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والفالح والصالح النجاح أسرار و أسباب إ دي ج ثمار دي   أ

بصغري  ي دا ع من و .. إ عليما و ية ماتر ل بالدعاء ي ر ي ي:" أوصا يا ر كما ما ارحم ي ر وقل

ا  "صغ

ما رضا أرجو و ما حق تو أن لمات لل يمكن ال من دائماإ نع م الكر والدي ،  

روح هللاأميإ ا رحم رة، واسعةالطا   ....رحمة

ز، العز والدي عدإ أرتوي ولم ، سعيدا ش أع أن أجل من ا وصعا ياة ا مرارة تحمل الذي

واسعة رحمة هللا رحمھ وخلقھ، وحبھ ھ ن   .....من

هللا أسأل ي أ زوجة دوما، لنا ا بدعا رافقتنا من اإ خ ا يجز   أن

الغالية زوج م الليا رت وس جان إ وقفت من إ املستقبل، وأمل اضر ا سمة إ

هللا ا   .سلم

م وأص هللا م حفظ الغوا ي بنا ي حيا م هللا ن ز من   .إ

باسمھ ل م ا ذر إ و الكرام ي أخوا و ي إخو ياة ا وعضدي سندي   .إ

ل يإ ي...أقار أصدقا ي....و هللا....وزمال م   .أسعد

الكرام ي أساتذ عليمي، مشوار طيلة قي طر وأنار ع و علم من ل   إ

هللا من وثوابا أجرا فيھ ت ي العلم ق طر سلك من ل   .إ

الغا وط بإ ب   .ا

املتواضع العمل ذا ثمرة دي أ جميعا ؤالء ل   إ

 اإلھداء
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 شكر وتقدیـــــر
إلتمام وفق أن و النعم، ل ع امتنانھ و فضلھ ع لھ وحمدا إحسانھ، و توفيقھ ع شكرا

العمل وسلم   .ذا عليھ هللا ص بقولھ ال: وعمال هللا من شكر ال الناس   .شكر

للفاضل وعرفانا تقديرا بالشكر أتوجھ أن ي الدكتورسر ع: ستاذ املشرف ش ع بن

وإر  وتوجيھ ن من أسداه ما ع معنا،رسال ل الطو ه وص صدره وسعة أنشاد هللا وأسأل

زاء ا خ ھ   .يجز

استمارة م وتقو تحكيم ع عملوا الذين ن املحكم ساتذة إ والعرفان بالشكر أيضا أتقدم كما

ومضمون شكال ل. االدراسة س من ل إ و الدراسة، يانات است وجمع ع توز ساعدنا من ل إ و

إلتمام الالزمة املعلومات تقديم معنا م عاو و املبحوثة باملؤسسات امليدانية الدراسة إجراء لنا

العمل   .ذا

ال ذا كما مناقشة م قبول ع املوقرة نة ال الشكرألعضاء بخالص أتقدم أن العملأ

يحھ وت مھ   .وتقو

مشو من عضا م تحملوا الذين ي زمال تحصرقةإ أن من أطول والقائمة البحث   .ذا

إرشادا قدم أو ا ن أسدى أو طيبة لمة ب ولو م سا من أشكر أن يفوت ال   .كما

ل أقول انتظار طول عد النور إ العمل ذا خروج عيد من و ب قر من م سا من ميعإ

لكم   .شكرا
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  :ص امللخ

 الدالة عنواملؤسسات اجلديدة يعد حمرك االقتصاد يف أي منطقة، ومن العناصر الرئيسية  إنشاء املشروعات      
لذلك   .إنشاء وتقييم املشروعات سريورةجانبا هاما يف  االهتمام بدراسات اجلدوى االقتصادية ويعترب ،حيويته

دور دراسات اجلدوى يف تقييم ومتويل مشروعات القطاع اخلاص ومدى  حتديد فإن اهلدف من هذه الدراسة هو
ومعرفة مدى االرتباط بني استخدام هذه الدراسات وجناح املشروعات ، األمهية اليت يوليها املستثمر هلذه الدراسات

   .هذه املشروعات د واستخدام دراسات اجلدوى يفإعدا تعيقورصد أهم األسباب اليت الصغرية واملتوسطة، 
على القائمني على املشروعات  استبيان من االستبيانات املوزعة) 201(ولتحقيق أهداف الدراسة مت اعتماد     

كما مت االعتماد على املقابالت شكلت عينة للدراسة،، الصغرية واملتوسطة يف منطقة اجلنوب الشرقي من اجلزائر
أظهرت  وبعد حتليل البيانات. النتائج، وأسلوب حتليل الوثائق امعة من بعض املؤسسات البنكيةلدعم تفسري 

بني القائمني على  دوىبأمهية دراسات اجل والوعي اإلقباليف مستوى  توتفاو اختالفالنتائج الرئيسية أن هناك 
أن هذه الدراسات ال تتم باملستوى ومن جهة أخرى تبني املشروعات الصغرية واملتوسطة يف املنطقة من جهة، 

وجود عالقة ضعيفة ذات داللة  أظهرت الدراسةكما  املطلوب ووجود معوقات حتد من إعدادها واستخدامها،
شكلت اعتبارات أخريا و ،املشروعات أداءاإلقبال على دراسات اجلدوى ومستوى إعدادها وبني  إحصائية

و على أساس تلك النتائج قدمت  .هذه الدراسات اإلقبال علىا يف عامالً رئيسي البنكيالتمويل احلصول على 
الدراسة جمموعة من االقتراحات اليت تساهم يف تطوير واالرتقاء مبستوى دراسات اجلدوى االقتصادية مما يعزز من 

 .فرص النجاح للمشروعات الصغرية واملتوسطة

  
  :الكلمات املفتاحية

  التقييم االقتصادي، التمويل، القطاع اخلاص، املشروعات الصغرية واملتوسطةدراسات اجلدوى، التقييم املايل، 
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Résumé : 

 La création des projets et de nouvelles entreprises représente le moteur de l’économie 
partout, et parmi les éléments essentiels d’une économie vive. L’importance donnée aux 
études de faisabilité économique fait partie importante du processus de la création et de 
l’évaluation des projets. Justement, le but de cette étude a pour objectif de définir le rôle des 
études de faisabilité dans l’évaluation et le financement des projets dans le secteur privé, et 
l’importance portée par l’investisseur  à ces études.  Comme elle cherche à connaitre aussi le 
degré du rapport entre l’utilisation des études de faisabilité et la réussite des petits et moyens 
projets. L’étude a pour objectif aussi le repérage des obstacles les plus importantes qui 
empêchent l’élaboration et l’utilisation des études de faisabilité. 

Pour atteindre les objectifs de cette étude, on a considéré l’échantillon de(201) 
questionnaires sur le nombre collecté auprès des responsables des petites et moyennes 
entreprises dans la région Sud Est de L’Algérie. Le recours aussi aux interviews pour 
soutenir l’interprétation des résultats, l’examen et l’analyse de différentes documents obtenus 
auprès de certaines banques. 

Après l’analyse des données, les résultats principaux ont montrés, qu’il existe des 
différences par rapport au recours et au degré de conscience de l’importance de ce genre 
d’études chez les différents responsables de petits et de moyens projets dans la région 
étudiée. on’a remarqué également que  les études réalisées  sont au-dessous  du niveau exigé, 
et L’existence d' obstacles empêchant l’élaboration et l’utilisation de ces études. 
L’étude a montré l’existence d’un rapport faible dans le sens statistique, entre le recours aux 
études de faisabilité; le niveau de leur élaboration et la performance des projets. 
L’acquisition du financement bancaire a représenté surtout, l’un des facteurs principaux qui 
influencent le recours à des études de faisabilité. Sur la base de ces résultats, cette présente 
étude a présenté un ensemble de propositions qui collaborent au développement et à 
l’amélioration du niveau des études de faisabilité économique, ce qui multiplié les chances 
de réussite de petits et de moyens projets. 
 
Mots clés : les études de faisabilité, l’évaluation financière, l’évaluation économique, le 
financement des projets, le secteur privé, les petits et moyens projets. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



VI 
 

 
Abstract : 

 The establishment of new projects and enterprises is the engine of the economy in any 
region, and a main element of its vitality, and the economic feasibility studies is an important 
aspect in the process of establishing and evaluating projects. That’s why, the purpose of this 
study is to determine the role of feasibility studies in the evaluation and financing the 
projects of the private sector and the importance attached by the investor to these studies, and 
to know the relationship between the use of these studies and the success of the small and 
medium projects, and to monitor the most important reasons that hinder the preparation and 
the use of the feasibility studies in these projects. 

To achieve the objectives of the study, (201) questionnaires were adopted from those 
distributed to the owners of small and medium projects in the south east region of Algeria. 
After the analysis the data, the main results showed that there is a disparity in the level of the 
demand and the awareness of the importance of feasibility studies among the owners of 
small and medium projects in the region on the one hand, On the other hand, it was found 
that these studies are not carried out to the required level and there are obstacles that limit 
their preparation and their use. This study showed that there is a weak statistically significant 
relationship between the demand for feasibility studies and their level of preparation and 
project performance; finally, some considerations were adopted to get the bank finance as a 
major factor in the access to these studies. Focusing on these results, the study gave a set of 
suggestions that contribute to the development and the upgrading of economic feasibility 
studies, which enhances the chances of small and medium projects success. 
 
Key words: economic feasibility studies, financial evaluation, economic evaluation, project 
financing, private sector, small and medium projects 
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  130  أهداف دراسة اجلدوى التسويقية : أوال        
  130  مميزات النشاط التسويقي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة : ثانيا        
  131  حتليل السوق يف املشروعات الصغرية واملتوسطة : ثالثا        
  134  املزيج التسويقي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة : رابعا        

  135  الدراسة الفنية : املطلب الثاين
  140  الدراسة البيئية : املطلب الثالث
  143   الدراسة التمويلية: املطلب الرابع

  143   عملية البحث عن التمويلمراحل : أوال        
  146   مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة: ثانيا        
  150         تكلفة رأس املال للمشروعات الصغرية واملتوسطة: ثالثا        
  150   و املتوسطة تقييم املشروعات الصغرية:  الثالثاملبحث 

  151  الصغرية و املتوسطة السلوك املايل للمؤسسات: املطلب األول 
  154  أبعاد القرار االستثماري يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة: املطلب الثاين 
  158  يم املشروعات الصغرية و املتوسطةيمعايري تق: املطلب الثالث
  164  طبيعة ومشاكل التقييم يف املشروعات الصغرية واملتوسطة:املطلب الرابع

  164  يم املشروعات الصغرية واملتوسطةطبيعة تقي:أوال        
  168  مشاكل وصعوبات تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة: ثانيا        

  169  تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة يف بيئة املخاطر: املطلب اخلامس 
  169  أنواع املخاطر يف املشروعات الصغرية واملتوسطة: أوال        



XI 
 

  173  تسيري املخاطر يف املشروعات الصغرية واملتوسطة: ثانيا        
  176  حتليل قرار متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة: الرابعاملبحث 

  176  إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب األول
  179  املسامهات النظرية املفسرة هلياكل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الثاين

  186  املقاربات النظرية املتوافقة مع خصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الثالث
  192  العالقة التمويلية بني البنوك واملؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الرابع

  196  خالصة الفصل الثالث
االقتصادية يف     واقع االهتمام بدراسات اجلدوى : الدراسة التطبيقية: الفصل الرابع

  )منطقة اجلنوب الشرقي(املشروعات الصغرية واملتوسطة 
197  

  198  متهيد الفصل الثالث
  199  واقع إنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: املبحث األول
  199  مكانة وتطور القطاع اخلاص يف اجلزائر: املطلب األول

  199  ظهور و تطور القطاع اخلاص يف اجلزائر: أوال        
  205  مكانة ودور القطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين: ثانيا        

  207  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومراحل تطورها يف اجلزائر: املطلب الثاين
  207  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: أوال        
  208  مراحل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: ثانيا       

  211  ديناميكية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومسامهتها يف االقتصاد الوطين: املطلب الثالث
  212  حتليل دميغرافية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: أوال        
  217  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية االقتصاد الوطين: ثانيا        

  221  صعوبات إنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر : املطلب الرابع
  221  واقع أسلوب تقييم واختاذ قرار االستثمار : أوال        
  223  معوقات ومشاكل إنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر : ثانيا        

  227  آليات الدعم إلنشاء وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر : املطلب اخلامس
  232  امليدانية منهجية الدراسة: املبحث الثاين
  232  إجراءات الدراسة امليدانية: املطلب األول

  232  مصادر مجع املعلومات : أوال        
جمتمع وعينة الدراسة      : ثانيا          232  

  234  أداة الدراسة:  املطلب الثاين
  234  بناء أداة الدراسة : أوال        



XII 
 

  235  صدق وثبات أداة الدراسة :  ثانيا        
األساليب اإلحصائية املستخدمة      :ثالثا           238  

  238  حتليل بيانات الدراسة: املبحث الثالث
  238  خصائص عينة الدراسة:  املطلب األول
  245  حتليل بيانات األبعاد الرئيسية للدراسة : املطلب الثاين

  245  اجتاهات أفراد العينة حنو مستوى االهتمام بدراسات اجلدوى االقتصادية:  أوال        
اجتاهات أفراد العينة حنو بعدي سلوك املستثمر وأداء املشروع   :  ثانيا          253  

  255  اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج :املبحث الرابع
  256  الفرضيات اختبار: املطلب األول
  280  حتليل ومناقشة النتائج:  املطلب الثاين

  283  خالصة الفصل الرابع
  284  اخلامتة

  292  قائمة املراجع 
  311  قائمة املالحق
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  فهرس اجلداول
  الصفحة  عنوان اجلدول  الرقم

  58  (PCG 1982)يوضح جدول التمويل حسب املخطط احملاسيب العام   )1.2(
  61  جدول تدفقات اخلزينة حسب الطريقة املباشرة وغري املباشرة  )2.2(
  63  )املعايري التقليدية( معايري التقييم املايل   )3.2(
  65  مفهوم معايري القيمة الزمنية للنقود وقاعدة اختاذ القرار  )4.2(
  66  )معايري التدفق النقدي املخصوم( إجيابيات وسلبيات معايري القيمة الزمنية للنقود  )5.2(
  68  املعايري اإلمجالية للتقييم  )6.2(
  84  والرحبية الوطنيةاالختالف بني الرحبية التجارية   )7.2(
  106  أنواع اخليارات احلقيقية  )8.2(
  115  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة األورويبتصنيف االحتاد   )1.3(
  116  تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة يف بعض البلدان  )2.3(
  PME  156كثافة أنشطة االستثمار يف   )3.3(
  159  ما بني املؤسسات الكبرية و املؤسسات الصغرية لتقنيات تقييم املشروع  مقارنة االستعمال   )4.3(
  160  درجة استعمال طرق التقييم للمشروعات بداللة حجم املؤسسة  )5.3(
  162  ملخص ألهم الدراسات اليت تناولت استعمال طرق تقييم املشروعات ص و م  )6.3(
) م ص م(الشخصية واخلصائص التنظيمية  ملخص لبعض الدراسات حول أثر اخلصائص   )7.3(

  على عملية التقييم
164  

  166  التقييم وأمناط PMEالعالقات بني خصوصيات   )8.3(
  171  حتليل خطر األعمال  )9.3(
  175  مثال حول التقييم املايل الستراتيجيات مواجهة اخلطر  )10.3(
  178  واملتوسطة واملؤسسات الكبريةاملقارنة بني هياكل متويل املؤسسات الصغرية   )11.3(

  205  تطور مسامهة القطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة باجلزائر  )1.4(
  208  02- 17تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب القانون التوجيهي    )2.4(
 212      )2017- 2007(تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب الطبيعة   )3.4(

 214  ) 2017-2007(تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط   )4.4(

 215  )2017-2007(تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب املنطقة اجلغرافية   )5.4(

 216  الصغرية واملتوسطة اخلاصة املتوقفة حسب قطاع النشاط املؤسسات  )6.4(

 217  تطور مناصب الشغل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة   )7.4(
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 219  )2015-2005(الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات حسب الطابع القانوين   )8.4(

)2014- 2004(تطور القيمة املضافة حسب الطابع القانوين   )9.4(  220 

  233  فيها توزيع ومجع االستبياناتيبني توزيع مفردات العينة حسب الواليات اليت مت   )10.4(
  236  يبني صدق االتساق الداخلي لفقرات احملاور اخلمسة لالستبيان  )11.4(
  237  يبني نتائج اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ حملاور الدراسة  )12.4(
  239  )اخلصائص الشخصية والوظيفية للمستثمر( اخلصائص الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة  )13.4(
  241  يبني وصف خصائص العينة وفق اخلصائص التنظيمية للمشروعات  )14.4(
  244  إجابات أفراد العينة حول أسباب إنشاء املشروع ودوافع اختيار جمال النشاط  )15.4(
  246  يبني نسبة إقبال املشروعات حمل الدراسة على دراسات اجلدوى  )16.4(
  247  ألمهية دراسات اجلدوى االقتصادية قياس مستوى اإلقبال واإلدراك  )17.4(
  248  مستوى ونوعية اجناز دراسة اجلدوى للمشروع حسب وجهة نظر القائمني على املشروعات  )18.4(
  250  تقييم ملضمون مناذج من دراسات اجلدوى للمشروعات الصغرية واملتوسطة  )19.4(
  252  معوقات إعداد و استخدام اجلدوى يف اختاذ القرار من وجهة نظر القائمني على املشروعات   )20.4(
  253  سلوك املستثمر اجتاه تقييم ومتويل املشروعات حمل الدراسة   )21.4(
  255  ملشروعات حمل الدراسة ا أداءقياس مستوى   )22.4(
فروق معنوية يف مستوى اإلدراك بأمهية بالنسبة لوجود  Levensو  T-testنتائج اختباري  )23.4(

  دراسات اجلدوى
256  

  258  بالنسبة لوجود فروق معنوية يف السلوك االستثماري Levensو T-testاختبارينتائج   )24.4(
بأمهية دراسات اجلدوى حسب  اإلدراكللفروق املعنوية يف مستوى   T-testاختبارنتائج   )25.4(

  متغري اجلنس
259  

الختبار للفروق املعنوية يف مستوى  )  One way ANOVA(نتائج حتليل التباين األحادي   )26.4(
  تبعا للخصائص الشخصية والوظيفة للمستثمر  اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى 

260  

  261  ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري العمر تقرير حول املتوسط احلسايب  )27.4(
  261  بني فئات عمر املستثمر لعينة الدراسة  املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج   )28.4(
ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري املستوى  تقرير حول املتوسط احلسايب  )29.4(

  الدراسي
262  

  263  بني فئات املستوى الدراسي لعينة الدراسة املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج   )30.4(
ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري  تقرير حول املتوسط احلسايب  )31.4(

  العلمي التخصص
263  
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  264  لعينة الدراسة التخصص العلميبني فئات  املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج   )32.4(
  265  ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري اخلربة   احلسايبتقرير حول املتوسط   )33.4(
  265  بني فئات سنوات اخلربة لعينة الدراسة  املتعددةللمقارنات  )LSD(نتائج اختبار   )34.4(
الختبار للفروق املعنوية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى   T-testنتائج اختبار  )35.4(

  حسب متغري التكوين يف إدارة املؤسسات
266  

الختبار للفروق املعنوية يف مستوى  )  One way ANOVA(نتائج حتليل التباين األحادي   )36.4(
  تبعا خلصائص املشروع اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى 

267  

ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري عمر  تقرير حول املتوسط احلسايب  )37.4(
  املشروع 

268  

  269  للمقارنات البعدية  بني فئات عمر املشروع لعينة الدراسة  )LSD(نتائج اختبار   )38.4(
ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري حجم  تقرير حول املتوسط احلسايب  )39.4(

  املشروع 
270  

  270  للمقارنات البعدية  بني فئات حجم املشروع لعينة الدراسة  )LSD(نتائج اختبار   )40.4(
  271  تقرير حول املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب قطاع النشاط   )41.4(
  272  للمقارنات املتعددة بني فئات قطاع النشاط لعينة الدراسة  )LSD( اختبارنتائج   )42.4(
  273  ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري إطار املشروع تقرير حول املتوسط احلسايب  )43.4(
  273  للمقارنات املتعددة بني فئات إطار إنشاء املشروع لعينة الدراسة  )LSD(نتائج اختبار   )44.4(
ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب الشخص املسري  تقرير حول املتوسط احلسايب  )45.4(

  للمشروع
274  

  275  بني فئات الشخص املسري للمشروع لعينة الدراسةللمقارنات املتعددة  )LSD(نتائج اختبار   )46.4(
  276  ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري مصدر متويل تقرير حول املتوسط احلسايب  )47.4(
  276  للمقارنات البعدية  بني فئات مصدر متويل املشروع لعينة الدراسة )LSD(نتائج اختبار   )48.4(
الشخصية للمستثمر وخصائص  العالقة بني مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى واملتغريات  )49.4(

  املشروع
277  

املشروعات حمل  وأداءنتائج اختبار معامالت االرتباط بريسون بني غياب أو ضعف الدراسة   )50.4(
  الدراسة

278  

للتعرف على اجتاهات آراء أفرد العينة حول بعد معوقات إعداد واستخدام  T-testاختبار   )51.4(
  دراسات اجلدوى

279  
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  األشكــــالفهرس 
 الرقم عنوان الشكل الصفحة

 )1.1( عناصر املشروع 8
 )2.1(  أنواع املشاريع االستثمارية 13
 )3.1( دورة حياة املشروع 16
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  )1.3(  مسار إنشاء مؤسسة  129
  )2.3(  يوضح دورة حياة املنتج  133
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  )5.3(  ةالصغرية واملتوسط املشروعاتمصادر التمويل يف   149
  )6.3(  يوضح مراحل تطور املشروع وعناصر خطر املشروع  172
  )7.3(  مقارنة أمهية املخاطر  174
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  العامةاملقدمة 

  أ

تعمل املؤسسات اليوم باختالف أحجامها و أنواعها يف حميط يتميز بالتغريات السريعة واملستمرة ومييل      
إىل التعقيد املتزايد مواجهة بذلك حتديات خمتلفة أبرزها انفتاح األسواق، اشتداد املنافسة، ازدياد أمهية املوارد 

متطلبات و إن  ،انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملعرفية  تنامي البعد البيئي، واملسؤولية االجتماعية، 
يضع Incertitude وعدم التأكد  Complexitéالتعايش مع هذا احمليط املضطرب الذي جيمع بني التعقيد 

املؤسسات أمام صعوبات عديدة ويرهن بقائها و تطورها بقدرا على تعبئة املوارد وتوجيهها حنو االستثمارات 
  .ةاألكثر تنافسي

إقامة املشاريع االستثمارية وجتهيزها يشكل مدخال هاما من مداخل التنمية االقتصادية، أصبح  وألن 
االجتاه السائد بني دول العامل املتقدمة منها والنامية هو حتسني املناخ االستثماري للدفع حنو إقامة مشروعات منتجة 

ن االستثمار حيدد الوضع االستراتيجي ومتميزة وتكريس وترويج ما يعرف بثقافة املشروع ، على اعتبار أ
  .للمؤسسة وقدرا على املنافسة والنمو يف املستقبل ويؤثر على أداءها أيضا

و من أبرز املشاكل اليت تواجه املؤسسات يف حميطها االقتصادي مشكلة كيفية اختيارها لالستثمارات 
و هلذا حظي موضوع تقييم واختيار . املتوقعةواملشروعات اليت حتقق أهدافها يف ظل الفرص املتاحة واملخاطر 

املشروعات اهتماما كبريا يف الفكر االقتصادي واإلداري على الصعيدين النظري والتطبيقي بوصفه مدخال أساسيا 
  .يف عملية صناعة القرار االستثماري والتمويلي والرتباطه الوثيق بالتنمية االقتصادية

اليت  )les études de faisabilité( االقتصاديةبدراسات اجلدوى  وتعتمد عملية التقييم على ما يعرف 
واليت تساهم يف وضع املعايري الالزمة لترشيد القرار ، تشكل إحدى األدوات اهلامة للتخطيط االستراتيجي

 كما أن هذه ،االستثماري وحتقيق االستخدام األمثل للموارد االقتصادية يف ظروف تتسم باملخاطرة وعدم التأكد
الدراسات تشكل األساس العلمي لتقييم املشروعات وتعرب عن األهداف اليت يتبناها كل من املستثمر اخلاص 

و تستأثر هذه الدراسات بأمهية استثنائية وباألخص يف الدول النامية لكوا تعاين من ندرة يف مواردها  ،والدولة
  .عات االقتصادية اليت حتقق أكرب عائد اقتصاديخباصة عنصر رأس املال،  مما يتطلب حتديد األولوية للمشرو

و باعتبار أن القطاع اخلاص يشكل اليوم حمور عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف معظم دول العامل      
رغم اختالف ظروف نشأة هذا القطاع وتطوره ومكانته بني هذه الدول،  فإن التفكري يف إقامة مشروعات تنتمي 

اع أو إحداث توسعات فيها يستوجب إعداد دراسات جدوى تكون مالئمة لبيئة عمل هذه إىل هذا القط
وارتفاع معدل تغيري جماالت النشاط مما  ،واليت تأخذ بعني االعتبار درجة املنافسة املتزايدة يف األسواق ،املشروعات

لها تتغلب على املشاكل اليت يعرضها ملخاطر عديدة ميكن تقليصها بفضل حتسني مستوى هذه الدراسات، ومبا جيع
تفرضها هذه التغريات الداخلية واخلارجية، وتساهم يف ترشيد قرار االستثمار وحتفز على جذب مصادر التمويل 

ونظرا ألن جزءا كبريا من مؤسسات هذا القطاع تستحوذ عليه ما يعرف باملؤسسات الصغرية ، الوطنية واألجنبية
واالقتصاد الوطين بصفة  ،الفقري له يف معظم اقتصاديات دول العامل بصفة عامةتعد العمود  واملتوسطة واليت

خاصة، هذا األخري الذي يشهد حتوالت دف إىل تأسيس ما يعرف باألسواق التنافسية من خالل دعم ومساندة 
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صادية ملا تتمتع به من اليت تعد من أهم العناصر اإلستراتيجية يف عملية التنمية االقت ،املشروعات الصغرية واملتوسطة
  .مزايا مثل املرونة والديناميكية والقدرة على توفري مزيد من فرص العمل ، واالبتكار وقرا من املتعاملني معها

 إشكالية الدراسة:  

أمهية ودور املشروعات الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ، إال  على الرغم من 
مواجهتها من دولة إىل أخرى، وباستقراء  واملشاكل اليت ختتلف حدا وسبل موعة من املعوقاتأا تواجه جم

ارتفاع : موعة من احلقائق امليدانية بشأن هذه املعوقات واملشاكل العالقة ذه املشروعات واملتمثلة خاصة يف
ت التعثر يف التمويالت البنكية املوجهة عدد حاالت الفشل هلذه املشروعات خاصة يف بداية حياا ، ارتفاع حاال

وضعف  ، ضعف آليات املرافقة،عدم التماثل يف املعلومة هلذه املشروعات ، صعوبة تقييم خماطرها بسبب إشكالية 
  Berryman (1982)، Ang (1991) :مثلباإلضافة إىل نتائج أحباث ودراسات  ،الديناميكية والروح املقاوالتية

Gasse et al ( 1996) ،  Northcott (1991) تناولت موضوع القرارات املالية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
واليت أكدت أن هذه األخرية تعاين من حمدودية املوارد املالية ومشاكل يف التمويل وكذا ضعف يف تقييم املشاريع 

 دودية اخلربة املالية وضعف املعارف العامة لدى املقاولنيوتنظيم عملية اختاذ القرارات االستثمارية، إىل جانب حم
 ).Méthodes Intuitives ( وتقييم مشروعاا على الطرق احلدسية اعتماد هذه املؤسسات يف اختياروكذا 

وإذا كانت دراسة القرار االستثماري والتمويلي حظيت مبكانة هامة يف الفكر املايل خاصة يف املؤسسات 
ختصيص املوارد وتوجيهها بشكل أمثل حنو االستثمارات اليت ستكون أكثر تنافسية يعد أكثر من الكربى فإن 

إىل جانب أن قرار إنشاءها ليس  ،ضرورة يف حالة املشروعات الصغرية واملتوسطة اليت تتميز مبحدودية مواردها
ص الشخصية للمقاول املنشئ بالبساطة اليت ميكن تصورها إذ ختضع لعوامل عديدة منها ما هو مرتبط باخلصائ

وهنا تربز دور و أمهية  ،للمشروع، تأثري البيئة احمليطة باملشروع، اجلهات املساعدة على إنشاء هذه املشروعات
خاصة و أا أكثر تأثرا بتقلبات دراسات اجلدوى يف ضمان حتقيق النجاعة الستثمارات هذا النوع من املشروعات 

األمر الذي يستدعي ضرورة ملحة ملناقشة شروط إنشاء وعمل هذه  تأكدوارتفاع حاالت عدم ال احمليط
 .املشروعات

  :و يف ضوء ما تقدم تظهر إشكالية هذه الدراسة من خالل طرح التساؤل الرئيسي التايل       
ما مدى أمهية دراسات اجلدوى االقتصادية يف تقييم ومتويل مشروعات القطاع اخلاص يف اجلزائر، وما هو 

 للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف منطقة اجلنوب الشرقي ؟واقع االهتمام ذه الدراسات بالنسبة 
كننا من اإلملام باملوضوع بشكل ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية يف هذا البحث ، وبغية الوصول إىل إجابات مت

  :كامل ارتأينا طرح  األسئلة الفرعية التالية
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ما مدى إقبال و إدراك القائمني على املشروعات الصغرية واملتوسطة بأمهية دراسات اجلدوى يف املنطقة حمل  .1
  الدراسة؟

قبال على دراسات ملستوى اإلهل خيتلف سلوك املستثمر يف تقييم ومتويل املشروعات حمل الدراسة تبعا  .2
                                                 ؟اجلدوى

 اإلدراكمستوى  حمل الدراسة حنويف اجتاهات القائمني على املشروعات  إحصائية هل يوجد اختالف ذو داللة .3
   دراسات اجلدوى ميكن أن يعزى إىل خصائص املستثمر أو خصائص املشروع؟ بأمهية

   ؟ ملشروعات حمل الدراسةا أداء وغياب أو ضعف دراسات اجلدوى  بني ذات داللة إحصائية هل توجد عالقة .4
يف اختاذ القرار من وجهة نظر القائمني على  واستخدامهااجلدوى دراسات ب القيامهل توجد معوقات حتد من .5

  املشروعات املشمولة بالدراسة؟

 فرضيات الدراسة:  
  :املطروحة، ميكن وضع مجلة من الفرضيات اليت تكون منطلق للدراسة وهي كما يلي لإلجابة على األسئلة

ال يوجد إقبال وإدراك بأمهية دراسات اجلدوى من طرف القائمني على املشروعات الصغرية  :الفرضية األوىل
  .واملتوسطة حمل الدراسة

تقييم ومتويل املشروعات حمل الدراسة تبعا ملستوى  اجتاهيف سلوك املستثمر  اختالفال يوجد  :الفرضية الثانية
  .على دراسات اجلدوى اإلقبال

