تناوله يف هذه الدراسة ،تبني أن التقييم املايل يعتمد على عدة مقارابت ختتلف ابختالف نوعية
املؤسسة ونشاطها ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة؛
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 خالل حياة املؤسسة يتم اختاذ العديد من القرارات اليت تتعلق مستقبل املؤسسة ،وجاءت عمليات التقييم لرتشيد
اختاذ قرارات صائبة تعود على املؤسسة ابلنفع ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة؛
 وبتطبيق الدراسة النظرية على مؤسسة وطنية وهي املؤسسة الوطنية للدهن ،تبني أن هذه املؤسسة وعلى غرار ابقي
املؤسسات اجلزا ئرية ال تطبيق عمليات التقييم املايل خالل نشاطها ،وهذا ما يؤكد ابتعادها عن نشاط التقييم،
وابلتايل مت اثبات الفرضة األخرية.

نتائج الدراسة:
مما سبق عرضه ،ميكن اإلشارة إىل النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة كما يلي:
 هناك العديد من املصطلحات املرتبطة بتحديد مفهوم قيمة املؤسسة وجعلها حمل اتفاق بني القائمني على تقييم
املؤسسات من أجل تقليل التضارب يف األراء حول حتديد قيمة املؤسسة؛
 تقوم نظرية التقييم على جمموعة من املبادئ متثل قواعد تستند عليها طرق التقييم على اخلبري أن يراعيها ،إذ متثل
قواعد اإلطار النظري الذي يكون مهماً ومفيداً عندما يضاف للمكاسب املهنية وامليدانية اليت تكون لدى اخلبري
املقيم ،فالتقييم عملية مهنية تكون نتائجها حمل جناح إذا ما كانت تعتمد على خلفية نظرية واضحة؛
 يندرج موضوع تقييم املؤسسة أ و نظرية تقييم املؤسسة بني النظرية احملاسبية والنظرية املالية ،فطرق الذمة املالية
وفائض القيمة وجزء من طرق العائد تعود خلفيتها إىل الفكر احملاسيب وتسمى هذه الطرق بطرق التقييم احملاسبية،
بينما جتد طرق التدفقات اليت تنطلق من نظرية االستثمار أصوهلا وتطورها يف النظرية املالية وتسمى هذه الطرق
بطرق التقييم املالية؛
 يعد تقييم املؤسسة نشاطاً مهماً كونه يعمل على الوقوف على حقيقة قيمة املؤسسة ،ذلك عند إقدام املؤسسة
لإلنضمام للسوق املالية ،أو الدخول يف عمليات الشراكة واالندماج أو اخلوصصة ،إذن فعملية التقييم الفعلي
حتتاج إىل فريق عمل متكامل متعدد التخصصات ،كما حتتاج إىل بياانت عديدة متنوعة تتناول كل جوانب احلياة
االقتصادية القائمة والتوقعات املستقبلية هلا؛
 ال ميكن أن تتم عملية التقييم ابختالف طرقها وتعددها مامل تتوفر جمموعة من الواثئق واملعلومات عن املؤسسة
املراد تقييمها ،واليت تلعب دوراً مهماً يف تزويد اخلبري بكل صغرية وكبرية عن ماضيها الذي يستقى من القوائم املالية
واحملاسبية وعن إمكانتياهتا املوجودة حالياً واملستقبلية اليت ميكن أن حنصل عليها من خالل عملية التشخيص وبناء
التوقعات؛
 تعترب مقاربة الذمة املالية مقاربة تقييم مقبولة يف حالة توقف املؤسسة حمل التقييم عن النشاط ،وهي مقاربة غري
كاملة ألهنا ال أتخذ يف احلسبان سوى ما هو مبني يف امليزانية ،وهي تتجاهل بعض االستثمارات املعنوية كالزابئن
والسمعة التجارية ألهنا ال تظهر يف امليزانية ومن مث فال يوجد سعر ميكن مالحظته؛
 تلزم طرق التقييم املعتمدة على التوقعات فيما يتعلق ابلعوائد والتدفقات ،اخلبري املقيم االعتماد على تشخيص
وضعية املؤسسة ملعرفة مواطن الضعف والقوة والطاقات الكامنة اليت تتمتع هبا ،ومتتاز هذه املقاربة أبهنا مقاربة أكثر
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مدلولية وكمال مقارنة مبقاربة الذمة املالية ،وذلك ألهنا أتخذ ابالعتبار قدرة األصول على حتقيق عوائد أو أرابح
يف املستقبل؛