يف اجتاهات القائمني على املشروعات الصغرية واملتوسطة  إحصائية ال يوجد اختالف ذو داللة :الفرضية الثالثة
  .املشروعدراسات اجلدوى ميكن أن يعزى إىل خصائص املستثمر أو خصائص  بأمهيةحنو مستوى اإلدراك 

  :إىل هذه الفرضية وتنقسم 
 يف اجتاهات القائمني على املشروعات الصغرية واملتوسطة حنو  إحصائية ال يوجد اختالف ذو داللة

 .دراسات اجلدوى ميكن أن يعزى إىل خصائص املستثمر بأمهيةمستوى اإلدراك 
  حنو يف اجتاهات القائمني على املشروعات الصغرية واملتوسطة إحصائية ال يوجد اختالف ذو داللة

  .دراسات اجلدوى ميكن أن يعزى إىل خصائص املشروع بأمهيةمستوى اإلدراك 
 املشروعات أداء ووى ف دراسات اجلدعغياب أو ض بني ذات داللة إحصائية توجد عالقةال  :الفرضية الرابعة

  .الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة
يف اختاذ القرار من وجهة نظر واستخدامها دراسات اجلدوى ب القياممن ال توجد معوقات حتد  :الفرضية اخلامسة

  .القائمني على املشروعات املشمولة بالدراسة
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 أمهية الدراسة: 

تكمن أمهية هذه الدراسة يف ما تشكله عملية اختاذ القرار االستثماري ومتويل املشروعات االقتصادية من     
بل تتعدى لتشمل أجزاء االقتصاد الوطين برمته، ويتزامن معاجلة هذا  ،آثار هامة ليس على مستوى املستثمر فقط

املوضوع مع الوضع الذي تعيشه اجلزائر يف ظل التغريات االقتصادية املتسارعة، وسياسة اإلصالحات املتبعة دف 
اليت تسودها ظاهرة االنفتاح والعوملة، وإرساء  ،ية العامليةتعزيز االقتصاد ويئته لالندماج يف املنظومة االقتصاد

  .قواعد آليات السوق وإشراك القطاع اخلاص يف رسم مسار التنمية االقتصادية
  :وعليه تستمد الدراسة احلالية أمهية أكادميية و ميدانية من خالل    
 العلمية احلالية إىل دراسة قطاع  املؤسسات الصغرية و املتوسطة ه العديد من االهتمامات البحثيةتوج. 
 الدور املتزايد لدراسات تقييم املشروعات و ما تثريه من قضايا يف األدب االقتصادي واملايل. 
  إن موضوع دراسات اجلدوى ذو عالقة بالقرارات املالية اليت تتخذها املؤسسة، ومن أمهها القرار االستثماري

يعطي هذه الدراسة بعدا استراتيجيا من خالل األمهية اليت حتظى ا هذه القرارات وآثارها على منو   وميكن أن
  .املؤسسة وخلق الثروة لالقتصاد الوطين

  سلط الضوء على األساليب احلديثة تتعد الدراسة إضافة إىل التراكم األكادميي احلاصل يف جمال البحث، إذ
 .تطرق إىل خصوصية تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطةتالستثمارية واملتبعة يف تقييم املشروعات ا

  ا املشروعات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين، من خالل املكانة اليت حتظى
 .ةسيطرة هذه املشروعات على أغلب النشاطات االقتصاديوالربامج والسياسات املنتهجة لترقية هذا القطاع 

  ا إىل التعثر بسبب غياب دراسات اجلدوى  ةليها املشروعات االستثماريإالصعوبات اليت تتعرض واليت تنتهي
 .أو عدم مشوليتها ودقتها

 ا طرق  األمهية بنوك ومؤسسات مالية(ملتعاملني االقتصاديني ا لدى املشروعات االستثمارية تقييماليت حتظى(. 
 بتقييم جتربة دراسات اجلدوى ميدانيا للمشروعات الصغرية واملتوسطة االهتمام إىل تسعى هذه الدراسة    

وبالتايل  ،ومن هنا جاءت أمهية حبثنا امليداين هذا يف أنه يضيف معلومات جديدة بناءا على النتائج اليت توصلنا إليها
ميكن استخدام هذه املعلومات والنتائج يف تطوير نظم وأساليب دراسات اجلدوى االقتصادية خاصة يف املشروعات 

   .توسطةاملو  غريةصال

 أهداف الدراسة: 

دف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى مسامهة دراسات اجلدوى االقتصادية يف عملية تقييم ومتويل     
اخلاص وواقع االهتمام ذه الدراسات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط يف منطقة مشروعات القطاع 

  :األهداف الفرعية التالية لاجلنوب الشرقي وميكن حتقيق هذا اهلدف الرئيسي من خال
 اا ومعوقابيان وشرح اإلطار العام لدراسات اجلدوى ، والتعرف على متطلبا. 
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 مة ألمهية دراسات اجلدوى بالنسبة راك عينة الدراسحتديد مستوى إقبال و إدملشروعا. 
  حماولة التعرف على األسباب اليت تقف وراء ضعف تقييم املشاريع وتنظيم عملية اختاذ القرارات االستثمارية

 .يف املشروعات الصغرية واملتوسطة
 وضع اإلطار املنهجي والعملي لدراسة اجلدوى االقتصادية. 
 يف جمال تقييم واختيار االستثماراترض األساليب التقليدية واحلديثة ع. 
 عرض األسس العلمية للتقييم املايل واالقتصادي. 
 دف التوصل إىل العناصر اليت تدعم  ،دراسة أساليب تقييم املشروعات االستثمارية باالقتصاد اجلزائري

 .ليم للمشروعات اليت تعزز من التنمية االقتصاديةوترفع من كفاءة  عملية التقييم ومن مثة االختيار الس
  نأمل من خالل هذا البحث الكشف عن سبل تعامل دراسات اجلدوى مع مشاكل تقييم ومتويل املشروعات

 .احمليطالصغرية واملتوسطة واليت تزداد أكثر يف ظل عدم استقرار 
 وما ينعكس ذلك على تشجيع الوصول إىل نتائج واقتراحات تدعم وحتسن من مستوى دراسات اجلدوى ،

 .وحتقيق مشروعات ناجحة يف القطاع اخلاص
  ذه الدراسة ميكن أن تساعد هالتعرف على معوقات إجناز و استخدام دراسات اجلدوى، كما أن نتائج

املشروعات الصغرية واملتوسطة يف املنطقة حمل الدراسة ويف اجلزائر عموما على معاجلة املعوقات اليت حتول دون 
 .اح مشروعام وتطورهاجن
  تقدمي بعض التوصيات من اجل إتباع األساليب اليت متكن من حتسني مستوى دراسات اجلدوى، وذلك

 .حملاولة التصدي حلاالت التعثر بالنسبة هلذه املشروعات

 مربرات اختيار املوضوع: 

  .إن اختيارنا هلذا املوضوع يرجع إىل عدة اعتبارات موضوعية منها وذاتية    
  :املوضوعية 
واليت تشكل نسيج القطاع اخلاص  املشروعات الصغرية واملتوسطة األمهية اليت يكتسيها البحث كونه يدرس -

 .الوطين ميثل قطاعا حساسا يف االقتصادوالذي 
أمهية املوضوع يف ظل التحوالت االقتصادية اليت تعرفها املؤسسة االقتصادية والتطورات اليت يعرفه االقتصاد  -

 .الوطين
 .املكانة اليت حظي ا هذا املوضوع يف الدراسات املالية احلديثة -
 .األمهية اإلستراتيجية لقرارات االستثمار بالنسبة ملستقبل  املؤسسة -
فشل العديد من االستثمارات نتيجة سوء التقييم أو سوء دراسة املشاريع جبدية على مستوى العديد من  -

 .املؤسسات الوطنية
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تقييم ب فيما يتعلقخاصة  ، وتقدمي مرجع يضم اجلوانب النظرية والتطبيقيةغة العربيةلاملكتبة بالاملسامهة يف إثراء  -
  بالنسبة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل خاص اجلدوىالتجربة عمليا وميدانيا يف موضوع دراسات 

 .وحماولة تسليط الضوء على املعوقات اليت تواجه إعداد مثل هذه الدراسات
  :الذاتية 
 .امليل الشخصي إىل البحث يف مواضيع االستثمار والتمويل خاصة يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
بأمهية املوضوع، وحماولة تأصيل اجلوانب العلمية والعملية مبا يسمح إزالة كل اإلشكاالت احمليطة  اإلحساس -

 .ذا املوضوع
عيل دور دراسات اجلدوى يف تقييم و اختاذ قرارات متويل تف" بمواصلة حبث مذكرة املاجستري املعنونة  -

الذي مت التركيز فيه على جانب دور دراسات اجلدوى وتفعيلها يف اختاذ قرار االستثمار و " املشروعات الصناعية
،كما حرصت الدراسة على الكشف عن كيفية تعامل البنك مع هذه الصناعية والتمويل للمشروعات االستثمارية

 . ت املقدمة إليه بغرض احلصول على التمويل االستثماريالدراسا

 منهج و أدوات الدراسة: 

جوانبها وحتليل أبعاد اإلشكالية واإلجابة عن األسئلة لعات الدراسة ، واإلملام مبختلف رغبة يف بلوغ تط    
 التحليلي ألننا بصدد مجع وتلخيص املطروحة، واختبار صحة الفرضيات املوضوعة اعتمدنا على املنهج الوصفي

يف وصف كل ما يتعلق باملفاهيم واألسس النظرية للدراسة، من  احلقائق النظرية املرتبطة مبوضوع الدراسة، وذلك
خالل التعرف على دور وأمهية دراسات اجلدوى يف ترشيد قرارات االستثمار والتمويل، والتطرق إىل أساليب 

الصغرية م والتمويل اليت تعترض املشروعات مشاكل التقيي، وكذا حتليل شروعات القطاع اخلاصتقييم م
واملتوسطة، وللقيام بالدراسة التطبيقية اعتمدنا على منهج دراسة احلالة مثلما يصفه البعض، أين قمنا باستخدام 

ئق امعة من املؤسسات ، وكذا حتليل الوثاواملالحظة غري املشاركةان واملقابلة يأدوات جلمع البيانات أبرزها االستب
ومن مثة حتليل املعطيات وفق األساليب اإلحصائية املعروفة، مما جعلنا جنمع بني املقاربتني الكمية والنوعية إلثراء 

  .دراستنا وتدعيمها بالتحليل والتفسري
 حدود الدراسة: 

  :ميكن حصر حدود هذا البحث يف ااالت التالية    
  : احلدود املوضوعية -1

حتديدا املشروعات الصغرية واملتوسطة، ملا هلا من آثار و يقتصر البحث يف تقييم املشروعات اخلاصة    
  .اقتصادية واجتماعية هامة، ومن مثة احلاجة امللحة لالهتمام بعملية تقييمها مما يزيد من أمهية هذا البحث
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  : احلدود البشرية -2
هلا دون تناوهلا لبقية ) املالكني املسريين( واملتوسطة  اقتصار الدراسة على أصحاب املشروعات الصغرية    

  .العاملني يف املشروعات عينة الدراسة
دراسة واقع االهتمام بدراسات اجلدوى االقتصادية بالنسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة  :احلدود املكانية-3

  .يف منطقة اجلنوب الشرقي من اجلزائر
  : احلدود الزمانية -4

وكذا مجع الوثائق الالزمة لتحليلها خالل الفترة  ،الباحث بتطبيق الدراسة املسحية على أفراد العينة البحثقام 
  .2016من  األولالثالثي  إىل غاية 2014الثالثي األخري من املمتدة من 

  :ةاملفاهيمياحلدود  -5
فهناك  ،املشروعات الصغرية و املتوسطةأثناء تناولنا هلذه الدراسة وجدنا تعدد يف املصطلحات الدالة على     

الصغرية أو املشاريع الصغرية واملتناهية يف  األعمالمنشأة و أمن يطلق عليها تسمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 ، PMEالصناعات الصغرية واملتوسطة الذي يرمز له بـ و، ويف اجلزائر قد يستعمل مصطلح املؤسسات الصغر
PMI  املؤسسات املصغرةواليت من ضمنها.  

  :الدراسة وبيانات مبتغريات احلدود املتعلقة- 6
ركزت دراستنا على متغريات نوعية ذات صلة مبستوى االهتمام بدراسات اجلدوى ومعوقات إعدادها     

هي نتائج ختص و. ونوعية هذه الدراسات، كما أن النتائج املتوصل إليها ستبقى مقبولة يف حدود فترة التحليل
  .موضوع الدراسة، وال ميكن بأي حال من األحوال تعميمها على قطاعات أخرىالقطاع 

حبثنا جتنب املعطيات اليت هلا عالقة بالبيانات احملاسبية والكمية نظرا حلساسية مسريي هذه  يف اكما حاولن 
احملاسبية  اليت مدى مصداقية البيانات  إشكاليةوكذلك تطرح  املشروعات يف تقدمي مثل هذا النوع من البيانات ،

يف ظل ظروف تتسم بعدم املوثوقية وهذا النتشار ظاهرة التهرب  بإعدادهاتقوم املشروعات اخلاصة  يف اجلزائر 
هلذا نعول على متغريات قد ال ميثل توفريها حساسية بالنسبة للقائمني على املشروعات وهي . الضرييب يف اجلزائر

  .املشروعات وآراءهم حول مدى اهتمامهم بدراسات اجلدوى بيانات نوعية ختص رصد اجتاه مسؤويل هذه
 صعوبات الدراسة: 

بكل املعلومات اليت حتيط  لإلملاممن املتعارف عليه أن كل حبث علمي يتطلب اجلهد والوقت والعمل     
تعلقت خاصة   ،باملوضوع، وعلى غرار باقي الباحثني فلقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث

  :باجلانب التطبيقي فتمثلت يف 
واستغراق )  املبحوثني( عدم التعاون الالزم واجلدي من طرف بعض مسؤويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

وقت طويل يف توزيع االستبيانات ومجعها، وهذا ما انعكس يف إلغاء عدد كبري من االستبيانات املسترجعة نظرا 
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ل اإلحصائي بسبب طريقة ملئها أو بسبب نقص جزئي أو كلي يف تدوين املعلومات األساسية لعدم قابليتها للتحلي
  .واإلجابات املطلوبة يف االستبيان

 .الدراسة حملصعوبة حصر شامل لكل املؤسسات واملشروعات اليت تنشط يف املنطقة  -
الدراسة التطبيقية، مما دفع يف حمل ) املشروعات( صعوبة احلصول على البيانات واملعلومات من املؤسسات  -

 .كثري من األحيان إىل استخدام العالقات الشخصية للحصول عليه

 الدراسات السابقة: 

تبني أن أغلبية األحباث اليت تناولت موضوع دراسات اجلدوى االقتصادية  ،فترة إجناز هذه الدراسة طيلة 
حيث ركزت املراجع  قرار االستثماري والتمويليانصبت على إشكالية دور ومسامهة هذه الدراسات يف اختاذ ال

واستندت يف معاجلة املوضوع على دراسة حالة  ،العلمية على اإلطار العلمي النظري لدراسات اجلدوى االقتصادية
اليت  دواها االقتصادية، بينما األحباثبعض املشروعات االستثمارية يف تقدميها وحماولة تقييمها للحكم على ج

تناولت واقع االهتمام بدراسات اجلدوى ومعوقات استخدامها خاصة يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
فكانت قليلة جدا، واجتهت أغلبها إىل التعرف على طرق التقييم املتبعة واألكثر استخداما يف املشروعات الصغرية 

ت القليلة اليت تناولت مدى الوعي بأمهية دراسات وعليه تتميز هذه الدراسة بكوا من الدراسا ،واملتوسطة
ولقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على جمموعة  ،اجلدوى ومعوقات إعدادها واستخدامها يف اختاذ قرار االستثمار والتمويل

من الدراسات جد قريبة من موضوعنا ومتسه بشكل مباشر أو غري مباشر، تنوعت ما بني الدراسات العربية منها 
  :ية وهي كاآليتواألجنب

 :الدراسات العربية -  ) أ
   1" على األداءقرارات اإلنفاق الرأمسايل وأثرها " بعنوان ) 1998حممد تسيري الرجيب، (دراسة. 1

تشكل هذه الدراسة حماولة لتغطية الواقع العملي لقرارات اإلنفاق الرأمسايل املطبقة يف األردن، حيث 
تقييم قرارات اإلنفاق الرأمسايل وكذا مقارنة ممارسات املوازنات هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على طرق 

  الرأمسالية اليت تتبعها الشركات املسامهة األردنية واملمارسات املتبعة من طرف املنشآت االستشارية األردنية
لباحث ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استعان ا. هذه املمارسات على أداء الشركات املسامهةومعرفة أثر تطور 

جهة  22شركة مسامهة عامة وتضم الثانية  43الدراسة على جمموعتني تضم األوىلبأداة اإلستبانة، واشتملت عينة 
  :استشارية متحورت استبانة الدراسة على احملاور التالية
معدل خصم ، طريقة حتديد معامل املخاطرة،كيفية حتديد اريةنوع الطريقة املستخدمة يف تقييم املشروعات االستثم

  .التدفقات النقدية، حتديد موقف أفراد العينة اجتاه جوانب خمتلفة للموازنة الرأمسالية
  

                                                             
  .1998 ،2، العدد 25، دراسات العلوم اإلدارية، الد دراسة ميدانية–قرارات اإلنفاق الرأمسايل وأثرها على  األداء حممد تيسري الرجيب، - 1
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  :أما أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فهي
  .من عينة الدراسة يستخدمون طرقا عدة لتقييم مشروعات اإلنفاق الرأمسالية واملفاضلة بينها 95% -
نة حيددون املخاطرة ومعدل اخلصم على أساس شخصي، كما توصلت الدراسة من أفراد العي %50أكثر من  -

إىل أن اجلهات االستشارية متيل إىل استخدام النماذج الكمية واملفاهيم النظرية أكثر من الشركات، وهذا يتفق مع 
  .طبيعة دورها يف القرارات الرأمسالية

كل طرق تقييم املشروعات أحدها، وجد أن طرق التقييم إن تقسيم قرار اإلنفاق الرأمسايل إىل عدة نشاطات تش -
بالنسبة للهيئات االستشارية، مما يتطلب االهتمام  4بالنسبة للشركات وعلى الترتيب رقم  3حتظى بالترتيب رقم 

  . بكل مراحل قرار اإلنفاق الرأمسايل من التفكري يف املشروع إىل تنفيذه وتشغيله
ية للسمات املختلفة لعملية املوازنة الرأمسالية وكان أهم املوضوعات من وجهة نظر أعطت أفراد العينة أمهية عال -

  .أفراد العينة هو حتديد التدفقات النقدية
هناك اختالفا إحصائيا بني اجلهات االستشارية والشركات املسامهة خبصوص أمهية أجزاء القرارات االستثمارية  -

إحصائي بني الشركات اليت حصلت على دعم قانون تشجيع االستثمار  ومساا املختلفة، ولكن ال يوجد اختالف
  .وتلك اليت مل حتصل على هذا الدعم

  .هناك عالقة إحصائية قوية بني درجة تطور املوازنة الرأمسالية وأداء الشركات املسامهة -
ومن الناحية ية ثمارواجلدير بالذكر أن هذه الدراسة تساعد على تطوير عملية اختاذ القرارات االست

املنهجية فهي مشاة لدراسات املسح امليداين اليت متت يف بيئات أجنبية ودول متطورة ليستفيد الباحث منها مبا 
يتالءم وطبيعة االقتصاد األردين، كما أن الباحث استبعد الشركات غري املسامهة من عينة الدراسة وذلك لصعوبة 

ذا تبقى نتائج هذه الدراسة مقبولة حتت نطاق العينة املدروسة ويصعب احلصول على معلومات عن أدائها املايل، ل
  .تعميمها

طرق تقييم اإلنفاق الرأمسايل وممارسات " بعنوان  )2006، خالد أمحد عبد الرمحن الرواشدة(. دراسة. 2
  1"املوازنات الرأمسالية يف الشركات الصناعية واخلدمية املسامهة األردنية 

طرق تقييم مشروعات اإلنفاق الرأمسايل واإلجراءات املتبعة يف إعداد املوازنات  تناولت هذه الدراسة
الرأمسالية وأثرها على األداء املايل للشركات الصناعية واخلدمية املسامهة األردنية، ومعرفة مدى اهتمام هذه األخرية 

وكذا طرق حتديد معدل خصم  ،ةباستخدام أساليب معاجلة املخاطرة يف التقييم املايل للمشروعات االستثماري
استندت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، ومن أجل بلوغ أهداف الدراسة . التدفقات النقدية املتوقعة

واإلجابة على إشكاليتها مت تشكيل عينة الدراسة واملتمثلة يف املديرين املاليني ورؤساء قسم احملاسبة والبالغ عددهم 
  .2005شركة خدمية املدرجة يف بورصة عمان حسب دليل عام  29شركة صناعية و  31فرد يف  60

                                                             
، طرق تقييم اإلنفاق الرأمسايل وممارسات املوازنات الرأمسالية يف الشركات الصناعية واخلدمية املسامهة األردنية، الرواشدةخالد أمحد عبد الرمحن  _1

  .2006رسالة ماجستري يف احملاسبة، جامعة الريموك، أربد، األردن، 
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  : وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية
أغلب الشركات تستخدم طرقا متطورة تقوم على خصم التدفقات النقدية، رغم أا ما زالت تستخدم الطرق  -

  .التقليدية يف تقييم اإلنفاق الرأمسايل
  .         وجود عالقة إحصائية بني استخدام الطرق املتطورة وأداء الشركة املايل مقاسا مبتوسط رحبية السهم -
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إجراءات إعداد املوازنات الرأمسالية اليت تتبعها الشركات عينة  -

  .الدراسة واألداء املايل
ائية بني حجم الشركة مقاسا حبجم رأس املال والطريقة املستخدمة يف تقييم عدم وجود عالقة ذات داللة إحص -

  .مشروعات اإلنفاق الرأمسايل
معظم الشركات تأخذ عامل املخاطرة باحلساب عند تقييم املشروعات االستثمارية كما اهتمت عينة الدراسة  -

  .جبميع طرق حتديد معدل خصم التدفقات النقدية
من حيث ) 1998حممد تيسري الرجيب، (دراسة شبيهة بالدراسة السابقة للباحث من املالحظ أن هذه ال

أهداف وإشكالية الدراسة وال ختتلف نتائجها كثريا عنها إال من حيث عينة الدراسة اليت تناولت يف دراسة الرجيب 
بضرورة ) رواشدةال(ولقد أوصت دراسة  .على غرار الشركات املسامهة هناك فئة املنشآت االستشارية األردنية

العمل على تطوير اخلربات النظرية للجهات اليت تقوم بتقييم املشروعات الرأمسالية، وضرورة إعطاء موضوعات 
  .معاجلة املخاطرة وحتديد معدل خصم التدفقات النقدية عناية أكرب يف املستقبل

لتدفقات النقدية املخصومة أمهية ومدى استخدام أساليب ا"بعنوان ) 2010رائد إبراهيم سعد، (دراسة . 3
دراسة تطبيقية على الشركات املسامهة العامة الفلسطينية املدرجة يف سوق  - يف تقييم االستثمارات الرأمسالية 

  1"فلسطني لألوراق املالية
هدفت هذه الدراسة إىل التعريف على أمهية ومدى استخدام أساليب التدفقات النقدية املخصومة يف تقييم 

  .ت الرأمسالية لدى الشركات املسامهة العامة الفلسطينية املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املاليةاالستثمارا
اشتملت الدراسة على مجيع الشركات املسامهة العامة الفلسطينية املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية، والبالغ 

اعتمدت الباحث على أداة االستبانة جلمع املعلومات حيث مت  31/03/2008شركة حىت تاريخ  35عددها 
استبانة على املدراء املاليني لدى تلك الشركات واستردت بالكامل، اعتمدت الدراسة على املنهج  35توزيع 

  .الوصفي املسحي
صوص أظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة بني النظرية من جهة واملمارسات العملية من جهة أخرى وذلك خب 

  .األساليب املستخدمة يف اختاذ قرارات االستثمار يف املشروعات الرأمسالية
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أظهرت النتائج أيضا أن متخذي القرارات االستثمارية عادة ما يفضلون استخدام كل من أسلوب فترة  -
أيت وي، من إمجايل الشركات )%82.9(من شركات العينة وأسلوب معدل العائد احملاسيب  )%88.6(االسترداد 

من إمجايل الشركات، وقد يفسر تفضيل املدراء الشركات  )%57.1(أسلوب مؤشر الرحبية يف املرتبة الثالثة بنسبة 
بوصفه أسلوبا لقياس خماطر عدم االستقرار يف بيئة األعمال رداد لبساطة وسهولة تطبيقه وكذا ألسلوب فترة االست

ارتفاع درجة املخاطرة يف هذه البيئة مما جيعل الشركات  ومن مثةالفلسطينية نتيجة الظروف السياسية واالقتصادية 
  .تبحث عن االستثمار يف مشروعات تستطيع استرداد قيمة االستثمارات فيها بأسرع وقت ممكن

جاءت نسبة استخدام أساليب التدفقات النقدية املخصومة ضعيفة إذ بلغت نسبة الشركات اليت تستخدم  -
وميكن أن يعزى ذلك إىل . على التوايل )%25.7، %34.3(الصافية ومعدل العائد الداخلي أسلويب القيمة احلالية 

  .النقص يف اخلربة واملعرفة يف هذه األساليب من قبل إدارات هذه الشركات
أكثر الشركات تعتمد على آراء اخلرباء واملستشارين يف تقدير التدفقات النقدية املتوقعة لالستثمارات الرأمسالية  -
من إمجايل الشركات، أما عدد الشركات اليت تستخدم األساليب الكمية اإلحصائية بشكل  )%71.4(نسبة ب

  .من إمجايل الشركات )%37.1(شركة أي ما نسبته  )13(متكرر فهو 
من  )%80(غالبية الشركات تستخدم تكلفة أموال االقتراض بعد الضريبة كأسلوب الحتساب معدل اخلصم  -

من إمجايل الشركات تستخدم املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال، أما  )%31.4(يف حني بلغ  ،إمجايل الشركات
 %11.4(نسبة الشركات اليت تعتمد على تكلفة األسهم العادية أو التقدير الشخصي كمعدل خصم مناسب هي 

الفائدة املصرفية على  وميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن غالبية الشركات تعتمد على نسب. على التوايل )8.6%، 
  .القروض بسبب اعتمادها الكبري واملتكرر على البنوك يف متويل استثماراا

) %34.3(من إمجايل الشركات يعتمد على التقدير الشخصي لإلدارة يف قياس خماطر االستثمار، و )51.4%( -

يالحظ أن غالبية الشركات  يف قياس املخاطر، وما احلساسيةمن إمجايل الشركات يعتمد على أسلوب حتليل 
  .تتجاهل مجيع األساليب العلمية األكثر دقة وموضوعية املمكن استخدامها يف قياس تلك املخاطر

  .يعترب أسلوب املعادل املؤكد للتدفقات النقدية األقل استخداما من قبل الشركات -
التخطيط ومتطلبات  دراسات اجلدوى وممارسات:"بعنوان) 2006حسون حممد علي احلداد، ( دراسة.4

  1"ت األعمال الصغرية يف اليمن آالنجاح يف منش
ت األعمال الصغرية يف اليمن لدراسات اجلدوى آهدفت الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام منش

وممارسة التخطيط املكتوب واملوثق، وكذا مدى االرتباط بني استخدام دراسات اجلدوى وممارسة التخطيط مع 
  .من خالل وجهة نظر القائمني عليها جناح املنشاة
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ومت احلصول على البيانات بواسطة  صغرية،منشاة  75اعتمدت هذه الدراسة على عينة عشوائية من 
  .منها ذات عالقة بدراسات اجلدوى، و ثالثة حول ممارسة التخطيط ثالثةاستمارات االستبيان تضمنت األسئلة، 

ت األعمال الصغرية يف اليمن مل تويل دراسات اجلدوى وإعداد اخلطط آأظهرت نتائج الدراسة أن منش
 13قد كلفت مكتب خاص يف إعداد دراسة اجلدوى، و  )%10.7(ت وبنسبةآمنش 8املوثقة أمهية، حيث هناك 
ن املعلومات اليت تتضمنها دراسات اجلدوى أتقوم بإعداد خطط موثقة و )%17.3( منشاة صغرية فقط وبنسبة

و أو دراسة حجم السوق وحجم اإلنتاج أو التنبؤ باملبيعات أت هي إما الختيار املوقع، آمعظم املنش واخلطط يف
أما عن األسباب اليت دعت لعدم إجراء دراسة اجلدوى للمشروع فقد توزعت  ،األرباح أو التدفقات النقدية

إىل سبب عدم توفر مكاتب  %17لعدم توفر اإلمكانيات لدى اجلهاز اإلداري وحوايل  %50اإلجابة بنسبة 
  .إىل أسباب أخرى %33استشارية يف املنطقة وحوايل 

  ت الصغرية قامت بدراسة اجلدوى االقتصادية عند تأسيسهاآمن املنش %56كما تشري النتائج أن 
  .مل جتري دراسة اجلدوى %42وحوايل 

ت اجلدوى والتخطيط يالحظ على هذه الدراسة أا سلطت الضوء على مسالة االهتمام بدراسا ما
للمشروعات الصغرية وهذه من بني اجلوانب اليت مل تتطرق إليها الدراسات السابقة كثريا خاصة يف حالة 

حول إمكانية تعميم نتائج الدراسة نظرا لصغر حجم العينة وكذا  حتفظابدي ن أنناإال ) م(و ) ص(املشروعات 
أسئلة، فهناك جوانب يف املوضوع  ستة منوذج االستبيان املعتمد يف احلصول على البيانات إذ كان خمتصرا مل يتعدى

( مل يستطع تغطيتها وكذا اعتماده على حتليل إحصائي بسيط مل يتعدى استخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي
  .)املطلقة و النسبية تلتكراراا

منوذج مقترح لقياس كفاءة نظم تقييم : "1بعنوان ) 2006عالء حممد شكري عبد احلميد، (دراسة  .5
  ".املشروعات بالتطبيق على قطاع الغزل والنسيج املصري

هدفت هذه الدراسة إىل اقتراح دالة لقياس نظم تقييم املشروعات، حيث تعمل على قياس مدى جناح  
القرار االستثماري يف قطاع الغزل والنسيج من عدمه وقام الباحث بتطبيق الدالة على عينة خمتارة من شركات 

) شركة من القطاع اخلاص 23شركة من القطاع العام و 27( الغزل والنسيج القطاع العام والقطاع اخلاص، 
  .وذلك دف إجراء مقارنة بني مستوى جناح القرار االستثماري يف القطاع العام والقطاع اخلاص

الباحث هلذا القطاع بوصفه من اكرب القطاعات الصناعية النوعية يف مصر من حيث حجم ونوعية  ختيارا
راسة تشتمل على مراحل القرار االستثماري، حيث أن إن الدالة املقترحة يف هذه الد .االستثمار املستخدمة فيه

درجة ومت توزيع هذا اموع على احملاور الرئيسية الستة اليت حتدد كفاءة نظم تقييم  100اموع الكلي للدالة 
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املشروعات، ولقد حرص الباحث على أن تأخذ الدالة يف احلسبان الطبيعة اخلاصة لالستثمار يف قطاع الغزل 
  .يات اليت يواجهها هذا القطاعدوالتحوالنسيج 

  :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية
من شركات القطاع  %60.9ويوجد  80كرب من أمن شركات القطاع العام حصلوا على درجات  70.4% -

فأكثر، وهذا ما يدل على جناح القرارات االستثمارية يف كال  80اخلاص قيمة الدالة املقترحة هلم تساوي 
  .القطاعني

رغم أن متوسط درجات الشركات مرتفعة إال انه يوجد بعض الشركات غري ناجحة يف قراراا االستثمارية  -
من شركات القطاع العام غري ناجحة يف اختاذ القرارات  %14.8ألا حصلت على درجات منخفضة، فنجد 

  .بالنسبة لشركات القطاع اخلاص %21.7 االستثمارية مقابل
الشركات اليت حصلت على درجات كبرية هي الشركات اليت حجم رأمساهلا كبري، هذا يعين انه كلما كان  -

  .حجم الشركة كبري، كانت قيمة الدالة مرتفعة
  لف عن الدراسات السابقةهو يف أسلوب التحليل املتبع واملخت الدراسةهذه  به يف وما ميكن التنويه

حث حاول أن يقدم منوذج يساعد على قياس كفاءة نظم تقييم املشروعات االستثمارية ويأخذ بعني االعتبار افالب
  لكن تبقى الدراسة مل تأخذ بعني االعتبار تفاصيل هذه املراحل يف بناء هذا النموذج ،مراحل القرار االستثماري

كما أن الدراسة اقتصرت على االستثمار من وجهة نظر قطاع الغزل والنسيج وليس من وجهة نظر االقتصاد 
  .القومي

املوازنات الرأمسالية واملوازنات التخطيطية يف الشركات : "1بعنوان) 2008امحد حممد أبو ارميلة، ( دراسة.6
  ".الصناعية واخلدمية املسامهة العامة األردنية

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام املوازنات الرأمسالية واملوازنات التخطيطية يف 
الشركات الصناعية واخلدمية املسامهة العامة األردنية، وكذا التعرف على مزايا وصعوبات استخدام هذه األنواع 

لى استبانة واشتملت عينة الدراسة على من املوازنات ولتحقيق هذه األهداف اعتمدت الدراسة يف مجع البيانات ع
استعملت الدراسة التحليل اإلحصائي املستند إىل  ،شركة صناعية 31شركة خدمية و 29شركة، منها  60

  .عينة املستقلةلل T اربعينة الواحدة واختلل Tارباإلحصاءات الوصفية واخت
  :يليوقد أظهرت النتائج فيما يتعلق بالنسبة للموازنات الرأمسالية ما 

م خصتستخدم الشركات الصناعية اخلدمية املسامهة العامة األردنية عينة الدراسة طرقا متطورة اليت تقوم على  -
  )%81.4(وذلك بنسبة ) IP. TRI. VAN(التدفقات النقدية يف تقييم املشاريع االستثمارية واملتمثلة يف 
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على التوايل، إال أا مازالت تستخدم أيضا الطرق التقليدية اليت ال تأخذ بعني االعتبار القيمة ) 72.4%(،)73%(
 .استخدام لطريقة القيمة االقتصادية املضافة أيمل يظهر  يف حني ،)TRC, DR(الزمنية للنقود بنسبة مرتفعة ومنها 

  .تقييم املشاريع االستثماريةوجد فروقات بني الشركات الصناعية واخلدمية يف تطبيق طرق تال  -
  .احتواء طرق تقييم املشاريع االستثمارية على مزايا اجيابية من منظور الشركات الصناعية اخلدمية األردنية -
إىل استخدام األساليب اليت  أحبيث تلج ،)%98(معظم الشركات تأخذ عامل املخاطرة عند تقييم املشاريع  -

  .رتعتمد على احلكم الشخصي والتقدي
ركزت الشركات عينة الدراسة على مجيع الطرق يف حتديد معدل اخلصم املستخدم يف خصم التدفقات النقدية  -

  .املتوقعة وكان أمهها املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال
  :أما بالنسبة للموازنات التخطيطية فكانت أهم النتائج ما يلي -
  .املوازنات التخطيطيةمعظم الشركات عينة الدراسة تقوم بتطبيق نظم  -
  .تم غالبية اإلدارات يف الشركات عينة الدراسة بعامل املشاركة يف إعداد املوازنات -
  .تطبيق املوازنات التخطيطية يؤدي إىل رفع كفاءة اإلدارة يف اختاذ القرارات  -

ن حيث إدراجها من املالحظ أن هذه الدراسة ال ختتلف كثريا عن الدراسات السابقة، إال فيما يتعلق م
  .ملتغري املوازنات التخطيطية اليت أدرجها الباحث يف دراسته إىل جانب املوازنات الرأمسالية

   ا أولت اهتماما فقط بالشركات املسامهة، واستبعدت الشركات غري املسامهة من عينة الدراسةأكما 
  )2006الرواشدة،( أما من حيث نتائج الدراسة فيما يتعلق باملوازنات الرأمسالية فهي ال ختتلف عن نتائج دراسة 

  .الدراسةليه هذه إتطرق تإال فيما خيص اثر طرق تقييم املشروعات االستثمارية على األداء املايل والذي مل 
  :الدراسات األجنبية  -)ب
ما الذي حيدد استخدام أساليب : "بعنوان )Sven-Olov Daunfeldt, Fredrik Hartwig ،2014 (دراسة. 1

  1" املوازنة الرأمسالية يف الشركات السويدية
حاولت هذه الدراسة أن تقوم بفحص اختيار أساليب املوازنة الرأمسالية املستخدمة من قبل الشركات 

الحندار املتعدد املتغريات على بيانات االستبيان الذي وذلك باستخدام حتليل ا) SSE(املدرجة يف بورصة ستكهومل 
توزيع هذا االستبيان  ومت .مت توزيعه على مجيع املدراء املاليني للشكات السويدية املدرجة يف بورصة ستوكهومل

 28مت احلصول على  2008ويف سنة  ،استبيان للدراسة 105مت احلصول على  2005على مرحلتني يف سنة 
  :النتائج التاليةتوصلت الدراسة إىل ، واستبيان للدراسة

موجودة يف الشركات الكبرية، وكذا استخدام طرق موازنة رأس  ا كال األساليب املوصى ا وغري املوصى -
  .املال بشكل متكرر أكثر من الشركات الصغرية
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Form Swedish Listed Companies, Journal  of Finance and Economics, Vol 2, N 04, 2014.  
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م من طرف أكثر الشركات املدرجة هي من بني األساليب املوصى ا واليت كانت كثرية أو دائمة االستخدا -
  .)%45(، وحتليل احلساسية )VAN )61%طريقة  

إمجايل استخدام أساليب املوازنة الرأمسالية هو أدىن يف الشركات السويدية مقارنة بالشركات األمريكية  -
  ) . مثل أملانيا وفرنسا وهولندا واململكة املتحدة(والشركات األوروبية األخرى 

  : يتأثر اختيار أساليب موازنة رأس املال بالعوامل التالية -
فرص النمو، توزيع األرباح، اختيار نسبة الديون املستهدفة، درجة إدارة امللكية، احلجم، املبيعات اخلارجية، 

  .اخلصائص الفردية للمدير التنفيذي
 PME, Fournisseurs et " بعنوان) Amani Chimène Nounbo Kokora 1993, (دراسة . 2

Techniques D’évaluation Financière des projets d’investissement dans le secteur 
manufacturier Québécois "1  

يشكل اختيار التقنيات املالية للتقييم جانبا هاما يف اختاذ القرار االستثماري، لذا تسعى هذه الدراسة 
املالية املستخدمة يف تقييم املشروعات واملالئمة مع خصائص املؤسسات االستكشافية إىل التحقق من أن التقنيات 

  الكبرية هل تستجيب ملتطلبات وخصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟
ومن أجل بلوغ أهداف الدراسة  ،ومن جهة أخرى تبحث الدراسة يف العوامل املؤثرة على اختيار هذه التقنيات

ى استخدام استبيانني، األول وجه إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اعتمدت الباحث يف مجع املعطيات عل
 مؤسسة صغرية و 26، حيث مت احلصول على عينة مشكلة من )املمولني(واالستبيان الثاين إىل موردي األموال 
  .Québecهيئات ممولة هلذه املؤسسات يف  9متوسطة يف القطاع الصناعي وعينة من 

  :النتائج التاليةأسفرت الدراسة  عن 
عدد ال بأس به من مؤسسات العينة تقوم بتقييم رمسي ملشاريعها وتستعمل يف الغالب معياري فترة االسترجاع  -
)DR( ر الرحبية شومعيار مؤ)IP( كما أنه من النادر استعمال ،VAN كتقنية للتقييم.  
  .الصايف اهلدف األكثر أمهية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هو تعظيم الربح -
ليست عامل ذو  احلكوميةاإلعانات  إىل أن العوامل املؤثرة على اختيار تقنيات التقييمتوصلت الدراسة بشأن  -

التكوين واخلربة بينت الدراسة أن عامل التكوين ليس له ، وكذلك تأثري هام يف اختيار وقبول مشروع استثماري
  .أثر على اختيار التقنيات

يف تقييم  DRيستعملون تقنيات بسيطة مثل ) من العينة %62(سنة  40أن املسريين األكثر من  أشارت النتائج -
  .مشاريعهم

  .عامل فأكثر هي أكثر استخداما للتقنيات املعقدة 50املؤسسات اليت توظف  :أما خصائص املؤسسة -

                                                             
1 - Amani Chimène Nounbo Kokora, PME, Fournisseurs et Techniques D’évaluation Financière des projets 
d’investissement dans le secteur manufacturier Québécois, Mémoire de la maîtrise en Gestion des PME et de 
Leur Environnement, Université du Québec, 1993.        
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وهلذا نفهم ملاذا املؤسسات  ،ساطةالعوامل األكثر أمهية يف اختيار التقنية هي املوثوقية والب: خصائص التقنية -
  .الصغرية واملتوسطة يفضلون استخدام معيار فترة االسترجاع لبساطته

أما حتليل اخلطر للمشروع، فتعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ذلك بعض التقنيات املكتوبة كأسلوب  -
  .ية يف حتليل اخلطرختفيض مدة املشروع، باإلضافة إىل اعتمادها على احلكم واخلربة الشخص

بالنسبة للنتائج اليت ختص ممويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، توصلت الدراسة إىل أن التقييم املايل للمشروع  -
و أن املعايري األكثر أمهية واستخدام يف  ،يعترب أقل أمهية يف حتليل االئتمان املمنوح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

القدرة على السداد من طرف املؤسسة، كفاءة فريق التسيري، اخلربة اإلدارية للمسري أو فريق : منح االئتمان هي
  ).التحليل عن طريق النسب(التسيري، والتحليل املايل التقليدي 

بقة بشأن هذا املوضوع ولكن ميكن أن نسجل تبدو النتائج املتوصل إليها متطابقة مع بعض الدراسات السا
غري كايف للسماح بالقيام بالتحليالت اإلحصائية املعمقة أو  فهو حتفظا على هذه النتائج خبصوص حجم العينة

قد يكون من األفضل متثيل جمتمع وارتكزت عينة الدراسة على نشاط واحد وهو القطاع الصناعي، ، كما تعميمها
  .لدراسة ستكون نتائجها أفضل لو مت املسح على فترات طويلة املدىا، وكذلك القطاعات الدراسة بعينة متنوعة

املشاكل اخلاصة بتقييم مشاريع االبتكار "  بعنوان ) Izold Guihur, Josée St- Pierre  ،2002(دراسة . 3
  1" يف املؤسسات الصغرية

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث هدفت إىل تناولت هذه الدراسة إشكالية تقييم مشاريع االبتكار يف 
توضيح وإبراز صعوبات التقييم داخل هذه املؤسسات، وتقدمي معلومات عامة حول صعوبات التقييم يف حميط 

  .االبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ة حرفية اقتصرت مشاهدات عينة الدراسة على حالة واحدة، وتتمثل يف تقييم مشروع ابتكار يف مؤسس 

  معدات الرعاية الصحية، ويتمثل مشروعها االستثماري يف تصميم وتسويق ابتكار تكنولوجي قتنشط يف سو
  .VANاهتم الباحثان بتقييم هذا املشروع باستخدام طريقة  و ،وهو جهاز لتنظيف السجاد باجلفاف
  :وأسفرت نتائج الدراسة إىل 

من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  VANأن هناك صعوبات يف تقييم هذا املشروع باستخدام طريقة  -
صعوبة احلصول على : املالية هناك مشاكل أخرى أبرزها املهاراتفعلى غرار الصعوبات املتمثلة يف نقص 

  ...)املوردين، املقاول(املتدخلني املعلومات؛ اخنفاض مستويات املوثوقية ودقة املعلومات؛تكلفة املعلومات؛مواقف 
صعوبة حتديد وقياس كافة املعلومات املتعلقة باملشروع من أجل تكييفها مع متطلبات النماذج املالية، السيما 

  .التكميم املعلومات صعبة

                                                             
1- Izold Guihur, Josée St- Pierre, Problèmes Spécifiques de l’évaluation de Projets d’innovation dans les petites 
entreprises, 6 congrès international Francophone sur la PME- - HEC- Montréal, Octobre 2002.   
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من فعلى الرغم من أمهية النتائج املتحصل عليها، إال أنه تبقى هذه الدراسة مقتصرة على حالة واحدة، 
  .الضروري أخذ مشاريع أخرى لتقييمها بغرض التعرف على نتائجها ومقارنتها

املوازنة الرأمسالية   قرارات  " بعنوان )Moris G. Danielson, Jonathan A., Scott ,2006( دراسة . 4
  1  " للشركات الصغرية

 250الشركات اليت متلك أقل من (هذه الدراسة حتلل ممارسات املوازنة الرأمسالية للشركات الصغرية 
كما مشلت املعاينة أيضا على  .2003شركة خالل سنة  792حيث متت الدراسة على عينة مكونة من ) عامل

احلجم، : الية وخصائص الشركة مثلاملتغريات الدميوغرافية اليت تسمح بدراسة العالقات بني ممارسة املوازنة الرأمس
  .منو املبيعات، عمر املالك، املستوى التعليمي للمالك، وعمر العمل التجاري، وقطاع النشاط

  :ولقد توصلت الدراسة إىل ما يلي
مقابل منط توسيع خطوط  ،%46بنسبة " االستبدال"ن أهم فئة من االستثمارات بالنسبة لعينة الدراسة هو إ -

  .%23واالستثمارات يف خطوط اإلنتاج اجلديد  ،%21اإلنتاج القائمة بنسبة 
من  %45إذ أن ) أو املفروضة ذاتيا(العديد من الشركات الصغرية تواجه قيود حقيقية بالنسبة لرأس املال  -

  .داخلياشركات العينة قد تؤخر استثمار واعد حىت ميكن متويلها باألموال املولدة 
مبا يقارب نصف شركات العينة، وقد ال " االستبدال"ن أهم فئة من االستثمارات بالنسبة لعينة الدراسة هو إ -

لتربير االستثمارات البديلة إذا وجد املالك حياول  )DCF(حتتاج الشركات إىل استخدام التدفق النقدي املخصوم 
  .قيمتهااحلفاظ على الشركة كمنشأة مستمرة بدال من تعظيم 

من شركات العينة ال ترتكز على  %30فقط من شركات العينة لديها خطة عمل مكتوبة، وأكثر من  31%-
من الشركات ال تم بالضرائب املترتبة على  %26و ،التدفقات النقدية املستقبلية عند اختاذ قرارات االستثمار

  .القرارات االستثمارية
هي أكثر عرضة الستخدام أدوات ) % 20 يف املبيعات أكثر من منو(الشركات ذات معدالت منو عالية  -

التخطيط والسيما خطط العمل املكتوبة وكذا الشركات اليت توسع خطوط اإلنتاج املوجودة أو تستثمر يف 
  .خطوط أعمال جديدة متيل إىل أنشطة التخطيط

هم شهادة جامعية، مما جيعلهم أقل من أصحاب األعمال الصغرية اليت مشلها االستطالع ليس لدي %50 أكثر من -
  .اخنراطا يف أنشطة التخطيط

تعتمد شركات العينة يف تقييم املشاريع على احلدس الشخصي بشكل كبري ويستخدم على نطاق واسع من قبل  -
  .أساسا على االستثمارات البديلة وكذا يف قطاع اخلدمات الشركات اليت تعتمد

  .املرتبة الثانية من حيث طرق تقييم املشاريع املستخدمة )DR(حيتل مؤشر فترة االسترجاع  -

                                                             
1 - Morris G. Danielson, Jonathan A. Scott, The Capital Budgeting Decisions Of Small Business, Journal of 
Applied Finance , June 2006. 
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معظم الشركات الصغرية ال تستطيع أداء مهامها بطريقة كاملة يف أسواق رأس املال الذي تعتمده وترتكز عليه  -
  . نظرية املوازنة الرأمسالية

ظمهم دخلوا السوق يف مع(، ولديها تاريخ أداء قصري )عمال 10أقل من (معظم شركات العينة صغرية جدا  -
  ).سنوات 10زمن أقل من 

معظم املشاريع اليت تقوم ا الشركات الصغرية يف العينة ال يستخدم فيها أسلوب التدفق النقدي املخصوم  -
)DCF( بسبب أن التدفقات النقدية املستقبلية ميكن أن تكون صعبة التحديد خاصة إذا ما دخلت الشركة يف ،

  .خطوط إنتاجية جديدة
تشكل نتائج هذه الدراسة دليال واضحا على أن الشركات الصغرية تواجه حتديات املوازنة الرأمسالية اليت 

ويبقى السؤال عن كيفية تكييف أفضل لنظرية املوازنة الرأمسالية  ،ختتلف عن تلك تواجهها الشركات الكربى
  . عليها للشركات الصغرية مل يتم الرد

اليت تقر  )Graham )2001 و Harveyختتلف نتائج هذه الدراسة اختالفا كبريا عن نتائج دراسة  
من شركات العينة تقيم املشاريع باستخدام طرق التدفق النقدي املخصوم  %75هذه األخرية أنه ما يقارب 

)DCF (ومع ذلك فإن نتائج دراسة  ،مثل القيمة احلالية الصافية ومعدل العائد الداخليGraham, Harvey 

ال تعاجل بشكل مباشر قرارات االستثمار للشركات الصغرية ألن الشركات املأخوذة يف عينة دراستهم ) 2001(
أكرب بكثري عن شركات هذه الدراسة و تتميز عنها بامتالكها لفرق إدارة كاملة، وعدد كاف من املوظفني، 

  .ثر تطورا عند حتليل وتقييم املشاريعيسمح هلا يتبين أساليب أك
معايري اختاذ قرارات االستثمار يف املشاريع الصغرية : " بعنوان  Adam Vos, Ed Vos ,2000)(دراسة. 5

   1"  بنيوزيالندا
دف هذه الدراسة إىل اختبار املعايري املعتمدة يف اختاذ قرارات االستثمار باملشاريع الصغرية من خالل 

  .مؤسسة صغرية يف نيوزيالندا، واستخدم الباحثان أداة االستبيان جلمع املعلومات  328عينة مكونة من 
  :أسفرت الدراسة عن النتائج التالية

االستثمار هو الزيادة يف قيمة املبيعات مث يليها زيادة استقرار املداخيل كهدف يف املرتبة اهلدف اإلمجايل لقرارات  -
 Pattersonومبقارنة هذه النتائج مع نتائج الدراسة اليت قام ا  ،الثانية تليه الزيادة يف قيمة الشركة كهدف ثالث

فإن الزيادة من قيمة الشركة ليس من  ،ميكن القول بأنه بالرغم من اختالف األهداف األكثر أمهية )1989(
  .اهتمامات املدراء عندما يتعلق األمر بتقييم قرارام االستثمارية

  .كلما زاد حجم الشركة كلما نقصت أمهية زيادة استقرار املداخيل -

                                                             
1 -Adam Vos, Ed Vos, Investment Decision Criteria In small New Zealand Businesses, Small Enterprise 
Research, vol 8, No1, 2000.    



  العامةاملقدمة 

  غ

بعض شركات عينة الدراسة اعتربت أن التحليل املايل عملية يقوم ا حماسب أو مستشار مايل من خارج  -
عامل أجابوا بعدم  5- 0من شركات العينة اليت يتراوح عدد عماهلا من  %33شركة، وهذا ما يفسر ملاذا ال

  .استعماهلم للتحليل املايل يف عمليات اختاذ قرارات االستثمار
لوحظ أنه كلما زاد حجم الشركات كلما أدخلت الشركة تقنيات التحليل املايل، باإلضافة إىل ذلك بالنسبة  -

اليت تستعمل هذا التحليل كلما زاد حجم األعمال كلما زادت أمهية التحليل املايل مقارنة بالتحليل غري  للشركات
  .املايل

احلدس، فترة االسترجاع، : طرق التقييم األكثر استعماال خاصة من طرف الشركات الصغرية غري املدرجة هي -
القيمة احلالية الصافية  تقنييتلى احلدس، بينما من شركات العينة تعتمد ع  %67معدل العائد احملاسيب، حيث 

)VAN(  ومعدل العائد الداخلي)TRI( من الشركات  %51، %49 مها األقل استعماال فنجد حسب الدراسة
  .TRIو  VANعلى الترتيب مل تستعمل إطالقا تقنيات 

وتعتمد على ) DCF(املخصوم من الشركات النيوزيلندية غري املدرجة تستعمل تقنيات التدفق النقدي  10% -
فقط تستعمل منوذج تسعري األصول املالية  %9ومن هذه النسبة ، )WACC (التكلفة املتوسطة املرجحة لرأمسال

CAPM  لتقدير قيمة األسهم، وهذا يبني استعمال قليل جدا للتقنيات املالية الشائع استعماهلا من طرف
  .  الشركات الكبرية املدرجة

شركات العينة تفرق بني املشاريع على أساس اخلطر، والطريقة األكثر استعماال للخطر هي  أكثر من ثلثي -
  .طريقة احلدس واالعتماد على خربة السوق، تعديل فترة االسترجاع حسب اخلطر

  .من شركات العينة أجابت بأا إما أحيانا أو دائما مقيدة بتحديد رأس املال % 79 -
  .بني مصدر التمويل وأهداف االستثمار أو طرق تقييم االستثمارال توجد عالقة إحصائية  -
ودراسة  )Patterson )1989ما مييز هذه الدراسة مستوى املقارنات مع دراسات جتريبية أخرى كدراسة  

Reid )1998 ( حول طرق تقييم االستثمارات واليت مكنت فعال من اختبار عن قرب معايري التقييم املستعملة من
  .سسات الصغريةطرف املؤ

  .للتطبيق ولتقييم دور احلدس بلأوصت الدراسة بضرورة تطوير منوذج أكثر تفصيل وقا
تقدير تكلفة رأس املال وممارسة ":املعنونة بـ (G. truong.G. partington. M. peat. 2008)دراسة . 6

  1"لرأمسالية يف استراليا املوازنة ا
"cost of capital Estimation and capital budgeting pratice in Australia"  

الشركات االسترالية من  يفحاولت هذه الدراسة اإلسهام يف النقاش حول واقع ممارسة املوازنة الرأمسالية 
قطاعات، متثل نتائج هذه الدراسة مسامهة يف التطور احلادث  09شركة يف  356خالل استخدام عينة تتشكل من 

                                                             
1 -G.truong .G partington. M.peat, cost of capital Estimation and capital budgeting pratice in Australia, 
Australian journal of Management, Vol. 33, june 2008   



  العامةاملقدمة 

  ف

أمسالية، حيث قدم الباحثون النتائج مبقارنتها مع نتائج دراسات أجريت يف استراليا قبل هذه يف أساليب املوازنة الر
  MC Mahon(1981), Freeman& Hobbes(1991), Kester et al(1999)كل من ات الدراسة مثل دراس

وكذا االعتماد  ،)DCF(حيث كشفت هذه الدراسات الشعبية املتنامية لتقنيات التدفق النقدي املخصوم 
  : توصلت الدراسة إىل النتائج التالية لرأس املال، وعلى التكلفة املتوسطة 

هي أكثر التقنيات استخداما من قبل الشركات االسترالية املشاركة يف ) IRR. DR. VAN( تقنيات  -
  .DR وVANمن الشركات تستخدم تقنيات  %90االستطالع، حيث أكثر من 

تستخدم تقنية اخليارات احلقيقية ورغم أن هذه التقنية قد اكتسبت موطئ  ثلثمن املستطلعني حبوايل  32% -
  .قدم يف املوازنة الرأمسالية يف استراليا، لكنها ليست جزءا من التيار الرئيسي حىت اآلن

  .التقييممعظم الشركات ال تعتمد على تقنية واحدة، ولكن توظف عدد من التقنيات يف عملية  -
استخدمت تكلفة رأس املال يف أساليبها وتقييم االستثمارات، و ) %88(أغلبية كبرية من الشركات املستجوبة  -

CAPM  من الشركات املستجوبة %72هو األسلوب األكثر شعبية يف تقدير تكلفة رأس املال بنسبة. 

 أمهية الدراسة احلالية مقارنة بالدراسات السابقة: 
تلتقي الدراسة احلالية مع توجهات الكثري من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع دراسات اجلدوى 

   على أمهية دراسات اجلدوى اتفاق، هلذا هناك القرار االستثماري والتمويلي اختاذاالقتصادية ودورها يف عملية 
  .عروفة وحماولة تطبيقها على مشروعات بعينهامعظم الدراسات إىل التعرض إىل أساليب ومعايري التقييم امل واهتمت
كما تناولت دراسات أخرى االرتباط بني استخدام هذه الطرق عند املفاضلة بني املشروعات وأداء  

املؤسسات، وما مييز دراستنا أا تناولت أبعاد أخرى يف املوضوع مل تتعرض هلا الدراسات السابقة إال القليل منها  
ملية التقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة السليم لع اإلطارفدراستنا حتاول البحث يف شروط ومتطلبات حتقيق 

على عملية التقييم  إجيابابوجه خاص، وعلى هذا األساس فهي تبحث يف سبل تطوير دراسات اجلدوى مما ينعكس 
  .املنشودة للمستثمر اخلاص واالقتصاد برمته األهدافقرارات االستثمار اليت حتقق  اختاذومن مثة 

 هيكلة البحث: 

، قمنا بتقسيم البحث إىل أربعة فصول اإلشكاليةاإلجابة على إشكالية الدراسة والتساؤالت الواردة يف لغرض 
:متكاملة فيما بينها ومقدمة وخامتة كما يلي  

املفاهيم األساسية املتعلقة باالستثمار واملشروع االستثماري، والتعرف  استعراض الفصل األول تضمن
وخصائصه، وكذا حتديد ماهية دراسات اجلدوى االقتصادية و أمهيتها بالنسبة على طبيعة القرار االستثماري 

وأهم التصنيفات املقدمة هلذه الدراسات، والتعرض إىل أهم املعوقات  ،ألطراف ذات املصلحة باملشروعل
حتليل والصعوبات اليت تواجه املستثمر يف إعداد مثل هذه الدراسات، ويف األخري تناول هذا الفصل أهم مراحل 

  .جدوى املشروع االستثماري



  العامةاملقدمة 

  ق

على املرحلة اليت تلي إعداد دراسات اجلدوى واليت تشكل أمهية بالغة يف مراحل القرار  الفصل الثاينركز 
إبراز ماهية التقييم  القرار، فلقد حاولنا يف البداية اختاذواليت تعترب نتائجها أساس  االستثماري وهي مرحلة التقييم

إىل  اإلشارةكما مت  ،نا ما يعرف بالتقييم املايل والذي يكشف عن تقدير الرحبية التجارية للمشروعوأمهيته، مث تناول
أهم املعايري املستخدمة يف هذا النوع من التقييم واليت ختتلف باختالف ظروف اختاذ القرار، والن عملية التقييم ال 

              .بتقييم آثار املشروع على اتمع واالقتصاد برمتهوالذي يهتم  ،ما يعرف بالتقييم االقتصادي بإدراجتكتمل إال 
يف األخري تناول هذا الفصل أهم االنتقادات املوجهة إىل أساليب التقييم املايل واليت على إثرها جاءت أساليب و 

  .السابقة ليبواألساحديثة حتاول أن تستوعب عملية التقييم بشكل أمشل و أن تغطي األبعاد اليت أمهلتها الطرق 
أن  اعتبارللتطرق إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة على  خصصناه من الدراسة الفصل الثالث يف 

موضوع البحث يستهدف أساسا هذا النوع من املشروعات، حيث تناولنا يف البداية التعرف على ماهية هذه 
يف هذه املشروعات  اإلنشاءمث للتعرف على ظاهرة  ،املشروعات وخصائصها وكذا أمهيتها االقتصادية واالجتماعية

مث تطرقنا إىل خصوصية  هلا، براز أهم مراحل إنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة وكذا دراسات اجلدوىإحاولنا 
أشرنا يف األخري إىل إشكالية متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وأهم التقييم يف هذا النوع من املشروعات كما 

االعتماد يف هذا الصدد على جمموعة من  مت قاربات والتحليالت املستخدمة يف تفسري وحتليل قرار متويلها، ولقدامل
  .النوع من املؤسسات هذا  الدراسات امليدانية اليت متت على

، وهلذا خصصنا هذا الفصل لتحليل اجلانب النظري على الواقع إلسقاطولقد كان  واألخري الفصل الرابع
 نوب الشرقيالدراسة امليدانية اليت متت على مستوى عينة من املشروعات الصغرية واملتوسطة الواقعة يف اجلنتائج 

وذلك قصد التعرف على مدى األمهية اليت يوليها املستثمرين يف هذه املشروعات لدراسات اجلدوى  اجلزائري
لكن قبل هذا مت  و. القرار اختاذراسات يف هذه الد استخداماالقتصادية وأهم املعوقات اليت حتول دون إعداد و 

 إىلوبعدها التعرض ، عرض واقع إنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بوجه عام
وكذا  الصغرية واملتوسطة،عات روعلى القائمني على املشاملوزع  يانمث حتليل االستب إجراءات الدراسة امليدانية

إىل جانب استخدام تقنية حتليل احملتوى لبعض الوثائق  ،أسلوب املقابلة مع مسؤويل هذه املؤسساتاالستفادة من 
على فرضيات  واإلجابةأهم االستنتاجات املختلفة  استخالصويف األخري  ،وهذا كله لدعم النتائج املتوصل إليها

  .اإلحصائيالدراسة باالعتماد على جمموعة من أدوات التحليل 
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  :الفصل متهيد

  تشكل املشروعات على اختالف أنواعها وأحجامها فرصا هامة لدى املؤسسات واألفراد على السواء
كما يزداد االهتمام ا يف مجيع االقتصاديات، فاملؤسسات ال تتردد مطلقا يف نشر مواردها وتكييف نشاطاا  حنو 
حتقيق أهداف مشاريعها، وال يأيت ذلك إال بوجود ما يسمى بدراسات اجلدوى االقتصادية اليت أصبحت تشكل 

  ، واليت انبثقت من صلب النظرية االقتصاديةيف الوقت احلاضر إحدى األدوات اهلامة للتخطيط االستراتيجي
لتكون أداة علمية ذات أمهية كربى لدعم صناعة القرارات االستثمارية، فالنظرية االقتصادية تنظر إىل املوارد 
  االقتصادية املتاحة لالستثمار بأا نادرة نسبيا، وهناك استخدامات متعددة عند توظيفها إلنتاج السلع واخلدمات

بد من استخدامها بشكل أمثل، ومنه مت طرح مشكلة التخصيص واالختيار بني البدائل املتاحة، ومن هنا هلذا ال
جاءت احلاجة إىل وجود علم لدراسة اجلدوى االقتصادية يضع املنهجية العلمية يف اختاذ القرارات االستثمارية يف 

يا باملشروعات االستثمارية، وهدفها الرئيسي ظروف تتسم باملخاطرة وعدم التأكد، وهي ذا تويل اهتماما أساس
  .هو حتديد إمكانية اختاذ القرار بإقامة املشروع من عدمه

وبغرض اإلحاطة حول ماهية دراسات اجلدوى االقتصادية واإلطار العام هلا ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل 
  :املباحث التالية

  ماريةمفاهيم أساسية حول املشروعات االستث :بحث األولامل
  القرار االستثماري: املبحث الثاين

  حول دراسات اجلدوى أساسية  مفاهيم : املبحث الثالث
   مراحل حتليل جدوى املشروع: املبحث الرابع
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  مفاهيم أساسية حول املشروعات االستثمارية: املبحث األول

مسألة االستثمار إحدى القضايا اهلامة اليت تناولتها الدراسات واألحباث عرب الفكر  تكان لطاملا
االقتصادي، وحازت على اهتمام السياسات احلكومية من خالل تطوير التشريعات ورسم األطر املناسبة لدفع 

ادية، فهي العامل املهم وحتفيز وترقية االستثمار بشىت أنواعه، كما أن لالستثمار أمهية كبرية يف احلياة االقتص
واألساسي للنمو واألداء االقتصادي اجليد، بتوفري فرص العمل وحتقيق موارد مالية تساعد يف تطوير الوحدات 

  .االقتصادية وحتريك عجلة االقتصاد
سنحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على جمموعة من املفاهيم ذات صلة مباهية االستثمار،  و

  .وع االستثماري وإبراز أهم خصائصه والتعرف على أنواعه واملراحل اليت مير اوتعريف املشر

  مفهوم املشروع االستثماري وخصائصه: املطلب األول

ا مفهوما واحدا لدى معظم كثريا ما اقترن مفهوم االستثمار مبفهوم املشروع االستثماري واعتبارمه
بينهما، وعلى هذا األساس فإن الفرق بينهما يكمن يف املرحلة  اجواالندماالقتصاديني، وهذا نظرا لعملية التكامل 

  .الزمنية، فاملشروع االستثماري يسبق العملية االستثمارية فهو متهيد لالستثمار
  مفهوم االستثمار: أوال

إن مدلول االستثمار معقد وغري حمدد، وخيتلف املفهوم الذي يعطيه االقتصاديون عن املاليني، كما خيتلف 
االستثمار هو عملية مالية : "يلي ما لالستثماراليت قدمت  التعريفاتهذا املفهوم من فترة إىل أخرى، ومن أبرز 

على  زعةوممستقبلية  إيراداتعلى ) احلصول(احلاضر عموما مببالغ ضخمة على أمل تلقي  اإلنفاقمتمثلة يف 
  1."الزمن

 مداخيلقيمة مالية أكيدة ومتاحة حاضرا، مقابل توقع احلصول على  إحالل: "كما يعرف أيضا على أنه
  2".احلاضر الذي مت التخلي عنه وأمالية مستقبال، ومبعىن آخر تفضيل االستهالك املستقبلي عن االستهالك اآلين 

التعريفني السابقني أن االستثمار ميثل التزاما بأموال ضخمة نسبيا، وكذا مبادلة نفقة حالية تأخذ شكال يتضح من 
  .مقابل عوائد مستقبلية غري مؤكدة، أي مبعىن آخر تبادل منفعة حالية مبنفعة مستقبلية امؤكد

، فاالستثمار ينشئ ، وكل رهان حيتوي على خطر معنيمبثابة رهان للمستقبل واالستثمار ه أنيتضح كما 
اهلدف  هذا لكن باملقابل هناك خطر حول عدم اكتمالومن أجل الوصول إىل هدف يف املستقبل بعيد أو قريب، 

  3".و حتقيقه شيء آخر بأن األمل شيء"  Masséوكما يقول . أو الوصول إىل النتائج
  

                                                             
1-Amand Dayan, Manuel de gestion, volume 2, Edition Fllipses, paris, 1999, p143. 
2- Guedj Norbert, Finance D’entreprise, les règles du jeu, Edition d’organisation, France, 1997, p273. 