 مقاربة التدفقات هي مقاربة جد حساسة وأيضاً عملية تطبيقها صعبة نظراً للعناصر املكونة هلا (إعداد التدفقات
املستقبلية ،حتديد نكلفة رأس املال ،حتديد معدل االستحداث ،الفرتة املأخوذة حلساب القيمة النهائية) ،وابلتايل
فإن نتيجة التقييم مرهونة بشكل مباشر ابختيار تلك العناصر؛
 تعرض مقاربة فائض القيمة للمطبقني ميزتني مهمتني ،فهي تسمح بتقييم سريع معتمد على احلقيقية احلالية
لالستغالل (كثافة رأس املال ،النتيجة االقتصادية) ،ومقاربة عملية للمخطر ،تعطي أيضاً إمكانية ملسح األخطاء
اليت تنتج من تقييم مغلوط فيه ألصول االستغالل؛
 إن عملية تقدير قيمة املؤسسة تعترب عملية صعبة حيث أهنا تتطلب نوعية من الكوادر البشرية املدربة والقادرة على
العمل يف ظل بيئة تتسم ابلديناميكية والسرعة ،وحمدودية البياانت واملعلومات ،وعليه فإنه يف بعض احلاالت قد
يفوق اجملهود اإلداري املبذول لتحديد قيمة املنفعة املنتظرة من هذا التقييم؛
 إن استخدام طرق التقييم املختلفة أدى بنا إىل تباين نتائج التقييم ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن كل مقاربة تقوم
على افرتاضات معينة يف حتديد قيمة املؤسسة ،لذا فإن الصعوبة يف جمال التقييم ال تكمن يف تطبيق الطريقة بقدر
ما تكمن يف اختيار الطريقة األنسب يف عملية التقييم.
التوصيات:
استناداً على الدراسة النظرية وبناءاً على نتائج اجلانب امليداين ،نوصي مبا يلي:
 إدراج موضوع تقييم املؤسسات يف املساقات احملاسبية وإعطاءه األمهية اليت يستحق من أجل إثراء هذا املوضوع
واإلملام به بصورة جيدة سواء من حيث جماالته ،أهدافه وإجراءاته أو اآلاثر النامجة عنه؛
 عند أي عملية تقييم للمؤسسات ،توجد جمموعة من العناصر ينبغي البحث والتدقيق فيها ابعتبارها متثل حمددات
العملية ،إذ تسمح اإلحاطة اجليدة هبا جبعل طريقة تقييم أو جمموعة من طرق التقييم مناسبة ملؤسسة معينة يف
ظرف وزمان ووضعية معينة دون طرق أخرى ،وذلك ابعتبار أن للمؤسسة قيمة واحدة تتحدد ابستعمال طريقة
واحدة أو ميكن احلصول عليها ضمن جمال القيم الذي ينتج من استعمال طرق معينة .وعليه ،اليعترب حساب
متوسط نتائج عدة طرق تقييم لنفس املؤسسة قياساً دقيقاً لقيمة املؤسسة ،ويظهر ذلك عدم القدرة على ضبط
حمددات عملية التقييم بشكل دقيق ،أو صعوبته ،إذ تتمثل هذه احملددات يف:
 طبيعة وضوح اهلدف والدوافع من وراء عملية التقييم؛
 الوضعية املالية للمؤسسة؛
 طبيعة القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة؛
 طبيعة حجم املؤسسة؛
 وضعية احمليط والنظام االقتصاديني للبلد؛
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 تكاليف الطريقة املستعملة يف التقييم.