.116.، ص2012، 2، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ط)حتليل نظري وتطبيقي( التسيري املايلمبارك لسلوس،   -3 
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  :ثالثة خصائص أساسية تتمثل يفحيتوي على بالنسبة للمؤسسة  كما ميكن مالحظة أن مفهوم االستثمار
 إطار دائم يف االلتزام باألموال. 
 مفهوم املردودية والفعالية بالنسبة لألهداف احملددة من طرف املستثمر. 
 مفهوم اخلطر املرتبط باملستقبل. 

: األخرى اليت قدمت لالستثمار من خالل عالقته بقيمة املؤسسة، التعريف التايل التعاريفمن  و
أمل استردادها مع عوائد أخرى يف املستقبل، حيث تسمح  علىر هو صرف املوارد يف الوقت احلايل االستثما"

  1".املؤسسةزيادة ثروة مالكي  وبالتايل املؤسسةبزيادة قيمة 
يربز هذا التعريف أمهية االستثمار كمحدد رئيسي لقدرة املؤسسة على خلق الثروة إذ أنه ميثل نشاط 

مبالغ سيتم استردادها يف املستقبل، كما جيب أن حيقق االستثمار عوائد أكرب من ) إنفاق(يستوجب فيه تقدمي 
  .أو على األقل ضمان استمرارها ة لى أنه سيسمح بزيادة قيمة املؤسساملبالغ املصروفة عليه، مبعىن التأكد ع

 Masse ،Bierman اليت قدمها بعض الباحثني أمثال التعاريف السابقة كثريا عن التعاريفوال ختتلف 
ختصيص قدر من موارد املنشأة على أمل حتقيق العوائد اليت يتوقع احلصول : "فهذا األخري عرف االستثمار على أنه

   2."عليها مستقبال خالل فترة زمنية طويلة نسبيا
االستثمار هو توظيف األموال :"يلي اليت اعتمدت على حتديد مقومات االستثمار ما التعاريفومن بني 

  3."املستثمر أغراضاملتاحة يف اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغالهلا لتحقيق 
  4: وميكن استنتاج هذه املقومات على النحو التايل

 متمثلة يف األموال اليت ميكن توفريها من مصادر خمتلفة: املوارد املتاحة. 
 اخلاصة هاالعتباري الذي يقبل قدرا من املخاطرة لتوظيف مواردوهو الشخص الطبيعي أو : املستثمر. 
 وهي تلك االستثمارات اليت يوظف فيها املستثمر أمواله متمثلة يف شىت األصول: األصول. 
 النتائج اليت يتوقعها املستثمر من استثماراته، واليت حتمل قدرا من املخاطرة من أجلها، وقد  هي: غرض املستثمر

 .ائد ماديا أو منفعة عامة منظورة أو غري منظورةيكون هذا الع
  :كما ميكن تعريف االستثمار من وجهات نظر خمتلفة

 االستثمار هو كل تضحية آنية باألموال على أمل احلصول يف املستقبل على : "من وجهة نظر اقتصادية 
 5."النفقات األولية لالستثمارإيرادات أو تدفقات نقدية خالل فترة زمنية معينة، حبيث العائد الكلي أكرب من 

 

                                                             
1- Stéphane Griffith, Gestion financière, Chihabe- Eyrolles, 1996, p127.   

  .04.، ص2002، القاهرة، 1، إيتراك للنشر والتوزيع، طاالستثماريةنظم املعلومات احملاسبية يف تقييم املشروعات ثناء حممد طعيمة،  - 2
  .20-19.ص ، ص 2000لنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار الكتب العلمية لتقييم االستثمارات  حامد العريب احلضري، -3
  .، نفس الصفحةنفس املرجع -4

5- Abdellah Boughaba, Analyse et évaluation de projet, édition Berti, paris, 1998, p08.  
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 1:، وهيةميكن أن نستنتج من هذا التعريف ثالثة عناصر أساسية جيب أخذها بعني االعتبار وفق هذه النظر و
وهي متثل املدة الزمنية السترجاع املؤسسة ألمواهلا املستثمرة واليت قد تكون طويلة  :مدة استرجاع االستثمار - 1

 .أو قصرية
ال ميكن اختاذ قرار االستثمار إال إذا تبني للمؤسسة على أساس الدراسات السابقة أن  :مردودية االستثمار - 2

 .هناك إيرادات مستقبلية أكرب من التكلفة األولية لالستثمار، مبعىن هناك مردودية
يشكل اخلطر أهم خصائص االستثمار، حيث ال ميكن اختاذ قرار االستثمار إال إذا مت  :املخاطر املستقبلية - 3

 .التنبؤ وتقدير املخاطر املمكن التعرض هلا يف املستقبل
 من وجهة نظر مالية: 

عبارة  واالستثمار هو ختصيص األموال حليازة أصول مادية أو مالية دف حتقيق عائد مستقبلي، أو ه"
هذا التعريف لالستثمار ال يقتصر فقط  ".اليا من أجل احلصول على عوائد خالل فترات متتابعةإنفاق مبلغ ح نع

على النفقات املخصصة للحيازة على األصول املادية واملالية، بل أيضا كل النفقات اليت تساهم يف تطوير نشاط 
     2.تكوين املستخدمني، البحث والتطوير: املؤسسة مثل

 من وجهة نظر حماسبية: 
  3. "، حتتفظ ا املؤسسة لتنمية ثروا)مالية، أو معنوية أو مالية(هو حيازة أو اجناز أصول دائمة "  

  مفهوم املشروع االستثماري: ثانيا
تعددت اآلراء واختلفت يف حتديد مفهوم املشروع االستثماري، وهذا راجع لتعدد اجلوانب واألهداف 

فرع بني التحليل االقتصادي والتحليل تمداخل التحليل املعتمدة واليت ت واألشكال اليت يتخذها املشروع، واختالف
  .ملشروع االستثماري والعناصر املكونة لهاعلى حتديد طبيعة  إمجاعاملايل وحىت االجتماعي، إال أن هناك 

وظائف ويف واقع األمر أن فكرة املشروع االستثماري ظهرت وتبلورت بتطور فكرة إدارة األموال كوظيفة من 
 .املؤسسة، واتسعت األهداف اليت يسعى املشروع لتحقيقها بتطور النشاط االقتصادي والتكنولوجي

  :يلي اليت قدمت للمشروع االستثماري ما التعاريفمن بني  و
 اإلنتاجكل تنظيم له كيان حي مستقل بذاته ميلكه أو يديره فقط منظم يعمل على التأليف واملزج بني عناصر "

ويوجهها إلنتاج أو تقدمي سلعة أو خدمة أو جمموعة من السلع واخلدمات وطرحها يف السوق من أجل حتقيق 
  4 ."أهداف معينة خالل فترة زمنية معينة

  5:وهي املشروع االستثماري عناصر يتكون منها مفهوممن خالل هذا التعريف يتبني أن هناك 
                                                             

1  - Djuatio Emmanuel, Management des projets, Technique d’évaluation, Analyse, choix et planification, 
édition l’harmattan, paris, 2004, p18.  
2 - Pierre conso et Farouk Hemici, Gestion Financière de l’entreprise, 9éme édition, Dunod, paris, 1999, p377.  
3 - Elie Cohen, gestion Financière de l’entreprise, édition UREF, paris, 1991, p249.  

  .19، ص2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، دراسات اجلدوى االقتصادية واختاذ القرارات االستثماريةعبد املطلب عبد احلميد،  -4
.نفس املرجع، نفس الصفحة - 5  
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 إىل فجوة منتجات وهو يلوح كفرصة سرعان ما تتحول  نشاط استثماري يتكون من جمموعة أنشطة ويؤدي
 . واقتصادياإىل فكرة متميزة فنيا 

 املنظم هو القائم بالتأليف واملزج بني عناصر اإلنتاج. 
  فيها والبد أن يكون للمشروع االستثماري طلب على منتجاته اإلنتاجالسوق وخصائصه اليت يتم تصريف. 
 مسيطر وال مانع من وجود أهداف أخرى وبالتايل يشمل العائد هنا  الربح والعائد على االستثمار كهدف

 .العائد املادي والعائد االجتماعي
 االستقاللية النسبية للمشروع االستثماري ليتمتع بشخصية معنوية اعتبارية. 
 حيث أن هناك درجة معينة دائما من املخاطرة توجد عند اختيار أي مشروع استثماري ،املخاطرة. 

فكرة حمددة الستخدام بعض املوارد االقتصادية " :تعريف آخر للمشروع االستثماري على أنههناك  و
على أن تزيد إيرادات املشروع على تكاليف ، لوصول إىل هدف معني أو عدة أهدافبطريقة معينة ولفترة معينة ل

  1."وتشغيله ئهإنشا
سبقة الستخدام املوارد املادية والبشرية ما يالحظ يف هذا التعريف أن املشروع االستثماري يتطلب خطة م

سواء كان مالكوها أم املتصرفون ا أشخاص طبيعيون أو معنويون أو حتت تصرف الدولة، فمن هذا املنطلق فإن 
  .االستخدام األمثل والعقالين لتلك املوارد يعتمد أساسا على االختيار العلمي والدقيق للمشروع

تنتج أما يشتركان يف بعض اخلصائص املميزة للمشروع أال وهي حتقيق من خالل التعريفني السابقني نس
خالل فترة زمنية معينة، والذي يعترب كهدف أساسي ألي مشروع استثماري، واخلاصية ) العوائد(أي  اإليرادات

اري ناجح الثانية تتمثل يف ختصيص املوارد االقتصادية أي حماولة املزج بني عناصر اإلنتاج إلقامة مشروع استثم
  :وكما يرى البعض اآلخر أن املشروع االستثماري هو .وبتكاليف معتربة

قائمة، أو إعادة  إنتاجيةجديدة، أو استكمال طاقة  إنتاجيةعبارة عن ختصيص موارد مالية وبشرية إلنشاء طاقة "
 مستوى حالية وذلك لتحقيق منافع مستقبلية سواء على إنتاجيةقائمة، أو إحالل وجتديد طاقة  إنتاجيةتأهيل طاقة 

  2."أو على اتمع ككل لالستثماراملستثمر اخلاص أو على مستوى الدولة املضيفة 
  :أبعاد هامة يتضمنها املشروع االستثماري، وهي كما يلي ثالثةهذا التعريف يتضح لنا  من
إلنتاج سلعة أو خدمة ) جديدة إنتاجيةامة وحدة إق(يتضمن املشروع االستثماري إما استثمارا جديدا أي  .1

 .جديدة
تعديل الطاقة اإلنتاجية ملشروع (أو التوسع يف استثمار قائم بالفعل مثل التوسعات يف الوحدات القائمة أي  .2

 ).قائم

                                                             
  .14، ص 2004، عمان، األردن، )1(، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة دراسة اجلدوى وتقييم املشروعاتعبد العزيز مصطفى عبد الكرمي،  - 1
 ،2007، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، دراسات جدوى املشروعات االستثمارية مع مناذج علميةحممد عبد الفتاح العشماوي،  - 2

  .06ص
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 .)القيام بعمليات التحديث(أو استثمارا حتوليا مثل إحالل آالت ومعدات جديدة حمل القدمية أي  .3
جمموعة كاملة من األنشطة والعمليات اليت تستهلك : "وهو Bridie & Michailofآخر للباحثني  وهناك تعريف

  1."موارد حمدودة ينتظر منها مداخيل وعوائد أخرى نقدية أو غري نقدية
 اقتصاديا واجتماعيا يعمل على تلبية احتياجات عديدة ومتنوعة اليت ترى أن املشروع يشكل بناءا التعريفاتومن 

املشروع هو ائتالف عناصر اقتصادية واجتماعية لبناء كيان اقتصادي يستطيع القيام بإجراءات : "التعريف التايل
أطراف ذات مصاحل يف  الحتياجاتعمليات حتويل معينة موعة من املوارد االقتصادية إىل أشكال مالئمة 

  2".املشروع
  :مشروع االستثماري وهوإمجاال ملا سبق فإنه ميكن استخالص مفهوم شامل لل و

مالية، (جمموعة متكاملة ومترابطة من األنشطة والعمليات ذات الطابع االستثماري، يستهلك موارد حمدودة " 
  ".إلنتاج سلع وخدمات دف احلصول على عوائد مالية وغري مالية خالل فترة زمنية معينة) بشرية، طبيعية

حمددة لتوضيح مفهوم املشروع االستثماري استنادا إىل املفاهيم كما ميكن اخلروج مبجموعة من االستنتاجات 
   3:التعاريف واآلراء السابقة، وذلك من خالل النقاط التالية السائدة و

  ا أو رفضها املشروع عبارة عن فكرة مقترحة ختضع إىل الدراسة والتقييم، األمر الذي يعين احتمال األخذ
 .على اإلطالق

  املراد حتقيقه نقطة انطالق وبداية ألي مشروع استثمارييعترب حتديد اهلدف. 
  إن املشروع أيا كان نوعه يعد خلية يف جسم االقتصاد الوطين، وهلذا ال جيوز معاجلته أو حتليله مبعزل عن البيئة

 4.اليت ينشأ فيها نسبيا
 ملشاريعيتميز كل مشروع خباصية االنفرادية، أي له خصائص فريدة وخمتلفة يتميز عن باقي ا. 
  لتحقيق األهداف اليت  إبداعيةتعرض املشروع إىل ظروف املخاطرة وعدم التأكد، ومن مث احلاجة إىل جهود

 .يسعى إليها
 املشروع االستثماري نشاط يتم فيه املزج بني عوامل اإلنتاج املختلفة. 
 طته املختلفةحاجة املشروع االستثماري عند دخوله حيز التنفيذ إىل إطار زمين لرفع كفاءة أنش. 
  املشروع كيان مقترح ميكن أن يكون استثمارا جديدا، أو التوسع يف استثمار قائم، أو حتويل استثمار، أو

 .تطوير أو تغيري استثمار
 يشمل العائد الذي حيققه املشروع العائد املادي والعائد االجتماعي. 

                                                             
1- Kamel Hamdi, Analyse des projets et leur financement, imprimerie ES_ SALEM, Alger, 2000, p09.  

  .14، ص1998، 2، مكتبة عني الشمس، القاهرة، طإعداد دراسات اجلدوى وتقييم املشروعاتنبيل عبد السالم شاكر،  -2
، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص تسويق، التسويقية يف جناح املشروعات االستثماريةمدى أمهية دراسة اجلدوى يامسني دروازي،  -3

  .5-4. ، ص ص2005/2006جامعة اجلزائر، 
  4 14عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص  -
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املقدمة للمشروع إال أا تبقى قاصرة على التعبري عن مجيع اخلصائص  التعريفاتوعلى الرغم من تعدد   
   1:يلي الرئيسية للمشروع االستثماري، لكنه باملقابل هناك إمجاع على العناصر املكونة للمشروع واليت تشمل ما

 وتسمى أحيانا بالتكاليف أو املدخالت، أو املوارد أو االستثمارات: تدفقات خارجية. 
 وتسمى أحيانا باملنافع أو املخرجات، أو العوائد اليت تعكس هدف املشروع: لةتدفقات داخ. 
 ومتثل عمر أو حياة املشروع: فترة زمنية معينة. 
 ويشمل موقع حمدد يف منطقة حمددة: حيز مكاين. 
 أصحاب املشروع، أو املشاركني فيه: إدارة املشروع واألفراد. 
 القيمة املتبقية للمشروع. 

  عناصر املشروع):   1.1 (شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث بناءا على شرح العناصر املكونة للمشروعمن إعداد  :املصدر

  

  

  

                                                             
.02، ص 2005الكويت، مايو ، 41، املعهد العريب للتخطيط ، العددتقييم املشروعات الصناعيةأمحد الكواز،  - 1  

 تدفقات خارجية

 مدة حياة املشروع

 حيز مكاين

 إدارة املشروع واألفراد

 القيمة املتبقية

 تدفقات داخلة

 عناصر املشروع
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  املشروعات االستثماريةتصنيفات : املطلب الثاين

يعترب تصنيف املشروعات االستثمارية مسألة يف غاية األمهية، ينظر إليها بعني االعتبار عند تقييم تلك   
املشروعات، فال بد من دراسة العالقات املتداخلة احملتمل قيامها بني كل نوع من املشروعات االستثمارية، لذا 

  1: روعات االستثمارية مثلهناك طرق عديدة يف تبويب وتصنيف املش
 .تبويب طبقا ألنواع املوارد النادرة اليت يتطلب االستثمار استخدامها  .أ 
 .طبقا لكمية املوارد املطلوبة لتنفيذ املشروعات  .ب 
 .طبقا لطريقة تأثر املنافع املتوقعة من املشروع االستثماري باالستثمارات األخرى املقترح تنفيذها  .ج 
مخاطر للشكل تدفقات نقدية داخلة أم ختفيض  يفطبقا للشكل الذي تتحقق من خالله املنافع، فهل هي   .د 

 .اخل...املرتبطة بظروف العمل
 هبوط متوقع يف مبيعات يفطبقا ملا إذا كانت املنافع هي نتيجة خلفض التكلفة أو زيادة املبيعات أو جمرد تال  .ه 

 .املؤسسة ويف نصيبها من السوق
 .جه نشاط املشروع اليت يتعلق ا االستثمارطبقا ألو  .و 

يتضح مما سبق أن هناك صعوبة حقيقية يف تصنيف املشروعات االستثمارية، وهذا يعود إىل تعدد وتشعب   
املعايري اليت من املمكن االستناد إليها عند القيام ذا التقسيم، إال أنه ميكن ذكر أهم التصنيفات هلذه املشروعات 

  :معايري معينة كما يلياستنادا إىل 
 2:يلي جند من خالل هذا التصنيف ما :تصنيف حسب الطبيعة -1
 اخل...استثمار يف املباين، املصانع، األراضي، العتاد: وهي متعلقة بأصول مادية مثل :مادية استثمارات. 
 اخل...تتمثل يف سندات املسامهة، األسهم، القروض :استثمارات مالية. 
 هو غري مادي وغري مايل، كالعالمات التجارية، تراخيص االستغالل أو نقل  أي كل ما :استثمارات معنوية

 .اخل...امتيازات، شهرة احملل، البحث والتطوير
 3: ما يلي وميكن أن منيز فيه :التصنيف حسب الغرض-2
  التجديدية(االستثمارات االحاللية أو(: les investissements de remplacement  

قدمية بأصول جديدة، على أن تكون األصول اجلديدة هلا ) معدات وجتهيزات(تعويض أصول  الغرض منها  
 .نفس اخلصائص التقنية لألصول القدمية من ناحية الطاقة اإلنتاجية القدمية وكذلك مستوى تكاليف اإلنتاج

 
  

                                                             
 .14.، صمرجع سبق ذكره ثناء حممد طعيمة، -1

2 -Amand Dayon, op.cit , p138. 
3 - Frank Olivier Meye, évaluation de la rentabilité des projets d’investissement, édition L’Harmattan,  
Paris,2007, p.31. 
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 دف إىل التحديث أو التطوير االستثمارات اليت: les investissements de modernisation  
هي استثمارات موجهة لغرض ختفيض تكاليف اإلنتاج، وهي استثمارات أيضا موجهة حنو حتسني  

اإلنتاجية وتنافسية املؤسسة، أي إنتاج أكثر بتكاليف إنتاج غري متغرية، أو تكاليف إنتاج أقل من أجل نفس حجم 
  .استثمارات الترشيد أو حديث باستثمارات اإلنتاجيةاستثمارات الت أيضا وتسمى اإلنتاج،

 استثمارات التوسع :les investissements d’expansion  
استثمارات جديدة موجهة  إنشاءهي استثمارات موجهة للسماح للمؤسسة مواجهة منو الطلب عن طريق  

، وتسمى أيضا استثمارات )استثمارات التنويع(للرفع من طاقة اإلنتاج أو عن طريق توسيع تشكيلة املنتجات 
  .التوسع باستثمارات االمتداد

  واالبتكار اإلبداعاستثمارات: les investissements d’innovation 
ثل أيضا االستثمار الذي متيف املنتجات القدمية، كما وهي ختتص بالبحث عن املنتجات اجلديدة أو تغيري  

  1.حيوي على تكنولوجيات جديدة أو الذي ميس أسواقا جديدة 
  اإلستراتيجيةاالستثمارات :les investissements stratégiques  

وهي ضرورية للمؤسسة حلماية تواجدها واستمرارها ملواجهة املنافسة، وضمن هذا التصنيف منيز بني  
 2:وهي كما يلي اإلستراتيجيةثالث أنواع من االستثمارات 

 وهي استثمارات ذات طابع هجومي، تسمح للمؤسسة باحلصول على حصص جديدة  :استثمارات هجومية
 .نة باملنافسنييف السوق، ومتوقع استراتيجي مقار

 وهي استثمارات ذات طابع دفاعي، تسمح للمؤسسة باحلفاظ على موقعها التنافسي يف  :استثمارات دفاعية
 ).االندماج العمودي( استراتيجيه بإتباعحالة اشتداد املنافسة وهذا ما يسمح هلا 

 ما يعرف (ا بإتباع هي استثمارات موجهة لتنويع النشاط املتبع وهذا ما يسمح هل :استثمارات التنويع
 ).بإستراتيجية التنويع

 :التصنيف حسب العالقة التبادلية-3
هم  Weingartner (1967)و  Savage (L.J) (1955)و  Lorie (J.H)يعد كل من الباحثني  

 3:يلي الواضعون هلذا التصنيف والذي يشمل ما
 
 
  

                                                             
1- Nathalie.Taverdet- Popiolek, Guide du choix d’investissement, édition d’organisation, France, 2006, p.18 
2 - Khemici Chiha, Finance d’entreprise, Approche Stratégique, éditions Homa, Alger, 2009, p.138.  

دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة  ، أطروحةتقييم املشروعات االستثمارية يف قطاع الري الزراعي باجلزائرلسلوس مبارك،  -3
   .21_ 12، ص ص2003اجلزائر، 



 اإلطار العام لدراسات اجلدوى االقتصادية                                                      الفصل األول  

11 

 املشروعات املستقلة :Les projets indépendants  
يكون برنامج االستثمار مشكال ملشروعات مستقلة، إذا كانت مردودية املشروع الواحد من هذه  

املشروعات ال يتأثر بإجناز أو عدم إجناز املشروعات األخرى، وتدفقات املشروع األول مستقلة عن تدفقات 
لكة ومحلة اشهارية شراء شاحنة جديدة وشراء آلة حاسبة، أو تعويض آلة مسته: املشروع اآلخر، مثال ذلك

  .جديد، وعليه فإن قبول أو رفض املشروع ال يوجب أو يرفض قبول املشروع الثاين منتجلترويج 
  املانعة تبادليا(املشروعات املتنافية (:Les projets Mutuellement exclusifs  

ينطبق على  وهي عكس املشروعات املستقلة، فإن قبول مشروع معني يعين رفض املشروع الثاين، وهذا  
املشروعات اليت تؤدي نفس الوظيفة وخيتلف األمر يف شكل األداء، وبصفة عامة املشروعات املتنافية هي 

ولكن ...) غالف موازنايت، أرض، مواد أولية، قناة جتارية: مثال(املشروعات اليت تستعمل نفس املوارد احملدودة 
آلة أخرى تؤدي نفس الغاية، أو حمطة كهربائية مقامة على سد املفاضلة بني آلة و: بطريقة خمتلفة، ومثال على ذلك

  .)غاز أو بترول أو فحم أو بالطاقة النووية(وحمطة أخرى تسري بالطاقة احلرارية ) تدار بقوة املياه(مائي 
  املشروعات املتالزمةLes projets contingents  

التفكري يف اجناز مشروعات أخرى، فاملشروع يف هذه املشروعات اجناز املشروع الواحد يستدعي مسبقا   
األول ال ميكن أن يؤدي وظيفته مبعزل عن املشروعات األخرى، وهكذا تكون عملية اإلجناز للمشروع األول مع 
املشروع الثاين املالزم له متوافقة، ومراحل اإلجناز متالزمة حىت إذا انتهى األول وبدأ يف التشغيل يكون الثاين قد 

يف نفس الوقت ومثال على ذلك كمشروع اإلنتاج ومشروع عملية التوزيع، والتالزم يف املشروعات قد  انتهى معه
  :يأخذ أشكاال خمتلفة منها

 مشروعات جد متكاملة: 
املشروع الثاين، هذا ) أو رفض(املشروع األول يعين بالضرورة قبول ) أو رفض(يف هذه احلالة فإن قبول   

اء حمطة توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، يعين بالضرورة إقامة مشروعات كبن: التكامل قد يكون تقنيا
، فإنه ينةأنابيب لنقل الغاز أو للتخزين، أو قد يكون التكامل جتاريا كأن تكون مبيعات خاصة جبهة أو منطقة مع

  .من األجدى أن يقام املصنع املنتج لتلك السلع يف املكان املستهلك للسلع
 املسبق للمشروع الثاين) أو الرفض(ملشروع األول تابعة يف القبول مردودية ا: 

هذه العالقة املالزمة قد تكون إجيابية، مثل إدخال منتوج جديد يف السوق يصاحبه تقدمي ضمانات   
  .للمستهلك ضمن عملية الدعاية واإلشهار للمنتوج

املشروعات وفقا ملعيار القابلية للقياس، ومها  ميكن التفرقة بني نوعني من:تصنيف حسب معيار القابلية للقياس-4
  1:املشروعات القابلة للقياس، واملشروعات الغري قابلة للقياس، ويتم توضيحها كما يلي

                                                             
، )2(دار اجلامعية، الطبعة ال، BOTدراسات اجلدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات عبد القادر حممد عبد القادر عطية،  -1

  .15، ص2001اإلسكندرية، مصر، 



 اإلطار العام لدراسات اجلدوى االقتصادية                                                      الفصل األول  

12 

 مشروعات قابلة للقياس : 
هي تلك املشروعات اليت تنتج منتجات أو تولد منافع قابلة للتقييم النقدي، وهذه املنتجات قد تكون   

املشروعات الزراعية، الصناعية، السياحية، وهناك : وغالبا هلا أسواق تتحدد فيها أسعارها مثل) خدماتسلعاً أو (
: أيضا املشروعات اليت حيتويها هذا النوع تلك الوحدات اليت قد ال يدفع املنتفعون مقابال مباشرا ملنافعها مثل

  .افعها نقدياالطرق العامة، أو مشروعات الصرف الزراعي، ولكن ميكن تقييم من
 مشروعات غري قابلة للقياس: 

: هي تلك املشروعات اليت يصعب تقييم منتجاا بسهولة ودقة يف صورة نقدية ومثال على ذلك  
  .املشروعات ذات العالقة بالتعليم والصحة

 :تصنيف حسب معيار البعد االجتماعي-5
  1:ميكن التفرقة بني نوعني من هذا التصنيف كما يلي  

 هي تلك املشروعات اليت تتوىل إنتاج سلع وخدمات ميكن بيعها مباشرة  :نتاج املباشرمشروعات اإل
مشروعات منتجة للمالبس، الفواكه، :للجمهور على أساس فردي وال يكون البعد االجتماعي فيها ظاهرا مثال

 .السيارات
 عل احلكومة مسؤولة وهي املشروعات اليت تقدم خدمات هلا بعد اجتماعي جي :مشروعات البنية األساسية

 ,Build, Operate) [BOT]عن توفريها للجمهور بأسعار معقولة، ويتوىل القطاع اخلاص القيام ا وفق نظام 

Transfer)  وهو ما يعين البناء، مث التشغيل لفترة امتياز معينة، مث التحويل يف النهاية للحكومة، وتنطوي مسامهة ،
خدمات املطارات، : االستثمارات على مشاركة اجتماعية، ومثال على ذلكالقطاع اخلاص يف هذا النوع من 

 .اخل...الطرق، املوانئ، واملياه والكهرباء
 :تصنيف حسب معيار اجلهة القائمة باملشروع-6

  2:جند يف هذا اإلطار املشروعات العامة، املشروعات اخلاصة، واملشروعات املشتركة، وهي كما يلي
 دف إىل حتقيق املنفعة مت :املشروعات اخلاصةتلكها وتديرها جهة خاصة، تقوم على فكرة امللكية اخلاصة، و

اخلاصة واملتمثلة يف حتقيق أقصى ربح ممكن، وتنقسم املشروعات اخلاصة بدورها إىل مشروعات رأمسالية وأخرى 
 .حرفية

 ا ذلك النوع من املشروعات اليت متتلكها وتديرها س :املشروعات العامة دف يف احملل يقصد ،لطة عامة
األول إىل حتقيق املصلحة العامة، فهي ال تسعى لتحقيق أكرب ربح ممكن، وجند عدة أنواع للمشروعات العامة من 

 :حيث إيراداا املالية
 في باملوازنة بني اإليرادات والنفقات، أي تكتفي بتغطية نفقات اإلنتاجتمشروعات تك. 

                                                             
  .16نفس املرجع، ص - 1
  09-08ص  ، ص مرجع سبق ذكرهيامسني دروازي،  _2
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  اإلنتاجمشروعات تبيع بأقل من نفقات. 
 ا بأعلى من سعر التكلفةدف إىل حتقيق أكرب ربح، فتبيع منتجا مشروعات. 
  يشترك يف ملكيتها القطاع العام والقطاع اخلاص ):املشتركة(املشروعات املختلطة. 

   1:باإلضافة إىل التصنيفات السابقة اليت ذكرناها جند معايري أخرى لتصنيف املشاريع جند منها  
  حيث توجد مشروعات زراعية، ومشروعات صناعية، ومشروعات  :القطاعاتالتصنيف حسب

 .اخل...خدمية
 وفيه تقسم املشروعات إىل كبرية، متوسطة وصغرية :التصنيف حسب احلجم. 
 وتقسم املشروعات طبقا له إىل مشروعات حملية، ومشروعات إقليمية،  :التصنيف وفقا للمكان أو اجلغرافيا

 .ومشروعات قومية
  :تلخيص أنواع املشاريع االستثمارية السابقة الذكر يف الشكل التايل وميكن  

  أنواع املشاريع االستثمارية):  2.1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ما سبقالباحث بناءا على من إعداد : املصدر

  

  
                                                             

  .28، ص2007، دار النشر غري مبينة، دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات االستثماريةمراد علي نشأت خليل،   -1

 احاللية
 حتديث
 توسيع
  ابداع

  استراتيجية

 املشاريع االستثمارية

حسب 
 الطبيعة

حسب 
 الغرض

حسب اجلهة 
 القائمة

حسب 
 احلجم

حسب املكان 
 أو اجلغرافيا

 طبيعةحسب 
 العالقة

حسب معيار 
 قابلية القياس

 حسب
 القطاع

  مادية
  معنوية
 مالية

 مشاريع 
 قابلة للقياس

 مشاريع غري  
 قابلة للقياس

 مستقلة

 متنافية
 متالزمة

 

  حملية
  اقليمية
  قومية

  

 عامة

 خاصة
 خمتلطة

 

 زراعية
 صناعية
 خدمية

 

  كبرية
 متوسطة
 صغرية
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  دورة املشروع وأهدافه: املطلب الثالث

واملتداخلة تتضمن كل منها سلسلة من العمليات تتضمن دورة املشروع عدد من املراحل املتتابعة   
الفرعية، والبد أن يسبق هذه املراحل التحديد الواضح لألهداف املرغوب حتقيقها، فتحديد اهلدف ميثل ) املراحل(

  .نقطة البداية يف التفكري باملشروع
   دورة املشروع: أوال

  1:يذ باملراحل األساسية التاليةمير املشروع منذ بدايته كفكرة وحىت مرحلة تقييمه بعد التنف
 ).أو اختيار املشروع الذي سيتم االستثمار فيه(حتديد املشروع  .1
 ).مراحل دراسة اجلدوى، جدوى املشروع(املشروع  إعداد .2
 .تقييم املشروع .3
 ).إقامة املشروع ومباشرة النشاط واإلنتاج(التنفيذ  .4
 ).البعدي أي بعد متام املشروع(التقييم الالحق  .5

  :التفصيل يف كل مرحلة من هذه املراحل كما يليسنحاول 
 :(Identification)مرحلة حتديد املشروع  .1

على مصادر متنوعة، وقبل حتديد وترتيب أفكار املشروع  باالعتمادتتضمن حتديد فكرة مشروع معني   
الطبيعية والبشرية،  يلزم قدر من املعلومات عن املناطق املرغوب إقامة املشروع فيها، االقتصاد القومي واملوارد

، وبعد مجع هذه املعلومات تبدأ لالستثماراخل، وذلك دف تكوين تصور عن أفضل جمال ...التكنولوجيا السائدة
، اإلعفاءات الضريبية املوجهة التنموية لخطةلمرحلة مجع أكثر حتديدا وتتعلق مباشرة باملشروع مثل أمهيته بالنسبة 

ميكن القول أن هذه واخل، ...هلذا النوع من املشروعات، وقبل كل ذلك حجم السوق واحتماالت منوه مستقبال
املرحلة دف إىل حتديد نوع املشروع وأهدافه، جدوى أولية للمشروع، مكان املشروع وحجمه، وكذلك بعض 

  .مشاكل املشروع
 :(Préparation)مرحلة إعداد املشروع  .2

وتشمل الدراسة التفصيلية للمشروع من خمتلف اجلوانب املالية، الفنية، االقتصادية، البيئية واالجتماعية     
جلدوى املشروع، ذلك بعد أن اتضح من املراحل السابقة مربرات املشروع وأهدافه وعناصره وجدواه األولية 

) ما حيققه(، وصوال إىل معايري احلكم على نتائج أو ايلية ممكنصومشاكله وأصبح اإلنفاق على اجلدوى التف
  .املشروع خالل عمره اإلنتاجي

  
  

                                                             
  .25_ 20ص ، ص2006، دمشق، سوريا، )1(للنشر والتوزيع، الطبعة  ددار الفرق ،دراسات اجلدوى وتقييم املشروعاتسعد طه عالم،  -1
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 :(Appraisal)مرحلة تقييم املشروع  .3

وهي تعين  Ex-ante évaluation) أي قبل تنفيذ املشروع(وهي مرحلة التقييم القبلي للمشروع   
التقييم املايل أو التجاري، والتقييم االقتصادي ساطة مراجعة تصميم املشروع أو مراجعة دراسة اجلدوى وتشمل بب

واالجتماعي للمشروع قبل تنفيذه، ومن املفضل أن يتوىل فريق جديد عملية التقييم أو يدعم الفريق القائم بدراسة 
اجلدوى بعدد من اخلرباء واملستشارين إلجراء عملية التقييم، وتم هذه املرحلة بالتأكد من املواصفات الفنية، 

لتأكد من مالئمة حجم املشروع وموقعه ومميزات املوقع، التأكد من مصادر التمويل وشروطه، مراجعة تقديرات وا
  .اخل...، مراجعة اآلثار غري املباشرة للمشروع واآلثار البيئية له)املالية(عوائد املشروع 

 : (Implementation)مرحلة تنفيذ املشروع  .4
  1:ها، واليت تشتمل بدورها على املراحل التاليةتتضمن حتديد مراحل التنفيذ وتوقيت  

 مرحلة تصميم املشروع والتصاميم اهلندسية. 
 أعمال التفاوض واملقاولة، اإلنشاء، التدريب، مباشرة املشروع. 

وتتضمن أيضا املرحلة الرابعة أيضا مرحلة التنفيذ أو التشغيل أو اإلشراف يف حماولة لتتبع أي اختالف مابني الوارد 
شاكل والتقنيات املستخدمة، وإجراء التعديالت امليف دراسات اجلدوى الفنية والتنفيذ الفعلي للمشروع، وحصر 

البد من وجود مراحل أخرى مكملة وهي مرحلة  لاملراحصل على أفضل نتائج يف هذه حنالضرورية، وحىت 
 .الرقابة

من املرحلة الثالثة والدخول إىل املرحلة الرابعة ال يعين أن املشروع  االنتهاءوالبد من اإلشارة هنا بأن   
سينفذ بدون مشاكل، أو أن مرحلة جدواه بأبعادها املختلفة أصبحت منتهية، بل على العكس فقد أثبتت الكثري 

  . من املشروعات فشلها يف مرحلة التنفيذ رغم جدوى املشروع
 :(Ex-post évaluation)مرحلة التقييم الالحق  .5

ويكون هذا التقييم بعد تنفيذ املشروع، وخيتلف عن التقييم القبلي رغم أن املقاييس املستخدمة فيها 
واحدة، فبينما يعاجل التقييم الالحق التدفقات اخلارجة والداخلة الفعلية للمشروع بعد تنفيذه، يعاجل التقييم القبلي 

قدرة، وبالتايل قد ختتلف نتائج التقييم الالحق عن نتائج التقييم القبلي التدفقات اخلارجة والداخلة املتوقعة أو امل
منها يف حتسني  االستفادةومواطن الضعف والقوة من أجل  االختالفويهدف التقييم الالحق إىل معرفة أسباب 

  2.ختطيط املشروع
  3:واجلدير بالذكر أن هناك من يضع مراحل دورة املشروع على النحو التايل

                                                             
   .02، صمرجع سبق ذكرهأمحد الكواز،  -1

  .28، صسنة النشر غري مبينة، مدخل متكامل، مكتبة عني مشس، القاهرة، اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثماريةحسني مصطفى هاليل،  -2
  . 27_ 26، ص ص2007، اإلسكندرية، ، دار اجلامعة اجلديدة للنشرأسس وإجراءات دراسات جدوى املشروعاتحيي عبد الغين أبو الفتوح،  -3
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كل من مرحلة التحديد واإلعداد، التقييم القبلي للمشروع اليت مت ذكرها سابقا يف مرحلة واحدة  يدمج  
، وتشكل األساس للمراحل األساسيةواليت تعرف بدراسة اجلدوى وتعد املرحلة ) مرحلة ما قبل االستثمار(وهي 

  .التالية، وتشمل كل الدراسات الضرورية لتقييم جدوى املشروع قبل التنفيذ
ويتم فيها التنفيذ الفعلي للمشروع حيث ينتقل املشروع ) مرحلة االستثمار(أما املرحلة الثانية تعرف بـ 

مرحلة تشغيل (من جمرد اقتراح إىل مرحلة إعداد املشروع للعمل وبدء تشغيله، يف حني تكون املرحلة الثالثة وهي 
ويتم فيها تقييم كافة أنشطة ) مرحلة التقييم(هي وهي تتعلق مبرحلة بدء اإلنتاج، واملرحلة األخرية ) املشروع

املشروع بعد تشغيله وبيان أوجه جناحها وقصورها واألسباب املؤدية لذلك، وهذه املرحلة تستمر طيلة عمر 
  .املشروع وتشكل أحد العوامل احملورية لنجاح أو فشل املشروع

مرحلة ما قبل (مراحل دورة املشروعوما يهمنا يف هذا البحث هو التركيز على املرحلة األوىل من   
تتطلب  ارتباطها بقرارات استثمارية خاللمن  ، ملا تشكله دراسة اجلدوى من أمهية كربى تظهر)االستثمار

  :وميكن تلخيص املراحل األساسية للمشروع يف الشكل التايل ، الدراسة والتحليل املوضوعي
  دورة حياة املشروع):  3.1(شكل رقم 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باالعتماد على الباحثمن إعداد  :املصدر
  .25_ 20، ص ص2006، دمشق، 1طدار الفرقد للنشر والتوزيع،  دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات،سعد طه عالم، 

  
  

.معلومات، دراسة جدوى  أوليةأفكار،   

 دراسة جدوى تفصيلية

.تنفيذ األعمال، اإلشراف واملتابعة  

التقييم (للحكم على خطة وجدوى املشروع 
)املايل، التقييم االقتصادي واالجتماعي  

معرفة أسباب اإلختالف ومواطن الضعف 
.والقوة، حتسني ختطيط املشروع  

 حتديد املشروع

املشروع إعداد  

 التنفيذ

 تقييم املشروع

 التقييم الالحق

1 

2 

3 

4 

5 
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  املشروع االستثماريأهداف : ثانيا
يف حتليل دراسات  االنطالقيعترب اهلدف املراد حتقيقه من املشروع هي النقطة احملورية اليت حتدد نقطة   
واألوزان النسبية ملعايري تقييمه، ومن هذا املنطلق ختتلف أهداف املشروعات اخلاصة عن  االقتصاديةاجلدوى 

ري لتقييم االستثمارات يف املشروعات من وجهة نظر املستثمر الذي أهداف املشروعات العامة، ومن مثة وجود معاي
  .القومي الذي يعظم املصلحة العامة االقتصاديعظم مصلحته الذاتية ومعايري التقييم من وجهة نظر 

 :أهداف املشروعات اخلاصة -  1
وفق ما تشري إليه النظرية االقتصادية فإن اهلدف الرئيسي من إنشاء املشروعات اخلاصة هو حتقيق أقصى   

املشروع ومنوه إال أنه ال يعترب اهلدف  الستمرارربح ممكن، ولكن على الرغم من أن حتقيق الربح يعترب ضروري 
تشكل  أهداف أخرى كثرية  هناك باحالوحيد الذي يسعى إليه صاحب املشروع ، حيث جند جبانب حتقيق األر

  1:املشروعات اخلاصة من أمهها الهتمامموضعا 
 ومن جهة  ،حتقيق أقصى قدر ممكن من املبيعات كوسيلة حلصول املشروع على شهرة كبرية يف األسواق

 :ا يليملتحقيق لأخرى 
 .زيادة اإليرادات ومن مث تنمية األرباح -أ      
 .اخلاصة للمديرين الذين ترتبط مصاحلهم برقم األعمالحتقيق األهداف  -ب     
 .االحتفاظ بدرجة سيولة مناسبة وموقف مايل سليم -ج     
 قد يكون اهلدف من اإلنفاق االستثماري ملشروع قائم هو محاية النشاط الرئيسي له من خطر توقف اإلنتاج. 

بسمعة حسنة والبقاء واالستمرار واألهداف االجتماعية واليت تكون  كاالحتفاظ 2:وهناك أهداف أخرى    
القومي الذي تعمل فيه، وتكتسب رضا العمالء والقائمني على  االقتصادنابعة من منطلق املسؤولية االجتماعية جتاه 

  .صناع القرار
 :أهداف املشروعات االستثمارية العامة -2

حتقيق املنفعة العامة سواء حتقق الربح من قيام هذه  دف املشروعات العامة بشكل أساسي إىل  
املشروعات أو مل يتحقق، إال أن هذا ال ينفي عدم اهتمامها مطلقا بتحقيق الربح بل جيب أال يتم ذلك على 

  3:األهداف هذه حساب األهداف األساسية اليت أنشئ املشروع العام من أجلها، وفيما يلي أهم
 صناعة األسلحة: ة املرتبطة باألمن القومي للدولة، مثلقيام بعض املشروعات الوطني. 

                                                             
مجعية احملاسبني القانونيني يف سوريا، املركز الثقايف العريب، املزة،  دراسات اجلدوى االقتصادية ودورها يف عملية التنمية،حممد خالد املهايين،  - 1

  .03، ص2007
دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة  املشروعات االستثمارية،دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم شقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم،  -2
  .18.، ص2009، عمان، األردن، )1(
مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر،  اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية وقياس الرحبية التجارية والقومية،مسري حممد عبد العزيز،  -3

  .16، ص2002
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  ا بأقل من التكلفةعتبارات اجتماعية كما يف حالة اخلبز القد تقوم الدولة بإنشاء مشروعات وبيع منتجا
 .اخل...واألدوية
  ا بدل من اللجوء إىل فرض ضرائب جديدةقد يكون الغرض هو احلصول على موارد مالية لتمويل نفقا
 ).امة يف كثري من البلدانعصناعة السجائر من املشروعات ال(
 اخل، فنظرا لألمهية ...مشروعات املنافع العامة اليت تنتج اخلدمات األساسية مثل النقل واملواصالت والكهرباء

  . اإلستراتيجية هلذه اخلدمات قد ترى الدولة قصر القيام ا عليها وحدها دون األفراد

  القرار االستثماري: املبحث الثاين

اختاذ القرارات االستثمارية اهتماما كبريا، إذ أن الوصول إىل هذه املرحلة تسبقه  ةتويل املؤسسات لعملي  
، تسفر يف ...تسويقية، تقنية، مالية، بيئية: سلسلة من الدراسات الشاملة واملفصلة من عدة جوانب سواء كانت

رار االستثماري، والذي من خالل هذا املبحث سنحاول تعريف هذا النهاية بقرار اجيايب أو سليب، يسمى بالق
  .والتعرف على املبادئ اليت يقوم عليها وكذا العوامل املؤثرة فيه و أنواعه القرار وحتديد خصائصه

  أنواعهالقرار االستثماري و ماهية: املطلب األول

 الرتباطهيعترب قرار االستثمار من أهم وأصعب القرارات اليت تتخذها اإلدارة باملشروع وأكثرها خطورة   
بالعديد من العوامل واملتغريات اليت يصعب يف غالب األحيان التنبؤ بسلوكها واجتاهات تطورها، كما أن له تأثري 

 إبراز تعريف القرار االستثماري وأهم خصائصه على بقاء املؤسسة واستمرارها ومنوها، وسنحاول يف هذا املطلب
  .وكذا أنواعه

  تعريف القرار االستثماري: أوال
متعهد، (تصرف أو رد فعل، يتخذ عادة إما من قبل شخص منفرد "يعرف القرار االستثماري على أنه   

ىل سلع ومنتجات أو من قبل جمموعة من األشخاص، يتعلق بتحويل املوارد املالية إ...) مسؤول، أو رب العمل
  1."عملية املفاضلة بينها وإجراءخالل فترة زمنية معينة، وذلك من خالل دراسة وتقييم البدائل االستثمارية 

القرار الذي يقوم على اختيار البديل االستثماري الذي يعطي أكرب عائد استثماري من بني "ويعرف أيضا على أنه 
  ، ومتر بعدة مراحل تنتهي االختياربديلني على األقل، واملبين على جمموعة من دراسات اجلدوى اليت تسبق عملية 

   2."قابلية هذا البديل للتنفيذ يف إطار منهجي معني، وفقا ألهداف وطبيعة املشروع االستثماري اربباخت

                                                             
مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة  ،)دراسة حالة شركة اإلمسنت بين صاف(دراسة تقييم املشاريع االستثمارية الدين،  بن مسعود نصر -1

  .30، ص2009تلمسان، 
  .38، صسبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد، مرجع  -2
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هذا التعريف يشري إىل وجود العديد من البدائل االستثمارية، وعلى متخذ القرار اختيار البديل األحسن اعتمادا 
استثمر أو ال "حد ويكون أمام خيار على معايري معينة، لكن متخذ القرار ميكن أن جيد نفسه أمام بديل وا

  ".أستثمر
من التعريفني السابقني يتضح أن القرار االستثماري من أهم القرارات اليت تتخذها املؤسسة لكونه يتعلق     

بنشاطها املستقبلي وآثاره تالزم املؤسسة لفترة طويلة من الزمن، باإلضافة إىل ذلك فإن صعوبة هذا القرار تعود إىل 
   1:يسني مهاسببني رئ

  اعتماد قرار االستثمار على التنبؤات اليت تعترب من أصعب مراحل دراسة املشروع، وتكمن هذه الصعوبة يف
مراعاة دقة التدفقات على مر الزمن، التطور التكنولوجي يف املستقبل، والظروف واألوضاع االقتصادية املنتظرة 

 .خالل الفترة اليت تتضمنها دراسة املشروع
 متاشي االستثمار اجلديد مع نشاط املؤسسة وأهدافها، فقد تكون سياسة االستثمار تتعارض مع  مراعاة

أهداف املؤسسة، مما قد يؤثر على مستقبلها، هلذا يتطلب على املؤسسة حتديد األهداف والسياسات العامة على 
 .شكل سياسة االستثمارتضوئها ت

   2:اجلوانب التاليةإضافة إىل ذلك تربز أمهية قرار االستثمار يف 
 يشكل االستثمار احملرك الوحيد للتطور والبقاء على املدى الطويل. 
 ميتص االستثمار موارد هامة. 
 يشكل غالبا إلتزام متوسط وطويل األجل، وتنفيذه غري قابل للرجوع إىل الوراء. 
 يشترط معرفة صورة املؤسسة بسبب تأثري احمليط االقتصادي واملايل. 

  القرار االستثماريخصائص : ثانيا
  3:يتميز القرار االستثماري بالعديد من اخلصائص أمهها  

  أموال معتربة يتم إنفاقها(أمهية النفقة اليت تتحملها املؤسسة.( 
  الستثمارات ليست  باختياراتميثل االستثمار التزام املؤسسة آلجال طويلة، ومستقبل املؤسسة قد يوجه

 .مالئمة
 نتيجة لعوائد غري مؤكدةيصاحب االستثمار خماطر ك. 
 القرار االستثماري له نتائج أو آثار على اهليكل املايل للمؤسسة. 
 يعترب قرار غري قابل للتراجع، فمن الصعب العدول عن االستثمار وفكه.* 
 تعترب تكلفة اخلطأ املترتبة على االختيار اخلاطئ لالستثمار عالية. 

                                                             
  .25_ 24، ص ص2005اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية، تقييم األداء املايل ودراسات اجلدوىعبد الغفار حنفي،  -1

2- Abdellah Boughaba, Op.Cit, , pp 10_11. 
3 - Pierre Cabane, L’essentiel de la finance, édition d’organisation, paris, 2004, p.201. 

  .فالتكلفة تكون يف الغالب مرتفعة خاص باالستثمارات املستعملة، خاصة إذا كانت أصول متميزة خبصوصية عالية،  حقيقي سوق صعوبة وجود  -* 
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وضع االستثمار ضمن أفعال التسيري  باالعتباروكنتيجة هلذه اخلصائص، جترب املؤسسة أن تأخذ   
جمموعات  أربعةاخلصائص السابقة ميكن تصنيفها يف .ويقتضي ويتطلب استعمال طرق منظمة للتقييم  اإلستراتيجية

خصائص ترتبط باهليكل ، خصائص ترتبط بظروف القرار االستثماري، خصائص ترتبط بالبعد الزمين  :أساسية
  :والشكل التايل يوضح بالتفصيل هذه اخلصائص ، خصائص عامة، التمويلي

  خصائص القرار االستثماري :) 4.1(الشكل رقم 

  
  
 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

اختاذ القرارات االستثمارية يف البنوك اإلسالمية من أجل معامل بن إبراهيم الغايل،  :باالعتماد علىالباحث من إعداد  :ملصدرا
  80-78.ص ص، 2013-2012بسكرة،  دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة ، رسالةخصم يف ظل الضوابط الشرعية

وجود فاصل زمين بني حدوث النفقة املبدئية واكتمال احلصول 
على العوائد املتوقعة يف املستقبل واملنتشرة عرب مدار فترة ال تقل عن 

الزمنية للنقود، مشكلة القيمة :  سنة، وينجم عنها مشاكل منها
 مشكلة املخاطر وعدم التأكد، مشكلة أثر التضخم

: مثليواجه القرار االستثماري عدد من املشاكل والظروف 
ظروف عدم التأكد واملخاطرة، مشاكل عدم قابلية القياس الكمي 

  .لبعض املتغريات
 العائد املتوقع غري مؤكد احلدوث 

 .خماطر العدول عن االستثمار بدون حتقيق خسائر كبرية -
  مشاكل التنبؤ باملبيعات بسبب تقلبات األسعار، واألرباح

  .احملتملة، ومعدل تكلفة رأس املال

  ارتباط مايل كبري، يترتب عليه التضحية مببالغ ضخمة، وخيصص
 .جزء كبري منها يف أصول ثابتة لفترات طويلة

  البحث (ترتبط قرارات االستثمار بشكل وثيق بقرارات التمويل
 ).عن هيكل التمويل األمثل

  ختصيص قدر من املوارد املالية املتاحة حاليا للحصول على عوائد
 التايل ضرورة  البحث عن مصادر متويلية بديلةمغرية مستقبلية وب

 تتصف عملية اختاذ القرار االستثماري بالواقعية. 
  والنفسية  اإلنسانيةتتأثر عملية اختاذ القرار االستثماري بالعوامل

 .ملتخذ القرار
  جمموعة من عملية اختاذ القرار االستثماري هي عملية مركبة من

 .اخلطوات واملراحل
 تتصف عملية اختاذ القرار االستثماري باالستمرارية. 

خصائص مرتبطة 
 بالبعد الزمين

ري
ثما

الست
ار ا

لقر
ص ا

صائ
 خ

خصائص مرتبطة 
بظروف القرار 

 االستثماري

خصائص مرتبطة 
 باهليكل التمويلي

 خصائص عامة
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  أنواع القرارات االستثمارية: ثالثا

ميكن حتديد أهم أنواع القرارات االستثمارية املمكنة ألصحاب املشاريع االستثمارية واليت تتمحور   
  .قرارات االستثمار املانعة تبادلياقرارات حتديد أولويات االستثمار، قرارات قبول أو رفض االستثمار،   1:حول

  :قرارات حتديد أولويات االستثمار  -1
ويعين ذلك ترتيب املشروعات االستثمارية املقترحة يف شكل برنامج استثماري حيدد وبشكل دقيق   

  :يلي أولويات تنفيذ املشروعات طبقا ملعايري معينة، ونذكر من هذه املعايري على سبيل املثال ما
  العائد أو الرحبية الكلية للمشروع أو املشاريع املقترحة، ويستخدم هذا املعيار يف حالة عدم وجود عجز معيار

 .أو قصور يف مدخالت االستثمار املالية أو التشغيلية
  معيار العائد النسيب على املدخل أو املدخالت احملددة، وفيه يفضل املشروع الذي حيقق أكرب عائد نسيب على

 .وهكذا...ت، مث يليه املشروع ذو العائد األقل منههذه املدخال
  :قرارات قبول أو رفض املشروعات  -2

يف هذا النوع من القرارات يكون للمستثمر إما بديل واحد الستثمار أمواله يف نشاط معني أو االحتفاظ   
قرار البديل االستثماري الذي  ا، وهذا القرار جيعل فرص االختيار حمدودة جدا أمام املستثمر، وما عليه إلّا قبول

اكتملت له دراسة اجلدوى التفصيلية أو رفضه غري أنه جيب أن نفهم أن البديل االستثماري األمثل هنا ال يعين 
بالضرورة أن يكون مشروعا وحيدا بذاته، بل ميكن أن يكون جمموعة مشاريع مرتبطة معا، ألنه من املمكن أن 

دي ولكن على أساس جمموعات متعددة، تضم كل منها أكثر من مشروع، تصنف املشاريع ليس على أساس فر
وليس بالضرورة أن كل جمموعة من هذه اموعات جيب أن تضم مشاريع ذات طبيعة واحدة مثل املشاريع 

  .ميةالصناعية، أو املشاريع الزراعية، أو املشاريع اخلد
  :قرارات االستثمار املانعة تبادليا  -3

ن القرارات توجد العديد من فرص االستثمار، ولكن يف حالة اختيار املستثمر إحدى هذه يف هذا النوع م
ذلك ال ميكّن املستثمر من اختيار نشاط آخر، فالنشاط مينع تباديا النشاط اآلخر، فمثال  الفرص يف نشاط معني فإن

  2.إذا مت اختيار مشروع للسوق احمللي فإن ذلك مينع الدخول إىل مشروع تصديري يف نفس الوقت
  
  
  
  

                                                             
   .38-36، ص صسبق ذكرهمراد علي نشأت خليل، مرجع  -1

  .45، صسبق ذكره، مرجع احلميدعبد املطلب عبد  -2
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  أسس ومبادئ اختاذ القرارات االستثمارية: الثايناملطلب 

  1:ي سليم، ال بد وأن يستند على أسس علمية وهي كما يليمن أجل الوصول إىل قرار استثمار  
 اعتماد إستراتيجية مالئمة. 
 االسترشاد باألسس العلمية الختاذ القرار. 
 مراعاة العالقة بني العائد واملخاطرة. 
 :اعتماد إستراتيجية مالئمة .1

املستثمر، واليت يكشف عنها أو فيما يتعلق باإلستراتيجية املالئمة فإا تتوقف بشكل أساس على أولويات   
يعرب عنها منحىن تفضيله االستثماري والذي يتشكل من رغبات املستثمر جتاه لكل من الرحبية والسيولة واألمان، 

  .فضال عن عوامل ذاتية خاصة باملستثمر
 :القرار الختاذالعلمية  األسساالسترشاد ب .2

ار االستثمار فهو يقصد أن يكون القرار رشيدا، وحىت باألسس العلمية يف اختاذ قر لالسترشادأما بالنسبة   
القرار وهذا يتطلب القيام باخلطوات  اختاذيكون القرار رشيدا فعلى املستثمر أن يوظف أوال املنهج العلمي يف 

    2:التالية
 حتديد اهلدف األساسي لالستثمار. 
  القرار الختاذجتميع املعلومات الالزمة. 
  اليت يتم من خالهلا حتديد العوامل األساسية الختاذ القرارحتديد العوامل املالئمة. 
 تقييم العوائد املتوقعة للفرص االستثمارية. 
 اختيار البديل أو الفرص االستثمارية املناسبة لألهداف احملددة. 
 :مراعاة العالقة بني العائد واملخاطرة .3

املخاطرة لألداة  درجةع من االستثمار، والعائد املتوق: يرتبط قرار متخذ القرار مبتغريين أساسيني مها  
  .االستثمارية، وهلذا على املستثمر قبل اختاذ قراره أن يعرف مقدما كل من العائد املتوقع ودرجة املخاطرة

واملسألة األخرى اليت جيب على متخذ القرار االستثماري أن يأخذها بعني االعتبار هي اعتماد عدد من     
  3:القرار، ومن أمهها الختاذاملبادئ واملعايري كأساس 

  
  

                                                             
  .17، ص2008، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تقييم القرارات االستثماريةطالل كداوي،  -1
  .19، ص2006، بريوت، )1(، دار املنهل البناين، الطبعة اجلدوى االقتصادية واالجتماعية للمشاريعدراسات حممد دياب،  -2
  .20-19ص ، صسبق ذكرهطالل كداوي، مرجع  - 3
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 ):البدائل االستثمارية(مبدأ تعدد اخليارات  -1
يعترب هذا املبدأ أحد األركان األساسية للقرار االستثماري، وذلك ألن املوارد املالية املتاحة لدى املستثمر تكون 
عادة حمدودة، يف حني أن الفرص االستثمارية تكون متعددة يف معظم األحيان، لذا على املستثمر أن يراعي هذه 

وهدفه، وذلك من خالل املفاضلة  إستراتيجيتهاسبة اليت تتفق مع احلقيقة، حبيث يتم اختيار الفرصة االستثمارية املن
وعادة كلما كانت البدائل  .بني تلك الفرص االستثمارية بدال من توجيه أمواله إىل أول فرصة استثمارية متاحة

  .كثرية ومتعددة فإا تعطي متخذ القرار مرونة أكرب ومتكنه من اختاذ القرار الصائب
 :هيلمبدأ اخلرية والتأ -2

وهذا يعين أن قرار االستثمار مبا يتضمنه من حيثيات وما يستلزمه من إمكانات فنية وعلمية قد ال تتوافر   
لدى العديد من املستثمرين، األمر الذي يستلزم االستعانة مبشورة املختصني يف هذا اال، من أجل الوصول إىل 

  .قرار استثماري سليم
 :مبدأ املالئمة -3

فإنه يسترشد يف تطبيق هذا  ،املستثمر باختيار اال االستثماري املناسب بني عدة بدائل مقترحةعند قيام   
املبدأ مبنحىن تفضيله االستثماري الذي يتحدد يف ضوء جمموعة من العوامل الذاتية اليت تتعلق بعمر املستثمر ودخله 

  .اخل...صحتهووظيفته واختصاصه وجماالت اهتمامه وخربته وبيئته االجتماعية و
ويقوم منحىن تفضيل املستثمر على فرضية مفادها أن لكل مستثمر منط معني حيدد درجة اهتمامه جتاه العناصر 

  1:األساسية يف قراره االستثماري واليت تتمثل يف
  ستثماراالمعدل العائد على. 
 ا ذلك االستثمار درجة املخاطر اليت يتصف. 
 ا كل من املستثمر وأداة االستثمار مستوى السيولة اليت يتمتع.  
 :مبدأ التنويع أو توزيع املخاطر االستثمارية -4

، وهو ما يطلق عليه بتنويع احملافظ أي اختيار عدد من األدوات االستثمارية بغية ختفيض أثر املخاطر  
   .نشاط واحد أواألموال يف جمال  استثماراالستثمارية، مبعىن عدم 

أما فيما يتعلق بالعالقة بني العائد واملخاطرة، فمن البديهي أن املستثمر يربط قراره االستثماري مبتغريين  
   .العائد املتوقع من االستثمار ودرجة املخاطرة املرافقة لألداة االستثمارية: أساسيني مها
  
  
  

                                                             
.20.حممد دياب، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
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  العوامل املؤثرة على اختاذ القرارات االستثمارية: الثالثاملطلب 

خمتلف مراحل هذه  واحترامإن عملية اختاذ القرار االستثماري عملية معقدة، وال تكتمل إلّا بعد إمتام   
  :العملية، واليت يف الواقع تتأثر بعدة عوامل كما يوضح ذلك الشكل التايل

    .العوامل املؤثرة على اختاذ القرار االستثماري):  5.1(الشكل رقم     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

، الضوابط الشرعيةاختاذ القرارات االستثمارية يف البنوك اإلسالمية من أجل معامل خصم يف ظل  ،بن إبراهيم الغايل: املصدر
  .88 .ص ،2013-2012بسكرة،  دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة رسالة

  1:وميكن شرح هذه العوامل املبينة يف الشكل السابق على النحو التايل
 :تأثري البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية -1

احمليط الذي تعمل فيه املؤسسة بالنسبة لعوامل البيئة اخلارجية فتتمثل يف الضغوط اخلارجية القادمة من  
  :واليت ال ختضع لسيطرة املؤسسة، وتتمثل هذه العوامل فيما يلي

 العوامل االقتصادية. 
 تمعالعوامل االجتماعية والسياسية السائدة يف ا. 
 التطورات التقنية والتكنولوجية. 