 ضرورة أتسيس هيئة تعىن بعملية تقييم املؤسسات من شأهنا أن تسهم يف ترقية هذا النشاط وإضفاء صفة القبول
العام على اآلراء الفنية اليت تتمثل يف القيمة (أو جمال القيم) الذي يصدر عن اخلرباء املقيمني ،من خالل العمل
على:
 تنميط تقارير اخلرباء بتوحيدها يف الشكل والعناصر اليت تتضمنها؛
 سن معايري لتقييم املؤسسات والعناصر املكونة هلا (األصول واألسهم)؛
 توحيد استعمال طرق التقييم يف الظروف املماثلة لتقريب نتائج التقييم.
وستعزز فعالية هذه اهليئة بشكل أكرب بعد انضمامها للجنة معايري التقييم الدولية ،نظراً ملا ستقدم من مصداقية
أكرب لنتائج عملية التقييم ،ومن مث تعزيز صفة القبول العام.
تناولت هذه الدراسة موضوع التقييم املايل ودوره يف اختاذ القرارات االستثمارية يف املؤسسات ،مركزة أكثر على خمتلف
مقارابت التقييم املستخدمة يف جمال التقييم املايل ،واليت مت استخدام بعضها لتقييم مؤسسة اقتصادية تتمثل يف املؤسسة
الوطنية للدهن ،حيث أردان تطبيق هذه الطرق على املؤسسة حمل الدراسة من أجل أن يكون لديها جمال من القيم ،خاصة
وأهنا التعتمد على نشاط التقييم لتحديد قيمة اقتصادية تعكس وضعيتها وقيمتها احلقيقية.
آفاق البحث:
ويبقى جمال البحث مفتوحاً من خالل تناول مواضيع أخرى ميكن طرح تساؤالهتا كما يلي:
 إىل أي مدى حيرتم اخلرباء املقيمون يف اجلزائر األسس والقواعد املعمول هبا دولياً عند تقييم املؤسسات؟
 ما هي املقارابت األنسب لتقييم املؤسسات يف اجلزائر؟
 كيف يتم تقييم األصول املالية للمؤسسة عند انضمامها للسوق املايل؟

وهبذا أنمل أن نكون قد وفقنا يف اختيار املوضوع وإجنازه ،ونسأل هللا التوفيق واألجر.
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 .17طارق عبد العال محاد" ،حتديد قيمة املنشأة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.2004 ،
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.2001
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.1998
 .38انداي أيوب" ،نظرية القرارات اإلدارية" ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق-سوراي ،ط.1997 ،3

 .39نبيل حممد مرسي " ،أساليب التحليل الكمي -أساسيات علم اإلدارة التطبيقي" ،املكتب اجلامعي احلديث،
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 .40نواف كنعان" ،اختاذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،ط،2
.2011
ب .املذكرات:
 .41بكاري بلخري" ،أثر التقييم املايل على مسار الشراكة ابلنسبة ملؤسسات قطاع احملروقات يف اجلزائر" ،أطروحة
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر،
( ،2010عمل غري منشور).
 .42بن خروف جليلة" ،دور املعلومات املالية لتقييم األداء املايل للمؤسسة واختاذ القرارات" ،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة بومرداس ،اجلزائر،
( ،2009عمل غري منشور).
 .43توايت عمر" ،اشكالية تطبيق التشخيص املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة" ،مذكرة مقدمة الستكمال
متطلبات شهادة ماسرت أكادميي يف العلوم املالية واحملاسبية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة
ورقلة ،اجلزائر( ،2013 ،عمل غري منشور).
 .44السعيد بريكة " ،خلق القيمة يف البنك" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر( ، 2005 ،عمل غري منشور).
 .45سليمان بلعور" ،أثر اسرتاتيجية الشراكة على الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية" ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستري يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر( ،2004 ،عمل غري
منشور).
 .46سهام عزي " ،دراسة املقاربة الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية" ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم
التسيري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر( ،2012 ،عمل غري منشور).
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 .47عمورة مجال" ،دراسة حتليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطية" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر( ،2006 ،عمل غري
منشور).
 .48فادي فالح القعايدة" ،أثر االندماج على الرحبية" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة،كلية
األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ( ،2012عمل غري منشور).
 .49حممد موسى فرج هللا" ،دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات اإلدارية يف ظل ظروف عدم التأكد"،
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة والتمويل ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة-فلسطني،
( ،2011عمل غري منشور).
 .50هواري سويسي" ،تقييم املؤسسة ودوره يف اختاذ القرار يف إطار التحوالت االقتصادية للجزائر" ،أطروحة
مقدكة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر،
( ،2008عمل غري منشور).
ج .امللتقيات:
 .51بن احلبيب عبد الرزاق ،حوالف رحيمة " ،الشراكة ودورها يف جلب االستثمارات األجنبية" ،امللتقى الوطين
األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة البليدة ،اجلزائر،
 22-21ماي .2002
 .52حركات سعيدة وآخرون " ،استخدام حبوث العمليات يف اختاذ القرارات اإلدارية" ،امللتقى الوطين السادس
حول األساليب الكمية ودورها يف اختاذ القرارات اإلدارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سكيكدة،
اجلزائر ،أايم  28/27جانفي .2009
 .53رزيق كمال ،مسدور فارس " ،الشراكة اجلزائرية األوروبية بني واقع االقتصاد اجلزائري والطموحات التوسعية