                                                             
  1 .39 -36، ص ص2006، عمان، األردن، 1طدار احلامد للنشر والتوزيع،  األساليب الكمية يف إختاذ القرارات اإلدارية،كاسر نصر منصور،  -

القرار 
 االستثماري

 تأثري البيئة
 الداخلية

تأثري البيئة 
 اخلارجية

 تأثري متخذ
 القرار

 تأثري ظروف
 القرار

 تأثري أمهية
 القرار

تأثري زمن 
 القرار
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  القطاعية مثل املنافسني واملوردين واملستهلكني اإلنتاجيةالظروف. 
 مل التنظيمية االجتماعية واالقتصادية مثل النقابات والتشريعات والقواننيالعوا. 
 درجة املنافسة اليت تواجه املؤسسة يف السوق. 

أما بالنسبة لعوامل البيئة الداخلية فهي تلك اليت تؤثر على القرار االستثماري بطريقة مباشرة، وتشكل  
  :أمهها ضغوطات قادمة من داخل املؤسسة، وهي عوامل كثرية

 درجة املركزية وحجم املؤسسة ودرجة انتشارها اجلغرايف. 
 مدى توافر املوارد املالية والبشرية والفنية للمؤسسة. 
 طرق االتصال داخل فروع املؤسسة. 
 عدد املتعاملني مع املؤسسة. 
 :تأثري شخصية وسلوك متخذ القرار -2

ملؤثرة يف عملية اختاذ القرار بصفة عامة، والقرار اهلامة وا اإلنسانيةتعترب شخصية متخذ القرار من العوامل  
االستثماري بصفة خاصة، فشخصية متخذ القرار وقيمه وتارخيه املهين، ومكانته االجتماعية ومركزه املايل يف 
املؤسسة، تتفاعل فيما بينها تساهم يف شكل ونوع القرار االستثماري، ومن بني العوامل ذات الصلة مبتخذ القرار 

  1:رة يف اختاذ القرار االستثماري جند ما يليواملؤث
 الفهم العميق والشامل لألمور. 
 قدرة متخذ القرار على التوقع. 
 مؤهل متخذ القرار وجمال ختصصه. 
  واإلبداع االبتكارقدرة متخذ القرار على. 
 األهداف اليت يصبو إىل حتقيقها وأغراضه الشخصية. 
 2:سلوك متخذ القرار اجتاه املخاطرة 
 حمبا للمخاطرة .(optimiste et aime le risque) 
  يكره املخاطرة(prudent) 
  حمايد اجتاه املخاطرة(neutre) 
 :تأثري ظروف اختاذ القرار -3

إن التردد يف اختاذ القرار سببه هو عالقة القرارات يف املستقبل الذي يتميز بعدم القدرة على حتديد ما 
ختاذ القرارات يف ظروف عدم التأكد أو يف ظروف التأكد أو حتت سيحدث فيه بشكل دقيق، مما يؤدي إىل ا

  .درجة املخاطرة
                                                             

89.بن إبراهيم الغايل، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
  14. ، ص2002، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثماريةمحد أمني سعد اهللا،  -2
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واحلال عليه بالنسبة للقرار االستثماري الذي تكون العوائد املتوقعة من املشروع غري حمددة ورمبا قد تكون  
جبميع البدائل  غري مؤكدة احلدوث، على العكس يف احلالة اليت يكون متخذ القرار يف ظروف التأكد على علم

  .ونتائج كل منها
 :تأثري أمهية القرار -4

أمهية القرار ازدادت ضرورة مجع املعلومات الكافية عنه، وتتعلق األمهية النسبية لكل قرار  ازدادتكلما   
  :بالعوامل التالية

 .عدد األفراد الذين يتأثرون بالقرار ودرجة هذا التأثر  - أ
القرار كلما كانت تكاليف أو العائد املتوقع احلصول عليه نتيجة هذا كلفة القرار والعائد، حيث تزداد أمهية   -  ب

 .القرار مرتفعا
، فكلما ازدادت أمهية القرار، كلما تطلب ذلك وقت أطول ليكتسب املسير اخلربة الختاذهالوقت الالزم   -  ت

 .واملعرفة بالعوامل املختلفة على القرار
 :تأثري عنصر الزمن -5

ا على متخذ القرار، فكلما زادت الفترة الزمنية املتاحة أمام متخذ القرار يشكل عنصر الزمن ضغطا كبري  
قراره، كلما كانت البدائل املطروحة أكثر والنتائج أقرب إىل الصواب وإمكانية التحليل للمعلومات متاحة  الختاذ

لبت يف القرار، مما يقلل يف أكثر، وكلما ضاقت الفترة الزمنية املتاحة أمام متخذ القرار كلما تطلب منه السرعة يف ا
  .البدائل املتاحة أمامه

  مفاهيم أساسية حول دراسات اجلدوى : املبحث الثالث

أمهية كبرية يف الفكر االقتصادي واإلداري على  االستثماريةاملشروعات  واختيارتقييم   شكّل موضوع  
 ،االهتمام بالتنمية االقتصادية، والتقدم التكنولوجي: الصعيدين النظري والتطبيقي وذلك لعدة اعتبارات أمهها

واآلثار غري املباشرة واخلارجية للمشروعات على االقتصاد الكلي، ومن هذا املنطلق حظي موضوع دراسة اجلدوى 
كأداة فعالة تساعد  االستثماريةمهية كبرية خاصة يف الدول املتقدمة، وذلك ملا تقدمه ملتخذي القرارات بعناية وأ

على ختفيض درجة عدم التأكد يف اختاذ القرارات، وسنحاول من خالل هذا املبحث التعرف على التطور التارخيي 
  .وإبراز أمهيتها لدراسات اجلدوى، وحتديد ماهيتها وكذا أهم التصنيفات اخلاصة ا،

  خصائصهاماهية دراسات اجلدوى و: املطلب األول

املشروع توليفة متناسقة من املوارد االقتصادية وهي حمدودة بطبيعتها بينما احلاجات البشرية  يعترب         
للمجتمع متنوعة ومتزايدة، لذلك ظهرت احلاجة إىل دراسات اجلدوى االقتصادية لقياس كفاءة املشروع من حيث 
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ا املطلب إلبراز السياق التارخيي هلذه ويأيت هذ. املوارد اليت خيصصها اتمع له، واملنافع اليت حيصل عليها منه
  .الدراسات، وحتديد مفهومها  وخصائصها وكذا أهم أنواعها

  التطور التارخيي لدراسات اجلدوى: أوال
دراسات اجلدوى إىل الثالثينات من القرن املاضي عندما نشأت الفكرة األولية ملناهج حتليل  جذور متتد  

التكلفة والعائد يف الواليات املتحدة األمريكية، وكانت احملاوالت األوىل لتطبيق هذا املنهج على مشروعات الري 
قانون التحكم يف الفيضان الذي جييز  بإصدار U-S-Aوتوليد الطاقة والكهرباء وتنمية مصادر املياه، حيث قامت 

إقامة مشروعات مقاومة للفيضان يف حالة تفوق منافعها عن تكاليفها، ولقد شاع استخدام هذا املصطلح يف 
 رتمينارد كي  الكتابات األوىل لالقتصادي جونالعديد من الكتابات مبفاهيم عديدة نلمسها خاصة يف

(J.M.Keynes) ربعينات من القرن املاضي، عندما تناول فكرة معدل العائد على وذلك يف الثالثينات واأل
عندما  1951سنة  Dean Joelاالستثمار وفكرة رأس املال والكفاية احلدية لرأس املال، أو عند االقتصادي 

   1.أصدر كتاب ملعاجلة مشاكل املشروعات االستثمارية
فروض النظرية الكالسيكية واليت وجهت  وعلى املستوى النظري اعتمدت مناهج تقييم املشروعات على  

هلا انتقادات أمهها استخدام أسعار السوق لتسعري املدخالت واملخرجات وكذلك سعر الفائدة للسوق كسعر 
خصم، واتضح قصورها عند التطبيق وابتداًء من اخلمسينات توالت جهود تطوير هذه املناهج، إلّا أن أول عمل 

م يف صورة كتاب قامت به جلنة فيدرالية 1950لدراسات اجلدوى كان عام ظهر حمتويا للمبادئ األساسية 
  the green book ».2 »بالكتاب األخضر بالواليات املتحدة األمريكية بإعداده عرف 

ولقد تلت بعد ذلك عدة أعمال وكتابات عن هذا املوضوع حماولة وضع املبادئ والقواعد األساسية   
م ومت  1969عام  « OECD »دليل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  3:من أمههااملتبعة يف تقييم املشروعات 

 « UNIDO »م، دليل إلعداد دراسات اجلدوى من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 1974تطويره عام 
  .م1975م، دليل البنك الدويل عام 1991م، ومت تطويره عام 1972عام 

ور هذا املوضوع ليشكل أحد الفروع اهلامة يف االقتصاد التطبيقي ويستمد وبفضل هذه األعمال بدأ يتبل  
: إىل جانب ذلك ببعض العلوم األخرى مثل امن النظرية االقتصادية بشقيها اجلزئي والكلي، ومتأثر تهمنهجي

  .احملاسبة واإلدارة وحبوث العمليات

                                                             
 olc/images/sec-8.pdf.edu.eg/ http://olc.bu :على املوقع مبادئ دراسات اجلدوى االقتصادية،أمحد عبد الرحيم زردق، حممد سعيد بسيوين،  -1

  .07.ص. 26/03/2015: تاريخ التصفح
   . 255ص مرجع سبق ذكرهسعد طه عالم،  -2

، عمان، األردن، 2دار املسرية للنشر والتوزيع، ط دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء املنظمات،يوحنا آل آدم، سليمان اللوزي،  -3
  .25_ 24. ، ص ص2005
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، فكان بذلك اإلداريةع القرارات صنية ولقد متيز عقد التسعينات بدراسة وتقييم النشاط االقتصادي بغ  
بداية والدة مدرسة جديدة اهتمت بتطوير أنظمة تقييم املشاريع كإطار معرب الستخدام البيانات احملاسبية واإلدارية 

من حيث  املالئمةلرسم السياسة االستثمارية، وأشارت إىل أن أمهية هذه الدراسات واملعلومات تنحصر يف مبدأ 
  1.التكلفة والوقت املناسب واجلهة املستفيدة

بدراسات اجلدوى يف مجيع أحناء العامل بصورة مطردة يف ظل انتشار العوملة واالجتاه  املتزايد  االهتمام وهكذا تواىل
  .يةوازدياد حدة املنافسة والتدفق اهلائل للمعلومات وتطور نظم املعلوماتية واالتصاالت االلكترون ،للخوصصة

  تعريف دراسات اجلدوى وخصائصها: ثانيا
رغم تعدد املفاهيم حول مصطلح دراسات اجلدوى إلّا أنه يتراوح مداها بني املفهوم الواسع الذي يشمل   

كافة الدراسات التمهيدية والتفصيلية اليت تتم على الفرص االستثمارية منذ حبثها كفكرة استثمارية حىت الوصول 
  . بقبول الفرص أو رفضها حسب املعايري االقتصاديةإىل القرار النهائي 

أما املفهوم اآلخر لدراسة اجلدوى فيتمثل يف املفهوم الضيق، والذي مييز بني دراسات التعرف على الفرص 
االستثمارية، ودراسات اجلدوى ودراسات التقييم، وبغض النظر عن تعدد التقسيمات ملراحل جدوى املشروعات 

    2.من ذلك كله هو الوصول إىل قرار قبول أو رفض الفرص االستثمارية حمل الدراسة فإن اهلدف النهائي
جدوى االستثمار إىل اختبار صالحية وكفاءة االستثمار من ناحية، وإىل القياس النسيب ملا  حاصطالويشري 

  .حيققه االستثمار من عوائد ومنافع من ناحية أخرى
علمي  أسلوبعبارة عن : " ومن أبرز التعريفات اليت قدمت لدراسات اجلدوى جند من يعرفها بأا 

يتضمن جمموعة من الدراسات اليت دف إىل فحص وتقييم املشروع، وذلك من أجل اختاذ قرار بالبدء فيه 
  3."ومزاولته لنشاطه من عدمه

  :ميز بأااجلدوى تت سةيتضح لنا من هذا التعريف أن عملية درا
 طريقة علمية تتصف باالبتعاد عن العشوائية يف اختاذ القرارات. 
  تقوم بالفحص والتقييم من ناحية التكاليف ومقارنتها باإليرادات وهذا من أجل التعرف على صالحية

 .املشروع
جناح  الحتماالتمنهجية الختاذ القرارات االستثمارية، تعتمد على املعرفة الدقيقة : "كما تعرف على أا  

ار مدى قدرة هذا املشروع على حتقيق أهداف حمددة، تتمحور حول بأو فشل مشروع استثماري معني أو اخت
  4".الوصول إىل أعلى عائد ومنفعة للمستثمر اخلاص أو االقتصاد القومي أو لكليهما، على مدى عمره االفتراضي

                                                             
  .نفس املرجع، نفس الصفحة-1
  .24-23، ص ص  2001الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  دراسات جدوى املشروعات بني النظرية والتطبيق،سعيد عبد العزيز عثمان،  -2
  .10.، ص2005، مكتبة النهضة املصرية، ا بعد اجلدوى؟دراسات اجلدوى وماذمسية عرفة شليب، أمحد عرفة،  -3
  .24، صسبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد، مرجع  -4
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القرار االستثماري يف  الختاذمنهجية علمية دراسة اجلدوى تعد  يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن
ميكن القول بأن دراسة اجلدوى هي  ، وبتعبري آخرظروف عدم التأكد واملخاطرة الناجتة عن متغريات بيئية خمتلفة

 .الطريق أو اجلسر الذي البد من عبوره بشكل سليم حىت يتسىن اختاذ قرار االستثمار املالئم
سبق  الذي تصبوا إليه دراسة اجلدوى للمشروعات االستثمارية وعلى ضوء ماوانطالقا من اهلدف النهائي   

  :ميكن صياغة التعريف التايل
نقصد بدراسة جدوى املشروعات االقتصادية تلك اموعة من الدراسات املترابطة واملتكاملة، واليت توفر "

، وذلك من عدة جوانب قانونية، املعلومات والبيانات الضرورية لتحديد مدى صالحية املشروع االستثماري
  ".قرار قبول أو رفض املشروع اختاذاخل اليت تؤدي يف النهاية إىل ...سوقية، مالية، اقتصادية، اجتماعية

يتضح من خالل هذا التعريف أن دراسة اجلدوى تسعى إىل حتديد مدى صالحية املشروع االستثماري   
  1:أمهها من سئلة املتعلقة باملشروع املقترحمن خالل التوصل إىل إجابات حمددة لعدد من األ

مبعىن آخر هل هناك  ؟املشروع املقترح طوال سنوات عمره االقتصادي إنتاجهل هناك سوق كافية الستيعاب   . أ
 .حاجة ملنتجات املشروع يف الوقت احلاضر أو املستقبل؟

األساسية اللّازمة إلقامة  اإلنتاجهل من املمكن تنفيذ املشروع من الناحية الفنية؟ مبعىن آخر هل تتوافر عناصر   . ب
 .؟االقتصاديوتشغيل املشروع طوال عمره 

 .هل تتوافر املوارد املالية اللّازمة لتمويل املشروع يف األوقات املناسبة وبشروط اقتصادية؟  . ج
 .نظر اخلاصة؟هل املشروع مربح من وجهة ال  . د
هل املشروع مربح من وجهة النظر االقتصادية؟ مبعىن هل سيظل املشروع مرحبا إذا استخدمنا األسعار   . ه

 .االقتصادية يف التقييم، واليت تعكس التكلفة احلقيقية؟
هل املشروع مربح من وجهة النظر االجتماعية؟ مبعىن آخر إذا مت األخذ بعني االعتبار اآلثار اخلارجية   . و

 .روع سواء كانت إجيابية أو سلبية، هل سيظل املشروع مرحبا؟للمش
  2:اليت تتميز ا دراسة اجلدوى وهي اخلصائصومن خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج بعض   
  ا جمموعة متكاملة من الدراسات املتخصصة تتسلسل يف شكل مراحل متتالية ومتتابعة، ويف كل مرحلة يتمأ

 .معني دراسة جانب أو جمال
  ،دراسة اجلدوى الزمة لكل أنواع املشروعات مهما كانت أهدافها حيث جندها مطلوبة للمشروعات العامة

 .كما هي مطلوبة للمشروعات اخلاصة، ويف املشروعات الزراعية والصناعية واخلدمية أيضا

                                                             
  .14، 13، ص ص سبق ذكرهعبد القادر حممد عطية، مرجع _ 1
_ 18، ص ص2003بستان املعرفة للنشر والتوزيع، جامعة اإلسكندرية،  اجلدوى للمشروعات االقتصادية، دراسات أسسأمحد فوزي ملوخية،  -2
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  مثال جند يف  خرى،األيتم يف كل مرحلة استخدم جمموعة من األساليب واألدوات التحليلية ختتلف عن
الدراسة التسويقية تستخدم طرق التنبؤ بالطلب وأساليب قياس السوق، ويف الدراسة الفنية اهلندسية يتم االستعانة 

 .اخل...أسلوب بريت، الربجمة اخلطية: باألساليب الكمية وأساليب حبوث العمليات مثل
  طلبه من أنواع خمتلفة من املعارف عدد كبري من اخلرباء املتخصصني ملا ت إشراكتتطلب دراسة اجلدوى

 .اخل...اإلدارية والتقنية واالقتصادية والتسويقية واملالية
 تعترب نتائج كل مرحلة من الدراسات مدخالت للمرحلة التالية هلا. 
 الدراسة وتكلفتها تتوقف على حجم هذا املشروع وطبيعة حجم األموال املستثمرة فيه ذهحجم ه. 
 ة جوانب متكاملة يتوقف عليها اختاذ قرار تنفيذ ومتويل املشروع من عدمه تقييم فكرة املشروع منعد. 
  إن دراسات اجلدوى هي منوذج حماكاة للمشروع يتم تصوره قبل البدء يف التنفيذ لضمان احلفاظ على املوارد

 1.النادرة من الضياع

   اجلدوى اتدراسو أمهية  اتتصنيف: املطلب الثاين

يف هذا املطلب أهم التصنيفات واملداخل اليت ميكن أن تأخذها دراسات اجلدوى، مث تسليط الضوء  نتناول        
على األمهية اليت حتظى ا هذه الدراسات من طرف أطراف عديدة تلجأ إىل استخدام دراسات اجلدوى، أو تعتمد 

  .عليها يف اختاذ القرارات

  تصنيفات دراسات اجلدوى: أوال
حتليلية خمتلفة يتم من خالهلا النظر إىل طبيعة دراسة جدوى املشروعات وميكن التمييز بني هناك مداخل   

   2:التصنيفات التالية
 التصنيف النفعي: 
قائم على املنفعة، أي منفعة املستثمر الفرد وكذلك املستثمر القومي أي االقتصاد القومي، ويتم قياس          

من خالل معايري االستثمار اليت تعظم منفعته الشخصية الذاتية، ) املستثمر(املنفعة اليت تعود على صاحب املشروع 
خالل معايري الرحبية االجتماعية اليت تعظم املنفعة والعائد أما املنفعة اليت تعود على املستثمر القومي يتم قياسها من 

االجتماعي، وهي مرتبطة بتحقيق األهداف االقتصادية الكلية، وهكذا حتسم جدوى املشروع من عدمه طبقا 
  .تلك املعايري ونتائجها جتاهال
  
 

                                                             
   .26، 25، ص ص سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد، مرجع  -1
   .نفس املرجع، نفس الصفحة -2
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  الوظيفيالتصنيف: 
يقوم بكل وظيفة جمموعة من اخلرباء  ،من الوظائفوعة متتناول دراسات اجلدوى االقتصادية على أا جم       

الوظيفة البيئية، القانونية، التسويقية، الفنية، املالية : املتخصصني يف شكل فريق عمل، وتتضمن تلك الوظائف
وال يشترط يف املدخل الوظيفي الترتيب والتتابع إلّا أنه البد من وجود ختصصات خمتلفة لعمل .اخل...واالجتماعية

 .ات جدوى وتقييم املشروع من منظور متكاملدراس
  التحليليالتصنيف: 
مييز بني دراسة جدوى املشروعات وفقا الختالف درجة التفصيل وعمق التحليل املستخدم يف الدراسة        

 1.حيث يتم التمييز بني دراسة اجلدوى املبدئية ودراسة اجلدوى التفصيلية
اجلدوى الذي سبق اإلشارة إليه فإننا سنعتمد التصنيف التحليلي الذي مييز بني ومتاشيا مع املفهوم الواسع لدراسة 

  .دراسة اجلدوى املبدئية ودراسة اجلدوى التفصيلية

  أمهية دراسات اجلدوى: ثانيا
أطراف عديدة وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار  باهتمامحتظى دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات   

  :االستثماري، وميكن إبراز أمهيتها هلذه اجلهات فيما يلي
 2:بالنسبة للمستثمر الفرد 
  تساعد دراسة اجلدوى املستثمر على املفاصلة بني فرص االستثمار املتاحة، وبالتايل اختاذ القرار الصائب على

 .حنو خيدم أهداف املستثمر
 مية وعملية لتقييم املشروع املقترح وفقا ملعايري مالية واقتصادية موضوعية بعيدة عن العشوائيةوسيلة عل. 
  الستثمار يف مشروع معني على حنو يتناسب مع قدرته اتساعد املستثمر على اختاذ القرار املناسب بشأن

 .قبول من املخاطرةماملالية، ويف ظل مستوى 
  حتمله من نتائج ومعلومات خالل املراحل املختلفة لتنفيذ املشروع ميكن متثل مرشد للمستثمر على ضوء ما

 3.الرجوع إليها يف خمتلف مراحل التنفيذ
  جتنب املستثمر املخاطر وحتمل اخلسائر وضياع املوارد خاصة يف املشروعات الكبرية اليت يرصد هلا موارد

 4.ضخمة
 قيام وجناح املشروع، وتساعد الدراسة املستثمر على معرفة  يعترب توفري املالية املطلوبة من أهم الوسائل لضمان

 .احتياجات املشروع من املوارد املالية
                                                             

  .24، صسبق ذكرهسعيد عبد العزيز عثمان، مرجع  -1
  .26 -25، ص ص،  سبق ذكرهمرجع حممد دياب،  - 2
  .28.ص سبق ذكره،مرجع  عبد املطلب عبد احلميد، ، -3
  .الصفحة نفس املرجع، نفس -4
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 والتكاليف واإليراداتالتمويل، والتشغيل، : تساعد املستثمر على دراسة الوضع االقتصادي واملايل من حيث ،
 .واألرباح
 1:بالنسبة للبنك 
  من خالل املعلومات املتاحة ، اليت يعمل فيها املشروعضرورة تعرف البنك على ظروف وأحوال البيئة

 .وإمكانية معرفة ظروف ومراحل منو تلك البيئة والتفاعل معها
  تأكد البنك من جدوى القرض اقتصاديا وعدم االكتفاء بالنظر إىل سجالت املاضي فقط، ولكن باستخدام

 .، وتقدير التدفقات النقدية املستقبليةأساليب التحليل اليت تم باملستقبل مثل املوازنات التخطيطية
  تقييم املخاطر عند اختاذ قرارات االقتراض يف املستقبل ودرجة التأكد من امكانية استرداده يف موعد استحقاقه

خاصة إذا علمنا أن معظم موارد البنك متثل ودائع عمالئه، وبالتايل متتد القرارات التمويلية إىل سيولة البنك 
 .البنكودراسة رحبية 

 2:بالنسبة للدولة 
  املشروعات ذات النفع العام، واملفاضلة بينهما من خالل جمموعة من املعايري  الختيارحتتاج الدولة إىل أسلوب

 .تقدمها دراسة اجلدوى
  تشكل املشروعات القاعدة األساسية يف تنفيذ خطة التنمية، وتعمل دراسة اجلدوى على حتديد عالقة

 .بغريه من املشروعات األخرى لضمان جتانس األهداف احملددة يف اخلطة التنمويةاملشروع حمل الدراسة 
  ال متنح الدولة ترخيصا بإقامة مشروع إلّا عند التأكد أن األعباء االجتماعية الناجتة عن املشروع أقل ما ميكن

 .وأن العوائد واملنافع االجتماعية اليت حيققها املشروع أكرب ما ميكن
 ذي يشهده العامل اليوم يف امليدان التكنولوجي وتزايد بدائل التكنولوجيا يف أساليب وطرق مع التسارع ال

متابعة  اإلنتاجبشكل جيعل الصناعة أكثر تقدما وتعقيدا، ويدفع الدول املتقدمة والنامية باالهتمام بقضايا  اإلنتاج
يق يف دراسة اجلدوى واإلقبال عليها وزيادة التطورات التكنولوجية واختيار األمثل منها، مما حيتم التوسع والتعم

 .أمهيتها لتصبح ضرورة حيوية وملحة مع الزمن
  لكل  اإلمجاليةاختيار املشروعات االستثمارية اليت حتقق أعلى منفعة صافية على أساس حتديد املنافع والتكاليف

مشروع مما يؤدي إىل حتقيق التخصيص األمثل للموارد النادرة، باإلضافة إىل ذلك جند أن دراسات اجلدوى 

                                                             
، اإلسكندرية، منشأة املعارف، من وجهيت النظر املصرفية والقانونية االئتمانيةإدارة املخاطر عبد احلميد الشواريب، حممد عبد احلميد الشواريب،  -1

  .110، 109.، ص ص2002
، 1عمر املختار، البيضاء، ليبيا، ط، منشورات جامعة أسس دراسة اجلدوى للمشروعات االستثمارية الزراعيةعلي حممد خضر وآخرون،  -2

  .26ص ،1996
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البطالة، : واالجتماعية مثل االقتصاديةاالقتصادية تساعد على اختيار املشروعات اليت تساهم يف حل املشاكل 
  1.اخل...التضخم، وعجز ميزان املدفوعات

  تطبيق دراسات اجلدوى جماالتبات ومتطل: املطلب الثالث

هذا املطلب إىل أهم املتطلبات واألساسيات اليت تقوم عليها دراسات اجلدوى، باإلضافة إىل  سنتطرق يف    
  .حتديد أهم ااالت اليت تستخدم أو تطبق فيها دراسات اجلدوى االقتصادية

  متطلبات وأساسيات دراسة اجلدوى: أوال
اجلدوى على درجة تقدم اتمع والوعي وأمهيتها، فهي نتاج العديد من العوامل دراسة  ةجودف تتوق  

دور التعلم، والتكنولوجيا، واملستوى احلضاري واالقتصادي ومنط اخلربة واملعرفة، وتستند دراسة اجلدوى : مثل
  2:على بعض املتطلبات اليت جيب توافرها يف اتمع وأمهها

 مات وثيقة الصلة باألهداف الرئيسية للمشروعات من قريب أو بعيدتوافر كافة البيانات واملعلو. 
 موعة اخلرباء املتخصصني القائمني على دراسة اجلدوى توافر خربة تكنولوجية وفنية واسعة. 
 توافر املقدرة على املعاجلة االلكترونية للبيانات. 
 ملستوى احمللي، وعلى كافة املستويات يف الدراية الكاملة باقتصاديات املشروعات املماثلة اليت متت على ا

 .الدول األخرى خاصة يف ظل العوملة
 السياسة املالية، اإلملام بالقوانني املرتبطة : اإلملام الكايف بالسياسة االقتصادية وما تتضمنه من سياسات مثل

يتعني اإلملام مبعلومات كافية باالستثمار واخلاصة بالبلد حمل االستثمار، ويف حالة تقييم املشروعات الضخمة دوليا ف
 .عن قرارات مركز املال يف الدول الكربى والبنوك العاملية

األساسيات الالزمة ملرحلة عديد من الجيب على املهتمني بدراسة اجلدوى والقائمني عليها اإلملام بكما   
  3:يلي ، أمهها مادراسة اجلدوى

 اإلملام بالتوجه االستراتيجي: 
األساسية للمشروع، والقدرة على التكيف ومواجهة التغريات  اإلستراتيجيةويتطلب ذلك توافر مرونة يف   

الكشف : واملخاطر يف عامل األعمال، ويستدعي حتقيق هذا التوجه مراعاة اإلملام باخلصائص الالزم توافرها وهي
يف بيئة غري مستقرة  هاستمرار إمكانيةوبني  عن االستثمار السليم وذلك باجلمع بني األهداف الفنية واالقتصادية

كذلك اإلملام بالتغريات البيئية واآلثار املتبادلة بني املشروع االستثماري واتمع، وهذا يستدعي إىل رصد وحتليل 
                                                             

، ص 2003، القاهرة، 1، دار الفكر العريب، طبني النظرية والتطبيق دراسات اجلدوى وتقييم املشروعاتصالح الدين حسن السيسي،  - 1
  .26 -22ص

  .33.، ص مرجع سبق ذكرهحيي عبد الغين عبد الفتوح،  - 2
  .49 -39نفس املرجع، ص ص -3
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نة قرار االستثمار، كما حيتاج املشروع االستثماري إىل توافر مهارات أساسية معي اختاذالعوامل البيئية اهلامة قبل 
  .متكن املؤسسة من حتقيق نتائج أفضل يف األجل الطويل

 املعرفة التامة بنطاق املشروع: 
تمكن من وضع التقديرات اخلاصة بتكاليف نويعين ضرورة حتديد نطاق املشروع حتديدا دقيقا، وهذا حىت   

ليشمل  اإلنتاجاملشروع، وتظهر أمهية هذا العنصر خاصة يف املشاريع الصناعية ألا غالبا ما يتعدى نطاقها موقع 
  :يلي مواقع أخرى كاملخازن اخلارجية لتخزين املواد األولية أو املنتجات النهائية، ويشمل حتديد نطاق املشروع ما

 نشطة املقرر تنفيذها يف موقع املنشأةمجيع األ. 
 مجيع األنشطة والعمليات املساعدة املتعلقة باإلنتاج. 
 مجيع العمليات اخلاصة مبعاجلة املخلفات وآثار التلوث. 
 مجيع العمليات اخلاصة بنقل وختزين املدخالت واملخرجات بكافة أشكاهلا خارج املوقع. 
 االختيار بني البدائل والتحقق منها: 

تعدد البدائل املتاحة أمام القائمني على دراسة اجلدوى االقتصادية، هناك بدائل تتعلق باختيار ت  
وموقع املشروع والتمويل وغريها، أمام هذا التعدد  اإلنتاجيةالتكنولوجيا، وبدائل تتعلق باملعدات وأخرى بالطاقة 

  .ملربراتيف البدائل تقوم دراسة اجلدوى ببحثها واختيار أنسبها مع تقدمي ا
 ااحلصول على البيانات الالزمة وجود: 

هلذا جيب  ،يعترب عامل الوقت والتكلفة أحد العوامل احملددة لنوعية البيانات املعتمدة يف دراسة اجلدوى  
توخي الدقة والسالمة يف هذه البيانات، وذكر مصادر مجعها بغرض التحقق منها والرجوع إليها كلما تطلب األمر 

  .ذلك
  فريق الدراسةهيكل:   

اخل ...يفضل أن يتم تكوين فريق دراسة اجلدوى حبيث يغطي مجيع اجلوانب التسويقية، الفنية واملالية    
  .وحبيث يتناسب مع نوع املشروع وظروفه ونطاقه ودرجة تعقيداته

  جماالت تطبيق دراسة اجلدوى: ثانيا
بدراسات اجلدوى من أجل الوصول إىل قرار معني ويقصد ا أوجه االستخدام اليت يتم فيها االستعانة   

  1:يتعلق بصرف مبالغ مستقبال من أجل إنفاقها يف أنشطة متعددة وأهم هذه ااالت ما يلي
  
  

                                                             
  .21 -20، ص ص2005، القاهرة، 1للنشر والتوزيع، الطبعة  طيبةمؤسسة  اقتصاديات املشروعات،حممد الصرييف،  -1
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 دراسة اجلدوى للمشروعات االستثمارية اجلديدة: 
يعترب هذا اال من أهم ااالت اليت يستعان فيها بدراسات اجلدوى الختاذ قرار يتعلق بإمكانية أو فائدة   

إنشاء املشروع اجلديد من عدمه، ألن املشروع االستثماري اجلديد حيتاج إىل دراسات وتقديرات وتوقعات تقوم 
ألي مشروع جديد، وهذه الدراسات تتم قبل على منهجية وأساليب دقيقة يف ظل ظروف عدم التأكد املصاحبة 

  .املتغريات الداخلية واملتغريات اخلارجية املؤثرة يف املشروع باالعتبارالبدء بتنفيذ املشروع آخذة 
 دراسة اجلدوى للتوسعات املشروعات القائمة: 

التوسع االستثماري ألسباب كثرية يتم  الة املشروع القائم بالفعل، ولكنتكون دراسة اجلدوى هنا أمام ح  
  :من خالل

املؤسسة إنتاجها وليست قائمة بالفعل، فمثال تنوي  مبعىن إضافة منتجات جديدة : إضافة خط إنتاجي جديد  - أ
 .إضافة خط إلنتاج سيارات نقل يف مصنع إلنتاج احلافالت

اولة نفس وهو ثاين أنواع التوسع االستثماري حيث يتم إنشاء فرع جديد يقوم مبز: إنشاء فروع جديدة  -  ب
 .النشاط األساسي ولكن يف منطقة جغرافية جديدة

وذلك بشراء آالت  اإلنتاجوهو أن نفس املشروع القائم يريد زيادة قدرته على : اإلنتاجيةزيادة الطاقة   - ج
 .تضاف إىل اآلالت القائمة لتغطية االحتياجات اخلاصة

القرار  الختاذالت حيتاج التوسع االستثماري إىل إجراء دراسات جدوى اقتصادية اويف كل هذه احل  
  .االستثماري الرشيد يف كل حالة

  والتجديد لإلحاللدراسة اجلدوى االقتصادية: 
وتتم تلك الدراسة عندما يكون القرار االستثماري يتعلق بإحالل أو استبدال آلة جديدة حمل آلة قدمية بعد   

االفتراضي لآللة القدمية، وتصبح املسألة حتتاج  إىل االختيار بني األنواع املختلفة من اآلالت وتقدير  العمر انتهاء
  1.التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة املتوقعة والعائد من كل بديل واختيار البديل األفضل

 دراسة اجلدوى للتطوير التكنولوجي: 
ذا أمهية قصوى  اأصبح اليوم أمر  R&Dحث والتطوير الشركات واملشروعات مبجال الب اهتمامإن   

وخاصة مع دخول العامل مرحلة الثورة التكنولوجية واملعلوماتية وتزايد التنافسية، مما جيعل القائمني على إدارة 
 اإلنتاجيةاملشروعات يتابعون باهتمام التطورات احلادثة يف أساليب التكنولوجيا، وحماولة استخدامها يف العمليات 

  2.األمر الذي حيتاج إىل دراسة جدوى االختيار بني بدائل التكنولوجيا
  

                                                             
  .30، صمرجع سبق ذكره أسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى، -1

  .34، ص مرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد،  - 2
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   صعوبات إجراء وتطبيق دراسات اجلدوى: الرابعاملطلب 

على الرغم من االهتمام املتزايد بدراسات اجلدوى االقتصادية، إلّا أن هناك العديد من الصعوبات   
  1:يلي إىل إجراء أو تطبيق دراسات اجلدوى أمهها ماواملشاكل اليت ميكن مواجهتها عند السعي 

 :عدم توافر ودقة املعلومات -1
تعترب مشكلة عدم توافر ودقة املعلومات العقبة األوىل أمام الدراسة العلمية جلدوى املشروعات، واليت   

 ر استثماري سليمتؤدي إىل صعوبات كثرية يف إعداد التقديرات الصحيحة اليت ميكن االستناد عليها يف اختاذ قرا
ويرجع ذلك بصفة أساسية إىل عدم وضوح دور أجهزة املعلومات يف توفري املعلومات لطالبيها، مما يؤدي إىل 

  .إنشائهااحلصول على دراسات جدوى غري واقعية، تتسبب يف فشل الكثري من املشروعات بعد فترة قصرية من 
 :ارتفاع التكاليف -2

تتصف مثل هذه الدراسات بارتفاع تكلفتها، وتزداد هذه التكلفة كلما تعددت أوجه نشاط املشروع   
حجمه، وكثريا ما شكل ارتفاع تكاليف هذه الدراسات عائقا السيما يف حالة املشروعات الصغرية  وازداد

  .واملتوسطة ذات املوارد احملدودة
 :اتنقص اخلربة والكفاءة واملهارة يف إعداد الدراس -3

يتطلب القيام بدراسات اجلدوى وجود فريق من اخلرباء ذوي االختصاصات املختلفة، وتعاين الدول   
النامية باألخص من مشكلة النقص الواضح يف اخلرباء املتمرسني يف دراسات اجلدوى ممن تتوافر لديهم اخلربة 

  2.والكفاءة واملهارة، مما تترتب عليه ضعف وقصور الدراسات املقدمة

 :وبة تقدير املتغريات الداخلة يف الدراسةصع -4
وطول مدة تشغيلها، تزداد صعوبة تقدير املتغريات الداخلة يف دراسات  مع ازدياد حجم املشروعات  

 ،اجلدوى كالطلب والتكاليف، أو أن تكون بعض املتغريات من النوع غري املباشر أو غري القابل للقياس الكمي
  .*شروعاتكما يف التقييم االجتماعي للم

 :خماطر عدم التأكد -5
تزايدت مشاكل التعامل مع املتغريات الداخلية يف االقتصاد الوطين  ،يف ظل العوملة والتحول آلليات السوق  

والتغريات العاملية على املستوى االقتصاد العاملي، وهذا من شأنه أن يزيد من خماطر عدم التأكد يف تقدير املتغريات 
  وغريها، وهو اإلنتاجالداخلة يف دراسات اجلدوى خالل العمر االفتراضي للمشروع كاألسعار والطلب وأسلوب 

                                                             
  ).بتصرف. ( 34-33.ص ، ص مرجع سبق ذكرهطالل كداوي،  -1
ص  صالعدد السابع،  جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، بن حاج جياليل مغراوة فتحية، أوسرير منور،-2

  ).بتصرف( 333-334
  .سيتم تناول هذا النوع من التقييم يف الفصل املوايل -*
  



 اإلطار العام لدراسات اجلدوى االقتصادية                                                      الفصل األول  

37 

  ما يتطلب املزيد من التعمق يف البحث عن األدوات واألساليب اليت تتغلب على تلك املشكالت وهنا تكتسب
  1.يف هذا االكبريا  حتليالت احلساسية دورا 

 :مشكلة اختيار املعيار أو املعايري املالئمة يف التقييم -6
وزمان، كما أن املعايري اليت تطبقها الدول املتقدمة قد فليس هناك معيار أمثل ممكن تطبيقه يف كل مكان 

فتعدد معايري .ال تصلح للدول النامية، بسبب تباين اهليكل االقتصادي يف كل منهما، فضال عن اختالف األهداف
بة عن التقييم جيعل القائمني على العملية يعانون من صعوبة حتديد وتقييم النتائج، وترتيب األولويات واآلثار املترت

  .تنفيذ املشروعات املقترحة
صعوبة وضع معيار دقيق لتكلفة االستثمار الرأمسالية كتدفقات نقدية خارجة، وكذلك : فعلى سبيل املثال

بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة وذلك راجع لغياب السوق املايل، وبالتايل تعذر وضع معدل اخلصم يعكس احلالة 
  .حتديد تكلفة االستثمار االقتصادية، مما يعين صعوبة

 :درجة الوعي والقناعة بأمهية الدراسة -7
عليها جيعل من جدية املستثمرين  اإلنفاقإن عدم االهتمام بدراسة اجلدوى واالقتناع بأمهيتها وعدم   

ضعيفة اجتاه إقامة املشروعات، حيث غالبا يسعون إىل تقدمي دراسات صورية دف احلصول على مزايا معينة 
  2.من ختصيص األراضي أو قروض والتربح منها ادةكاالستف

 3:وتتمثل خاصة يف: املعوقات الفنية -8
  املتعلقة بتحديد وقت البداية والنهاية للمشروع وتصميم املشروع هندسيا، خاصة عندما تكون اخلربات

 .الالزمة إلجراء الدراسات الفنية ضئيلة أو مكلفة
  وتنفيذ املشروعات االستثمارية كنتيجة لتعدد األجهزة املختصة طول الفترة اليت تستغرقها عمليات إنشاء

 .بدراسة وإقرار هذه املشروعات
  طول مدة تنفيذ املشروع عما هو خمطط له، مما يقلل من فائدة دراسة اجلدوى اليت تسبق إعدادها عن

 4.املشروع
  وأكرب مدة زمنية وأكرب قدر من  واهتمامصعوبة حتديد ماهية املرحلة التفصيلية اليت حتتاج إىل أكثر تفصيل

 5.امليزانية، وعندما تكون أهداف املشروع تتمتع بنفس القدر من األمهية
  :وميكن تلخيص املعوقات والصعوبات السابقة يف الشكل املوايل

                                                             
  .30.، ص مرجع سبق ذكرهشقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم،  -1
  .06، ص2008، األردن، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع، طدراسة جدوى املشروع ،عبد الكرمي يعقوب _2

.23.حممد الصرييف، مرجع سبق ذكره، ص - 3  
 جامعة منتوري، رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية، ،تقييم املشروعات يف البلدان النامية باستخدام طريقة اآلثار زهية حوري، -4

      .21، ص2007قسنطينة، 

36.يامسني دروازي، مرجع سبق ذكره،ص - 5  
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  صعوبات دراسات اجلدوى):  6.1( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث بناءا على شرح صعوبات دراسات اجلدوىمن إعداد : املصدر

  مراحل حتليل جدوى املشروع: الرابعاملبحث 

لقد أشرنا سابقا أن كل مشروع مير بدورة تتكون من جمموعة مراحل متداخلة ومتفاعلة، تبدأ من كون   
القرار اخلاص بإنشائه وتشغيله ومتابعة وتقييم أداءه، ومتثل دراسة  باختاذاملشروع فكرة استثمارية إىل أن تنتهي 

مرحلة : دوى املشروع يف املراحل التاليةاجلدوى مرحلة أساسية يف هذه الدورة، وميكن حتديد خطوات حتليل ج
حتليل الفرص االستثمارية، مرحلة دراسة اجلدوى املبدئية، مرحلة دراسة اجلدوى التفصيلية، مرحلة التقييم واختاذ 

  .القرار النهائي

  الفرص االستثمارية حتليلمرحلة : املطلب األول

  :يلي وتشمل هذه املرحلة ما  
  االستثماريةالتعرف على الفرص. 
 التصفية املبدئية للفرص االستثمارية. 

نقص اخلربة 
والكفاءة واملهارة يف 

الدراسات إعداد  

إختيار املعيار أو مشكلة 
 املعايري املالئمة للتقييم

صعوبة تقدير املتغريات 
العوملة، (خماطر عدم التأكد  الداخلة يف الدراسة

...)التقادم التكنولوجي  

درجة الوعي والقناعة 
الدراسة بأمهية  

عدم توافر ودقة 
 املعلومات

إرتفاع تكاليف 
 الدراسة

صعوبات دراسات 
 اجلدوى

 املعوقات الفنية
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  مرحلة التعرف على الفرص االستثمارية: أوال
ميثل اكتشاف الفرص االستثمارية أو البحث عنها نقطة البداية يف دورة املشروع االستثماري، وجناح   

يلها يف األسواق إىل سلع املشروع يعتمد على مدى قدرة استغالل األفكار والفرص االستثمارية املتاحة وحتو
وخدمات إلشباع حاجيات املستهلكني، وحتقيق يف نفس الوقت العائد الذي يبحث عنه املستثمر، وإن حتقيق 

املشروع يشكل البداية يف حتليل جدوى املشروع، وجيب التنويه إىل أنه ال  إنشاءاهلدف املرغوب فيه من خالل 
  . يتم مراعاة مالءمتها للبيئة اليت سيقام فيها املشروعيكفي توافر أفكار جديدة لالستثمار إذا مل

ويتوافر للمشروع اجلديد مقارنة باملشروعات القائمة اليت تبحث عن التوسع إطار أكرب من أفكار 
للمشروع القائم العديد من الفرص  فراملنتجات اجلديدة، وذلك لعدم تقيده بكيان تنظيمي قائم، فيما يتوا

  1.السلعة، أو التنويع، أو اختراق السوق االستثمارية لتطوير

ويشكل موضوع التعرف على الفرص االستثمارية املناسبة واكتشاف املنتجات اجلديدة أمهية كبرية، وأمرا 
ال خيلو من الصعوبات واملخاطر، كتعرض هذه املنتجات إىل الفشل عند تقدميها إىل السوق بسبب عدم إشباعها 

الوقت الذي قدمت  مالئمةيتم التأكد من وجود طلب حقيقي وفعال عليها، أو عدم  الحتياجات املستهلكني، ومل
  . فيه إىل األسواق أو غريها من األسباب

من هنا تتضح أمهية الفرص االستثمارية واختيار املنتجات اجلديدة، وهذا يستدعي دراسة متأنية الختيار 
  .على األموال املستثمرة فيهالفرص اليت حتقق امليزة التنافسية للمشروع، والعائد 

وعند البحث عن الفرص االستثمارية هناك معايري معينة ميكن استعماهلا عند اقتراح منتجات جديدة 
  2:للمشروع وتتمثل يف

 :أن ختدم السلعة حاجة غري خمدومة حاليا، ويظهر هذا الوضع نتيجة ما يلي -1
 .احلاجة كن هناك من يستطيع أن ينتج سلعة تشبع هذهمل ي -أ      
 .مل يتم اكتشاف هذه احلاجة -ب     
 .أن احلاجة مل تكن موجودة أصال -ج      

 :أن ختدم السلعة سوقا حالية يتفوق الطلب فيها على العرض -2
مبعىن أن تتنافس السلعة مع سلع مماثلة يف سوق ال يستطيع فيها املنتجون احلاليون أن يقابلوا الطلب احلايل   

  .بالكامل
 :ع السلعة أن تنافس السلع احلالية بنجاح بسبب توافر إحدى املزايا التاليةأن تستطي -3
 مبعىن أن ينتج عن االبتكار والتصميم صفات مميزة للسلعة أداء أفضل، أو تكلفة أقل، جودة : تصميم أفضل

 .أعلى، أو زيادة الثقة يف السلعة ودرجة االعتماد عليها
                                                             

  .158، ص2002، اإلسكندرية، املكتب العريب احلديث، ، اقتصاديات اإلدارةأمحد ماهر _1
  . 29، 28، ص ص،اإلسكندريةالدار اجلامعية،  ،-األساسيات واملفاهيم–دراسات جدوى املشروع حممد صاحل احلناوي،  _2
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 اسبة عند البيع بأسعار تقل عن أسعار املنافسني، على مدى توافر أي القدرة على حتقيق أرباح من: سعر أقل
 .أو التوزيع أو البيع اإلنتاجاملزايا التكاليفية يف جمال 

أمر ضروري ) les boites idées (باإلضافة إىل ما سبق فإنه ال شك أن وجود ما يعرف بعلب األفكار  
  .واإلبداعيف املؤسسات اليت ترتكز على املعرفة والتصور 

كما تعترب األفكار اجلديدة مبثابة املدخل السحري الذي يقود املستثمرين إىل النجاح، وهلذا السبب فإن التوصل إىل 
أفكار من هذا النوع ليس باهلين، وكلما زاد عدد األفكار اجلديدة زادت معها فرص اكتشاف تلك الفكرة اليت 

  .تقودهم إىل النجاح
  السابقة، كيف ميكن التعرف على الفرص االستثمارية املتاحة ملنتجات املشروع اجلديد؟ويف ظل املعايري   

  1:مدخلني أساسيني مها "كارجر ومورديك"لإلجابة على هذا السؤال يقترح كال من الباحثني 
 سلع  إنتاجواكتشاف احلاجات غري املشبعة والعمل على  إجيادأي االعتماد على  :مدخل التوجه بالسوق

 .هذه احلاجة تشبع
 األخرى يف التوصل  اإلنتاجيةأي العمل على استغالل توافر املواد األولية واملوارد  :مدخل التوجه باملدخالت

 .إىل فكرة سلعة جديدة، مث حتديد نطاق احلاجة اليت ختدمها
 ):مدخل التوجه بالسوق(مدخل البحث عن احلاجة اليت تشبع السلعة . 1

املشروع على احتياجات املستهلكني يف السوق وحماولة ترمجتها إىل سلع وخدمات يعتمد القائم على   
تشبع هذه االحتياجات، وهناك العديد من املصادر اليت يستعان ا للتعرف على الفرص االستثمارية وفق هذا 

  :املدخل من بينها
 ا من املدخالتما يلي خالهلاويتضح من : دراسة وحتليل الصناعات القائمة فعال واحتياجا: 

 .أن هناك حاجات مل تشبع بعد بواسطة الصناعة احمللية  - أ      
 .أن األسواق غري خمدومة بكفاءة  -ب          

  .بع من احلاجة األصلية ومل يتم إشباعها بعدنأن هناك حاجات فرعية ت -ج           
تعتمد على الصناعة القائمة وتستفيد من يد هذا النوع من الدراسة إمكانية قيام مشروعات أخرى فوي  

 .تواجدها، أو إنتاج املدخالت األساسية هلذه الصناعة
 حتليل اجتاهات السكان وخصائصهم الدميوغرافية: 

اخل ...السن، اجلنس: إن دراسة التغريات العامة احلادثة يف اجتاهات السكان واخلصائص الدميوغرافية مثل  
 تساعد اليت حتتاجها األسواق، فمعرفة عدد السكان احلايل ومعدل منوه يف املستقبلمتكننا من التعرف على السلع 

                                                             
  .243، ص1998، الدار اجلامعية بريوت، - منهج القرارات - اقتصاديات اإلدارةعلي شريف، حممد فريد الصحن،  -1
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التنبؤ بالطلب على السلع واخلدمات، وإن حتديد مناطق متركز السكان تلعب دورا يف حتديد أمناط  ىعل
  .االستهالك

 دراسة وحتليل التغريات االقتصادية واالجتماعية: 
البيئة االقتصادية واالجتماعية تغريا يف الطلب على السلع واخلدمات فزيادة يترتب على التغريات احلادثة يف   

 الدخل وارتفاع مستوى املعيشة يؤديان إىل زيادة الطلب، وهذا يشجع على خلق فرص استثمارية، وكذلك
قانون االستثمار، قانون  مثل(تلك الفرص  ةحجم ونوعي على وتشريعات جديدة تؤثر قوانني صدور

  ).اخل...الضرائب
 حتليل خطط التنمية: 

الفرص االستثمارية وتوضح احلاجات غري  من إن دراسة وحتليل خطط التنمية قد تكشف عن العديد  
  .املشبعة أو مل ختدم بالكفاءة املطلوبة

  ):مدخل التوجه باملدخالت(مدخل البحث عن السلعة مت حتديد احلاجة اليت تشبعها . 2
عن طريق التوصل إىل فكرة _ كمدخل بديل لتحديد احلاجات_ميكن التعرف على الفرص االستثمارية    

إنتاج سلعة معينة وذلك باستغالل املوارد املتاحة، مث حتديد نطاق احلاجة اليت ختدمها وفقا للمعايري السابقة الذكر 
 :ويتم ذلك عن طريق ما يلي

 فحص املواد األولية واملوارد األخرى: 
عند دراسة املواد األولية املتوافرة حمليا، أو دراسة مصادر الطاقات احملركة املتواجدة، فإن رخص أسعارها   

  .أو ارتفاع جودا قد يوحي بفكرة إنشاء مشروع جديد
  بدائل االستريادفحص: 

ويتم ذلك عن طريق دراسة قوائم الواردات وطرح بدائل حملية بدل االسترياد، وتسعى الدولة إىل مثل   
من العمالت األجنبية املوجهة لالسترياد، باإلضافة إىل خلق عمالة جديدة ودعم القاعدة  لالستفادةهذه السياسة 

 .البيع سيكون أقل من املنتجات املستوردةومنه سعر  اإلنتاجالصناعية داخل البلد، وجيب التأكد من أن تكلفة 
 حتليل املهارات احمللية املتوافرة: 
إن العديد من الصناعات الناجحة تعتمد على عنصر العمالة الفنية املاهرة واملدربة، وتوافر هذا النوع من   

  .العمالة سيمكن من خلق فرص استثمارية يف كثري من ااالت
 ة يف الدول األخرىمالحظة جتارب التنمية الصناعي: 
عند مالحظة جتارب التنمية الصناعية يف الدول األخرى، وخاصة تلك اليت هلا نفس الظروف وتؤثر عليها   

  .نفس العوامل، تزودنا باكتشاف الكثري من الفرص االستثمارية
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ة ارزي: ف الفرص االستثمارية مثلباإلضافة إىل ما ذكرناه، هناك مصادر أخرى يعتمد عليها يف اكتشا  
املعارض، دراسة عالقات الترابط بني األنشطة االقتصادية والقطاعات املختلفة، دليل األفكار اجلديدة الذي تصدره 

  .احلكومة أو بعض اهليئات
  مرحلة التصفية املبدئية للفرص االستثمارية: ثانيا

ميكن استخدام املفاهيم والقواعد املذكورة سابقا، للتوصل إىل قائمة طويلة من فرص األعمال والفرص   
االستثمارية، وال ميكن بطبيعة احلال القيام بتحليل جدوى تفصيلي جلميع هذه الفرص، واملطلوب هنا هو تصفية 

قد تصلح للتحول إىل منتجات جديدة،  صاحلة، والتركيز على الفرص اليتالمبدئية بغرض استبعاد األفكار غري 
وتتم التصفية عن طريق اإلجابة على بعض األسئلة املتعلقة مبدى حتقيق الفكرة ألهداف املشروع واتمع ومن هذه 

  1:األسئلة ما يلي
 .املستثمرين وفرص االقتراض من اخلارج؟ إمكانياتهل حيتاج املشروع إىل متويل ضخم خارج عن نطاق   - أ

 .املواد األولية اللّازمة إلنتاج منتجات املشروع، وعلى املدى البعيد؟هل تتوافر   -  ب
 هل هناك طلب فعلي على هذا النوع من املنتجات ومدى قوة املنافسة املتوقعة؟  - ج
 .املنتج اجلديد مثل القيود احلكومية والتشريعات؟ بإنتاجهل هناك أي صعوبات متعلقة   - د
 .مثل التلوث؟ هل سيترتب على إنشاء املشروع آثار جانبية  - ه
 .هل يتعارض املشروع مع األهداف والسياسات القومية؟  - و

بعد اإلجابة على هذه األسئلة يتم استبعاد الفرص واألفكار غري مناسبة، واالستبقاء على الفرص واألفكار   
التصفية، املتفقة مع أهداف املشروع واألهداف القومية للدولة وبدورها تتعرض هذه الفرص إىل مرحلة أخرى من 

إذ يتم ترتيبها بصورة مقارنة فيما بينها وفق معايري معينة وتستبعد األفكار اليت ال تتوافر فيها هذه املعايري ونذكر 
  2:منها على سبيل املثال

من حيث حجم املبيعات، نوع وعدد املنافسني، مدى توافر أنظمة التوزيع، احتماالت  :السوق احلالية -1
 .تصدير السلعة

من حيث الزيادة يف عدد العمالء املرتقبني، درجة قبول املستهلك للسلعة، التجديد  :منو السوقاحتماالت  -2
 .اخل...يف السلعة

 .اخل...ويدخل ضمنها تكلفة اخلامات، تكلفة العمالة، تكلفة التوزيع :التكلفة -3
وتتضمن درجة استقرار السوق، املخاطر التكنولوجية، حجم املنافسة وقوا، درجة الدقة يف التنبؤ  :املخاطر -4

  .بالطلب، مدى توافر املدخالت الرئيسية

                                                             
  .173، صمرجع سبق ذكرهأمحد ماهر،  -1
  .51 -47، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد صاحل احلناوي،  -2
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  مرحلة دراسة اجلدوى املبدئية ودراسة اجلدوى التفصيلية: املطلب الثاين

  مرحلة دراسة اجلدوى األولية للمشروع :أوال
أو تقرير أويل ميثل اخلطوط العامة لكافة جوانب املشروع أو املشاريع املقترحة وهي عبارة عن دراسة   

لالستثمار، واليت ميكن من خالهلا التوصل إىل اختاذ قرار إما بالتخلي عن املشروع أو االنتقال إىل دراسة أكثر 
  1.تفصيال

دراسة اجلدوى كما تعترب هذه الدراسة كمرحلة وسيطة بني دراسة الفرص االستثمارية وبني 
كما أا متثل أيضا كدراسة استكشافية تسمح باختاذ قرار الدخول من عدمه إىل دراسة جدوى تفصيلية ،التفصيلية

باألساس إىل ارتفاع تكلفة دراسة اجلدوى التفصيلية وما تتطلبه من  إعدادهامكلفة، وتستمد هذه الدراسة مربرات 
  .وقت وجهد

واحتمال النجاح أو الفشل  إمكانيةويف هذا اإلطار تقدم دراسة اجلدوى املبدئية انطباعا للمستثمر عن   
املبدئي للمشروع قبل اخلوض يف تفاصيله، وتشمل على عدد من اجلوانب اليت يتم مجع املعلومات عنها وحتليلها 

  2:ونذكر أمهها
 االستثمارية حمل الدراسة سواء القانونية أو غري القانونية،  البحث عن املوانع اجلوهرية اليت تعيق تنفيذ الفكرة

 .كإقامة مشروع خمالف لقانون محاية البيئة
 حتديد املناخ العام لالستثمار بصفة عامة والبيئة االستثمارية بصفة خاصة، وذلك عن طريق مجع املعلومات 

 ل فيه، اجتاهات هذه الصناعة يف املاضي ويفالظروف االقتصادية للصناعة أو النشاط االقتصادي املزمع الدخو عن
 .اخل...املستقبل، طبيعة املخاطر اليت تواجهها

  مدى احلاجة إىل منتجات املشروع، وهذا يتطلب وصف السوق مبعىن تقدير اجتاه الطلب على تلك املنتجات
 .اخل...واألسعار السائدة وأذواق املستهلكني

  إلقامة املشروع وتشغيله، ويتضمن ذلك دراسة للخامات اليت حيتاجها مدى توافر عوامل اإلنتاج األساسية
 .املشروع ومدى توافر الكفاءات الفنية واإلدارية إلدارة وتشغيل املشروع

 مدى كفاءة املوارد املالية املتاحة لتغطية تكاليف املشروع. 
 تقدير حجم االستثمار املطلوب وتكلفة التشغيل. 
 توقعة من املشروعتقدير األرباح الصافية امل. 
 أهم املشاكل اليت ميكن أن يواجهها املشروع وأنواع املخاطر املترتبة على إقامته، واحللول املقترحة. 
 تقدير تكاليف الدراسة التفصيلية للمشروع. 