القتصاد االحتاد األورويب" ،امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة ،كلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيري ،جامعة البليدة ،اجلزائر 22/21 ،ماي .2002

 .54هواري سويسي ،حممد أمني كماسي" ،إشكالية تقييم املؤسسات ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر" ،امللتقى الوطين
األول حول إشكالية تقييم املؤسسة االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر،
 13/12ديسمرب .2005
د .اجلرائد واجملالت:
 .55اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية املؤرخة بتاريخ  20أوت  ،2001العدد .62
 .56اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية املؤرخة بتاريخ  26أوت  ،1995العدد .48
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 .58اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،املؤرخة بتاريخ  ،1996/10/13عدد .60
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 .60بكاري بلخري" ،أمهية مقاربة التدفقات يف تقييم املؤسسة" ،جملة الباحث ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
جامعة ورقلة ،اجلزائر ،العدد .2012 ،10
 .61رواحبي انصر " ،أمهية تقييم املؤسسات اجلزائرية" ،جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر ،العدد .2006 ،06
 .62زينب بن الرتكي" ،األساليب الكمية يف صناعة القرار" ،جملة الواحات للبحوث والدراسات،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،العدد .2006 ،06
 .63مساء طليع عزيز وآخرون" ،تصميم خوارزنية جينية إلجياد املسار احلرج األمثل لشبكة أعمال املشاريع" ،جملة
الرافدين لعلوم احلاسوب والرايضيات،جامعة املوصل ،العراق ،العدد .2012 ،01
 .64عبد الرزاق خليل ،حممد زرقون" ،أثر التغري يف منط امللكية على األداء املايل للمؤسسات" ،جملة اقتصادايت
مشال افريقيا ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة شلف ،اجلزائر ،العدد .2005 ،03

 .65حمفوظ جبار " ،تقييم الشركات املرشحة للتشخيص والتقييد يف البورصة :الطرق املستعملة وتطبيقاهتا"،
جملة املال واألعمال ،العدد  ،23الكويت.2005 ،
 .66حممود علي اجلبايل " ،تقييم األصول الثابتة ألغراض اخلوصصة" ،جملة الباحث،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،العدد .2012 ،10
 .67موسى بن منصور" ،دور التحليل املايل يف ترشيد قرارات االندماج بني الشركات" ،جملة العلوم االقتصادية
وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة برج بوعريريج ،اجلزائر ،العدد .2010 ،10
ه .القوانني:
 .68القانون رقم  11-07الصادر يف  2007/11/25املتضمن النظام احملاسيب املايل اجلديد ،الفقرة .21-121
و .متفرقات:
 .69مشس الدين عبد هللا" ،حتليل املشكالت والقرارات اإلدارية" ،مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية ،دمشق – سوراي،
.2005
 .70صاحل سحيباين ،عبد العظيم موسى" ،االندماج واالستحواذ :اإلضطراب املايل العاملي والفرص اجلديدة"،
شركة راجي للخدمات املالية ،إدارة البحوث واالستشارات االستثمارية ،الرايض-السعودية.2008 ،
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