                                                             
  .42 -41ص ص،  ،2009عمان، األردن،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،،إدارة االستثمار بني النظرية والتطبيق قاسم نايف علوان، -1
  .17، ص مرجع سبق ذكرهمسري حممد عبد العزيز،  -2
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  مرحلة دراسة اجلدوى التفصيلية :ثانيا
مبعىن ذلك أن هناك جدوى من تبدأ هذه الدراسة إذا كانت نتائج دراسات اجلدوى املبدئية مشجعة،   

إقامة مشروع أو جمموعة مشاريع، ويقصد ا دراسة املشروع من النواحي التسويقية والفنية واملالية واالقتصادية 
اخل، وعلى أساس نتائج هذه الدراسة ينم اختاذ قرار بتنفيذ املشروع، تغطي دراسة اجلدوى ...والقانونية والبيئية

لية واليت سيتم تناوهلا بشكل خمتصر على أن يتم التوسع فيها من خالل الفصول الالحقة التفصيلية النواحي التا
  1:وهذه الدراسات هي

دف إىل التحقق من مدى توافق املشروع املقترح مع القوانني واللوائح املنظمة لالستثمار  :الدراسة القانونية  .أ 
 .يف الدولة

إىل ظروف العرض والطلب ومستويات األسعار والتنبؤ  دف إىل التطرق بالتفصيل :الدراسة التسويقية  .ب 
 اإلستراتيجيةبتطوراا يف املستقبل، كما حتدد مواصفات املنتج يف ضوء أذواق ورغبات املستهلكني، ورسم 

 .التسويقية واليت تتضمن أفضل الطرق للتوزيع والترويج والتسعري
ط واإلعداد للطاقات اإلنتاجية للمشروع بناء على دراسة اجلدوى الفنية على التخطي بتنص :الدراسة الفنية  .ج 

 اإلنتاجما مت احلصول عليه من نتائج وتقديرات دراسات اجلدوى التسويقية السابقة هلا، وحتديد يف النهاية حجم 
املالئم، وحتديد العمليات  اإلنتاجوالبديل املناسب حلجم املشروع واملوقع املالئم، وأسلوب  اإلنتاجيةوالطاقة 

، وأخريا توفري البيانات وتقدير التكاليف االستثمارية وتكاليف اإلنتاجمن املوارد والعمالة ومستلزمات  نتاجيةاإل
 .التشغيل السنوية

هذه الدراسة التكاليف  تشملودف إىل ترمجة نتائج الدراسات األخرى إىل تقديرات مالية و :الدراسة املالية  .د 
االفتراضي املتوقع للمشروع، وحتديد  اإلنتاجيالسنوية على مدى العمر  اإليراداتاالستثمارية للمشروع، وكذا 

 .كيفية متويل املشروع، ويف األخري يتم تقييم نتائج هذه الدراسة باستخدام مفهوم التدفقات النقدية
كما هي ظاهرة يف الشكل أدناه، واليت توضح وجود  هناك عالقات داخلية متبادلة فيما بني دراسات اجلدوى 

أن يتم إجراء  مبعىن اخل،...عالقة تتابعية بني دراسة اجلدوى املبدئية والبيئية والقانونية والتسويقية والفنية واملالية
    .كامل الدراسات يف وقت واحد ويتم تبادل النتائج فيما بني الفرق املتخصصة

                                                             
  .29 -28، ص ص مرجع سبق ذكرهصالح الدين حسن السيسي،  -1
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  .ةالعالقات الداخلية املتبادلة لدراسات اجلدوى االقتصادي):  7.1( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

 
دار املسرية  دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات االستثمارية،شقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم،   :املصدر

  .42ص، 2009، عمان، األردن، 1للنشر والتوزيع والطباعة، ط

 النهائي مرحلة التقييم واختاذ القرار :املطلب الثالث

جمموعة من املعلومات بناء على املراحل السابقة يف دراسة اجلدوى للمشروع يتكون عند املستثمر يف هذه املرحلة 
    1:وجيب يف هذه املرحلة مراعاة ما يلي ،واملؤشرات اليت تساعده يف تقدير مدى صالحية املشروع االقتصادي

 توافق أهداف املشروع مع األولويات الوطنية.  
 مدى واقعية الفروض الفنية اليت استندت إليها الدراسة. 
 الفنية يف تنفيذ املشروع اإلمكانيات.  
 اإلدارية لتشغيل وإدارة املشروع اإلمكانيات. 

ويتم تقييم املشروع على أساس املقاييس املختلفة للرحبية، واليت دف إىل قياس مدى قدرة املشروع على   
تقدمي عائد مناسب على االستثمار ويشمل هذا التقييم دراسة املعايري من وجهة نظر الرحبية التجارية والرحبية 

ويف األخري يتم كتابة تقرير ، وجوب جتانس أهداف املستثمر اخلاص مع أهداف االقتصاد القومي القومية، مبعىن
مؤسسات  أواجلهات املختصة  مع تهويعترب كمستند تتم مناقش ،متكامل عن التقييم يف تناول النقاط السابقة

  2:كثرية منها اعتباراتهذا التقرير النهائي يتأثر بعدة و .التمويل
  املخصصة للدراسةامليزانية  
  الزمن املتاح للقيام بالدراسة 
  مدى توفر البيانات الالزمة للدراسة. 

                                                             
  .53، صمرجع سبق ذكرهعلي حممد خضر وآخرون،  -1
، مذكرة ماجستري ، ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة أم البواقي، االستثمارية يف اجلزائرواقع دراسات اجلدوى وتقييم املشاريع بن حركو غنية،  -2

.79.، ص2010/1011   

دراسة 
اجلدوى 
 املبدئية

 

دراسة 
اجلدوى 

 البيئية

دراسة 
اجلدوى 
 القانونية

 

دراسة 
اجلدوى 
 االجتماعية

دراسة 
اجلدوى 

 املالية

دراسة 
اجلدوى 

 الفنية

دراسة 
اجلدوى 
 التسويقية



 اإلطار العام لدراسات اجلدوى االقتصادية                                                      الفصل األول  

46 

كما أن حجم هذا التقرير يتوقف على درجة عمق التحليل الذي يقوم به الدارس، وبغض النظر عن حجم التقرير 
  .ئج والتوصياتالدراسة، وأخريا النتا ومدخل، األهداف: يتضمن ثالثة جوانب رئيسية وهي أنفال بد 

  .سة اجلدوى يف هذا الشكل بناء على ما تقدم حناول أن نلخص أهم مراحل درا 
  مراحل حتليل جدوى املشروع االستثماري):   8.1( الشكل رقم 

  
  
  
  

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
  ى شرح مراحل حتليل جدوى املشروعالباحث باالعتماد علمن إعداد  :املصدر

 البحث عن فرص االستثمار والتعرف على فكرة املشروع

 دراسة اجلدوى األولية

 دراسة اجلدوى التفصيلية

وتشغيل املشروعمرحلة تنفيذ   

 التقييم املايل واالقتصادي للمشروع

 الدراسة 

 التسويقية

 الدراسة 

 الفنية

 الدراسة

التمويلية   

 الدراسة 

 البيئية

صايف القيمة املضافة األثر على 
 العمالة األثر على التوزيع

معايري عدم التأكد 
 واملخاطرة

  معايري

 التأكد 

القرار اختاذ 
 االستثماري

نتائج 
 سلبية

نتائج 
 اجيابية
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  :خالصة الفصل األول
ميثل قرار االستثمار بدون شك القرار األكثر أمهية الذي يتخذه املتعامل االقتصادي، وكذا هو قرار مايل        

يتضمن مشكل اقتصادي أساسي يتمثل يف كيفية حتقيق التخصيص األمثل للموارد النادرة، هلذا تكون احلاجة إىل 
ار القرار االستثماري املناسب، ولقد تبني لنا من استخدام دراسات اجلدوى بوصفها أداة هامة تساعد على اختي

خالل هذا الفصل أن القرار االستثماري من أهم القرارات االقتصادية وأخطرها، إذ ميثل التزاما من طرف املؤسسة 
آلجال طويلة، ويؤثر على بقاءها واستمرارها ومنوها، كما يعترب قرارا يصعب التراجع فيه والعدول عنه دون أن 

صعوبات، إىل جانب تكلفة اخلطأ املرتفعة املترتبة عن االختيار اخلاطئ لالستثمار،كما حيتوي هذا القرار يسبب 
على جوانب يصعب تكميمها مثل األثر على احمليط واألثر على اإلستراتيجية الكلية للمتعامل، وكنتيجة هلذه 

 .ل سريورة القرار االستثمارياخلصائص فإن اختيار أفضل مشروع يرتبط مباشرة باحترام خمتلف مراح
هي طريقة تستند إىل الواقع يف املفاضلة بني االختيارات املتاحة تبعا  كما تبني لنا أن دراسات اجلدوى       

عبارة عن سلسلة مترابطة ومتكاملة من الدراسات الواجب القيام ا ، وهي للمعايري املالية واالقتصادية املوضوعية
تشكل حبث موسع لكافة جوانب وآثار االستثمار سواء مت توجيه هذا البحث ، وروع معنيقبل االستثمار يف مش

يف خدمة املستثمر اخلاص أو العام، وتعتمد هذه الدراسة على جمموعة من األسس العلمية املستمدة من علوم 
وحتليلها دف تقييم االقتصاد واإلدارة واحملاسبة وحبوث العمليات اليت تستخدم يف جتميع البيانات ودراستها 

من بني املربرات األساسية لدراسة اجلدوى هي وجود وجهيت نظر خمتلفني عند ، كما أن املشروعات االستثمارية
اختاذ القرار االستثماري ميكن أن تكونا على طريف نقيض أو قد تتفقان يف اختاذ القرار االستثماري ومها وجهتا 

 .نظر املستثمر واتمع
حجم وطبيعة املشروع، تكلفة : ر التحليلي لدراسات اجلدوى االقتصادية بعدة عوامل منهايتحدد اإلطا

  .الدراسة نفسها، نوع املنتج أو املنتجات اليت سيقدها املشروع، درجة املخاطرة املتوقع مواجهتها
  : تصطدم عملية إعداد دراسات اجلدوى ببعض املشكالت واملعوقات أبرزها ما يليكما  

 انات واملعلومات خاصة مع تزايد حجم املشروعات واتساع نطاقهانقص البي. 
 صعوبة تقدير املتغريات الداخلة يف دراسات اجلدوى، فهناك بعض املتغريات غري قابلة للقياس الكمي. 
 ارتفاع تكاليف دراسات اجلدوى خاصة عندما يكون املشروع صغري ذو موارد حمدودة. 
  ضعف يف ه م بالدراسة، مما ينجم عناواملهارة لدى الفريق املسؤول عن القياالفتقاد إىل اخلربة والكفاءة

 .نوعية هذه الدراسات
 ا، كتقدمي مشروعات بدون دراسة، أو تقدميها بدراسة ال ترقى  عدم الوعي بأمهية الدراسة واالهتمام

 .إىل األصول العلمية والعملية املتعارف عليها

  



 

 

 

   

  لثاينالفصل ا

  التقييم املايل واالقتصادي للمشروعات اخلاصة
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  :متهيد الفصل
ودراسات اجلدوى االقتصادية جماال بارزا ومساحة معتربة  االستثماريةموضوع تقييم املشروعات  شكل
واإلدارية احلديثة، ولقد كان اهلدف من تقييم املشروعات يف ستينات القرن املاضي هو  االقتصاديةيف الكتابات 

االقتصادية، مث حتول بعد ذلك تقييم من مفهوم الكفاءة  انطالقامن املشروع  تعظيم العائد االقتصادي املتحقق
تقوم على وضع األسس اليت حتقق  إىل مناهج ونظريات االقتصادياملشروعات من جمرد اإلملام بقواعد احلساب 

مشروع استثماري سليم، وتظهر أمهية تقييم  إقامةاألهداف اليت يتبناها كل من املستثمر اخلاص واتمع من خالل 
النشاط االقتصادي ، لذا من الضروري ارد االقتصادية حمدودة أمام تعدد وتنوع جماالت املشروعات كون أن املو

إجراء املفاضلة بني البدائل االستثمارية وصوال إىل اختيار البديل أو املشروع األفضل ، وهذا ما ميثل جوهر عملية 
  .دوىنات واملعلومات اليت توفرها دراسات اجلاالتقييم اليت تستند أساسا على البي

وأدوات التقييم اليت يستعملها متخذ القرار، أخذا باحلسبان تكامل  إطارهذا الفصل لكي يقدم لنا  يأيت  
كل من التقييم املايل واالقتصادي وصوال إىل اختاذ القرار السليم، وعليه ارتأينا أن يكون تقسيم هذا الفصل إىل 

  :املباحث التالية
  التقييم املايل للمشروعات اخلاصةمفهوم وأسس :  األولاملبحث 

  التأكدمعايري التقييم املايل  يف ظل ظروف :املبحث الثاين  
  معايري التقييم املايل يف ظل ظروف عدم التأكد واملخاطرة: املبحث الثالث
  اخلاصةلمشروعات لالتقييم االقتصادي واالجتماعي : املبحث الرابع

  اخلاصةشروعات املاملسامهات احلديثة يف تقييم : املبحث اخلامس
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  مفهوم وأسس التقييم املايل للمشروعات اخلاصة:  األولاملبحث 

كمرحلة الحقة لدراسات اجلدوى االقتصادية للمشروع، ومرحلة سابقة ملرحلة عملية التقييم  تربتع
تقييم مايل وتقييم اقتصادي، وقبل التطرق إىل النوع األول من : التنفيذ، وخيضع املشروع إىل نوعني من التقييم 

أهدافه  وإبرازية التقييم أن نتناول أوال العالقة بني التقييم ودراسات اجلدوى مث نتطرق إىل ماه ارتأينا، التقييم 
أهم املعايري  إبرازفيما بعد للحديث عن مفهوم التقييم املايل وعناصر التحليل األساسية فيه، مث  لنأيتوأسسه، 

  .القرار اختاذظروف  باختالفاملستخدمة يف هذا التقييم واليت ختتلف 

  تقييم املشروعات  وأسسدراسات اجلدوى :  األولاملطلب 

ونتيجة التقييم هي  ،ساسية يف دورة املشروعامة و األحدى املراحل اهلإيم املشروعات يتقمتثل عملية   
 إجيابان دقة وسالمة التقييم سينعكس إة فمثومن  ،رفض املشروع االستثماري املقترح أوالقرار بقبول ذ ختااساس أ

  .االستثماري راختاذ القراعلى سالمة 
اجلهة املستفيدة من املشروع من حيث كونه مشروعا خاصا أو وتتفاوت طبيعة التقييم و مراحله حسب 
  .حكوميا أو مهتما باالعتبارات االجتماعية والبيئية

  مهيته أمفهوم التقييم و:  أوال
عملية وضع املعايري الالزمة اليت ميكن من خالهلا "ميكن أن تعرف عملية تقييم املشروعات بأا عبارة عن   

والذي يضمن حتقيق األهداف احملددة  ،أو املشروع املناسب بني عدة بدائل مقترحة التوصل إىل اختيار البديل
  1".استنادا إىل أسس علمية

من خالل هذا التعريف يظهر أن عملية تقييم املشروعات دف إىل حتقيق أفضل استخدام ممكن للموارد 
  2:البشرية واملادية عن طريق

 وفق املعايري املالية، االقتصادية واالجتماعية كأساس لقبوله أو  علىو قياس صايف املنافع للمشروع املقترح
 .رفضه
 ترتيب املشروعات البديلة واملفاضلة واالختيار فيما بينها طبقا ملبدأ األولويات.  

جترى بناًء على طلب من املمولني الذين حيق  روعاتهناك اجتاه سائد يف املؤسسات بأن عملية تقييم املش  
أو جمديا، إال أن السبب  ءكف اإلنفاقهلم معرفة فيما إذا كانت أمواهلم تنفق بشكل صحيح، وما إذا كان هذا 

                                                             
  .252، صمرجع سبق ذكرهحممد الصرييف،  -1
  .93، ص2001، دار املناهج، عمان، دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات، حتليل نظري وتطبيقكاظم جاسم العيساوي،  -2
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األول الذي جيري من أجله التقييم ينبغي أن يكون للمؤسسة واملشروع، حيث يعترب التقييم أداة قيمة يف بيان مدى 
   1.ل إزاء حتقيق األهداف، وما إذا كان له أثر، ويعمل بكفاءةفاعلية العم
عملية حبث و دراسة للتأكد من أن املوارد الطبيعية "كما ميكن أن ينظر إىل مفهوم التقييم على أنه   

والبشرية واملالية الالزمة لقيام املشروع ميكن توفرها بالفعل، مث قياس كفاءة االستثمار من املشروع من الوجهة 
التجارية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يؤكد حتقيق املشروع ألهدافه بأقل تكلفة ممكنة و بأكرب عائد اقتصادي يف 
ضوء املوارد املتاحة، ويعتمد هذا التقييم على سلسلة منتظمة ومترابطة من البيانات واملعلومات اليت متكن من قياس 

  2 ".اإلنتاجيةامتداد حياته  اآلثار املباشرة وغري املباشرة للمشروع  وعلى
يتطرق املفهوم السابق إىل التقييم بربطه بدراسات اجلدوى اليت دف إىل دراسة مدى صالحية فكرة   

وتوافر املوارد الالزمة لذلك، وتوفر دراسات اجلدوى املدخالت األساسية و اهلامة إلجراء التقييم  املشروع للتنفيذ
إذ جيب أن حتتوي دراسة اجلدوى على البيانات الفنية واالقتصادية الالزمة لتقييم الالزم للمشروعات االستثمارية، 

  .املشروع اقتصاديا واجتماعيا
وازدادت حاالت  ،)اإلنتاجية والتسويقية(وكلما تعاظم حجم املؤسسة واتسع نشاطها وتعقدت عملياا 

 صار من الضروري إعداد تقييم  ،ا املؤسسةالتأكد وارتفعت درجة املخاطرة لألنشطة االستثمارية اليت تقوم
علمي كفؤ للبدائل املتاحة أمام املؤسسة وذلك اعتمادا على معلومات كمية ووصفية كافية تساعدها على تعزيز 

بتوظيف تلك املعلومات واعتماد معايري تقييم متعددة ذات أوجه مالية واقتصادية  ،فرص النجاح يف استثماراا
   3.واجتماعية

تنفيذها  أثناءتظهر من خالل الصعوبات اليت ميكن أن تواجهها املشروعات  السيئالتقييم  اطرخمإن 
من قدرات السداد للمشروع على العوائد املنتظرة وحيد  يؤثرة النشاط واالستغالل، وهذا ما وخالل فتر

  .املمولة األطرافاالستثماري اجتاه 
على  اإلداريأما عن أمهية تقييم املشروعات فلقد حظي هذا املوضوع أمهية كبرية يف الفكر االقتصادي و 

     4:الصعيدين النظري والتطبيقي، وميكن أن يرد هذا االهتمام إىل عدة اعتبارات أمهها ما يلي
  االهتمام بالتنمية االقتصادية. 
 ى االقتصاد الوطيناآلثار غري املباشرة واخلارجية للمشروعات عل. 
 التقدم التكنولوجي. 

                                                             
، ص 2010رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة األزهر، غزة،  تقييم املشاريع يف املنظمات غري احلكومية بقطاع غزة،رشاد محاد علي محاد،  -1

  ).بتصرف. (03
  .23، صمرجع سبق ذكرهثناء حممد طعيمة،  -2
  .25-24ص  ، ص2004ر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار صفاء للنشدراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعاتهوشيار معروف،  -3
  .25ثناء حممد طعيمة، مرجع سبق ذكره، ص -4
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  اخل... املشروعات الصناعية الضخمة ذات اآلثار البعيدة املدى. 
    1:وميكن إبراز أمهية تقييم املشروعات يف النقاط التالية    
  ظهور مشاريع فاشلة متثل عبئا على االقتصاد  إىلأنه يساعد على جتاوز القرارات الفردية والعشوائية اليت تقود

 .القومي
  مسة العصر احلاضر قد وفّر العديد من البدائل أمام املستثمر وهذه  أصبحالتقدم العلمي و التكنولوجي الذي

البدائل ختتلف فيما بينها من حيث الطاقة اإلنتاجية والتكاليف واحلاجة إىل مستلزمات اإلنتاج والقوى العاملة، 
ومن مث فإن عملية التقييم  ،مر الذي جيعل املستثمر عاجزا عن حتمل نتيجة االختيار العشوائي بني هذه البدائلاأل

 .تساعد على االختيار األفضل من بني البدائل املتاحة
  ة مع الندرة النسبية يف رأس املال، األمر الذي زاد من نسب البديلةترجع أمهية التقييم إىل ارتفاع تكلفة الفرصة

 .املخاطرة اليت تواجه املستثمر عند االختيار مابني الفرص االستثمارية املختلفة
  سس عملية تقييم املشروعات أهداف وأ: ثانيا

    2:تقييم املشروعات يف العناصر التالية أهداف ميكن إبراز  
إن جوهر هذه العملية يتمثل  .تعترب مبثابة وسيلة ميكن أن تساعد يف حتقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة .1

مشروع معني من بني عدة مشروعات مقترحة، ولكي يكون القرار  باختياريف حماولة تبين قرار استثماري يتعلق 
 .ناجحا البد أن يستند على دراسة علمية وشاملة

األمثل  من هنا تظهر طبيعة العالقة الوثيقة بني عملية تقييم املشروعات وحتقيق االستخدام والتوزيع    
للموارد املتاحة، كما أن عملية التقييم ميكن أن تساعد على حتقيق االنسجام والتوافق بني أهداف املشروعات وبني 

  .أهداف خطة التنمية القومية، كما جيب أن تتضمن العالقات الترابطية بني املشروع املقترح واملشروعات القائمة
رجة املخاطرة لألموال املستثمرة، حيث من خالل عملية التقييم تعترب مبثابة وسيلة تساعد يف التخفيف من د .2

ميكن اختيار البديل املناسب من بني عدة بدائل مقترحة، البديل الذي يضمن حتقيق األهداف احملددة، كما يضمن 
  .مستوى معني من األمان لتلك األموال

 ذلك اال الذي يضمن حتقيق األهداف تساعد عملية تقييم املشروعات إىل توجيه املال املراد استثماره إىل .3
  .احملددة

  .االستثماريةميكن أن تكون عملية تقييم املشروعات مبثابة وسيلة تساعد على ترشيد القرارات  .4
    3:األسس واملبادئ اليت تستند عليها عملية تقييم املشروعات نذكر منها ما يلي أما  

                                                             
  .253حممد الصرييف، مرجع سبق ذكره، ص  -   1
  .256 -253نفس املرجع، ص ص  - 2
  .27، ص مرجع سبق ذكرهالعيساوي،  كاظم جاسم - 3



 التقييم املايل واالقتصادي للمشروعات اخلاصة                                                       الفصل الثاين
 

53 

نوع من التوافق بني املعايري اليت تتضمنها تلك العملية، وبني  البد أن تقوم عملية تقييم املشروعات على إجياد .1
أهداف املشاريع املقترحة، فمثال املعايري اليت تستخدم يف جمال املشروعات العامة هي غري املعايري اليت تستخدم يف 

 .األهداف بني املشروعات العامة واخلاصة الختالفجمال املشروعات اخلاصة نظرا 
لية التقييم حتقيق مستوى معني من التوافق بني هدف أي مشروع وأهداف خطة التنمية البد أن تضمن عم .2

القومية من جهة، وبني اهلدف احملدد للمشروع املقترح وبني اإلمكانات املادية والبشرية والفنية  املتاحة والالزمة 
 .لتنفيذه

أهداف املشاريع املتكاملة، واملترابطة بني  واالنسجامالبد أن تضمن عملية التقييم مستوى معني من التوافق  .3
 .واليت تعتمد بعضها على البعض اآلخر، وإزالة التعارض بني أهدافها املختلفة

البد من توفر املستلزمات الالزمة لنجاح عملية التقييم، خاصة ما يتعلق منها بتوفر املعلومات والبيانات  .4
 .الدقيقة والشاملة

 .، إما بتنفيذ املشروع املقترح أو التخلي عنهاستثماريإىل تبين قرار إن عملية التقييم البد وأن تقضي  .5
 .إن عملية التقييم تقوم أساسا على املفاضلة بني عدة مشاريع، وصوال إىل البديل املناسب .6
إن عملية التقييم املشروعات هي جزء من عملية التخطيط، كما متثل مرحلة الحقة ملرحلة دراسات اجلدوى  .7

 .ملرحلة التنفيذ ومرحلة سابقة

   ماهية التقييم املايل وعناصره:املطلب الثاين

يعرف التقييم املايل أو التجاري للمشروعات االستثمارية بأنه ذلك النوع من التقييم الذي خيتص بتقدير   
نظر الرحبية املالية أو التجارية للمشروعات طيلة عمرها أو حياا، أي أنه خيتص بتقييم املشروعات من وجهة 

  1.)وجهة نظر املستثمر الفردي(  .أصحاا
وذا ميكن القول أن التقييم املايل هو يف جوهره مقارنة بني جمموعة املوارد املنفقة واليت يتطلبها إنشاء   

  .مشروع استثماري مع جمموعة العوائد اليت من املتوقع أن جينيها املشروع مستقبال
بني  من ستثمر يقوم باختيار أفضل استثمار لألموال املتاحةرض هذا التقييم هو التأكد من أن املفغ

  .االستثمارات املمكنة اليت تتفق مع أهداف املشروع
  2:يل الرحبية التجارية اجلانبني التاليني لويضم حت

 ويقيس رحبية املوارد املستخدمة يف املشروع، أو مبعىن أدق العائد على االستثمار بغض :حتليل رحبية االستثمار
 .النظر عن مصادر التمويل، ويعتمد هذا التحليل على جمموعة من املعايري سيتم تناوهلا الحقا

                                                             
  .202، ص سبق ذكرهمرجع علي حممد خضر، فيصل مفتاح شلوف، صاحل الصابر شعيب،  -1
  .178-176، ص ص مرجع سبق ذكره، صالح الدين حسن السيسي -2
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 وهو يأخذ يف االعتبار املالمح املالية للمشروع لضمان أن التمويل املتاح سيسمح بتنفيذ  :التحليل املايل
 :ناملشروع وتشغيله دون مشاكل مالية، ويتم التحليل املايل على أساس سنوي ويتضم

 دف ضمان تدفق التمويل طوال فترات اإلنشاء، وتدرج اإلنتاج والتشغيل الكاملحت ليل السيولة. 
  يقابلها ) األصول الثابتة ورأس املال العامل(حتليل هيكل رأس املال للتأكد من أن كل نوع من االستثمارات 

 .أحد األنواع املناسبة للتمويل    
وعة خمتلفة من املعلومات األساسية اليت يتحصل عليها من خمرجات دراسات يعتمد التقييم املايل على جمم      

  .اجلدوى الفنية والتسويقية والبيئية، واليت تترجم بصورة نقدية وتستخدم يف حتليل املشروعات وتقييمها ماليا
  1:على معرفة املعامل األساسية يف هذا التقييم واملتمثلة فيما يلي االستثماريالتقييم املايل السليم للمشروع  كما يقوم

وحتديد مبلغ  ،ألا متثل كأساس مرجعي من أجل تقدير املردوديةويعد تقديرها بدقة مهما : تكلفة االستثمار .1
 : رأس املال الالزم لتمويل املشروع، وتتكون من

 روع وتتضمن اآليتجمموعة النفقات الضرورية واملستخدمة يف اجناز املش: 
 اخل... التركيب، النقل ، مصاريف اجلمارك (تكاليف حيازة اآلالت واملصاريف امللحقة بالشراء.( 
 تكاليف الدراسات واألحباث الضرورية للمشروع. 
 تكاليف تكوين املستخدمني. 
  املال العامل لالستغالل  رأساالرتفاع يف االحتياج يفBEREX . 
 :مدة حياة املشروع .2

ا مليتميز كل مشروع استثماري بأفق زمين يعرب عن مدة حياته االقتصادية، واليت من الواجب تقديرها  
من أمهية كربى يف عملية التقييم للمشروع حمل الدراسة، خاصة عند تقدير التدفقات النقدية وأثناء تطبيق  تكتسي

  .همعايري التقييم، وأيضا عند حساب العائد االقتصادي املتوقع حتقيق
  2:وميكن التمييز بني أعمار خمتلفة ألي مشروع استثماري كما يلي

 ويعرب عن العمر االفتراضي للمشروع بناًء على فرضية استمراره واحملددة يف العقد التأسيسي: العمر الطبيعي. 
 بغض النظر مع استمرارية عملية الصيانة  اإلنتاجويشري إىل الفترة اليت يستمر فيها املشروع يف : العمر الفين

 . عن العائد االقتصادي الصايف احملقق
 يعرب عن الفترة اليت يكون فيها تشغيل املشروع جمديا اقتصاديا: العمر االقتصادي. 

ال يتأثر  اإلنتاجييف أن العمر  ويتمثل ،ونشري إىل وجود فرق أساسي بني العمر الفين والعمر االقتصادي 
تكلفة الصيانة، على عكس  وارتفاعاألصول  إنتاجيةأو بتناقص  نتاجاإلبتقادم منتجات املشروع وبتقادم طرق 

                                                             
1 -Pierre Cabane, Op .Cit , pp .207-210. 

  .128-127، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر حممد عبد القادر عطية،  -2
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العمر االقتصادي الذي يتأثر بالعناصر السابقة، حيث ينتهي العمر االقتصادي بتحول الطلب إىل منتجات حديثة 
 . أحدث فنيا وأوفر اقتصاديا إنتاجذات طرق 

يف الغالب تعتمد على اختيار أقصر فترة من وبصفة عامة فإن استعمال مدة حياة املشروع لغرض التقييم 
  * .الفترات الثالثة السابقة

املتوقع، واليت تعترب كتدفق نقدي داخل  اإلنتاجيوتشمل قيمة األصول املتبقية يف اية العمر  :القيمة املتبقية .3
 .إىل خزينة املؤسسة وذلك بعد احتساب األثر الضرييب على فوائض القيمة

 (Cash-flow): لصافيةالتدفقات النقدية ا .4
  . تدفقات النقدية اخلارجةال وميثل الفرق بني التدفقات النقدية الداخلة و 

  1:يلي تتضمن ما تدفقات النقدية الداخلةال
 واليت  ،اإلنتاجيوتتمثل خاصة يف املبيعات السنوية املتوقعة للمشروع خالل عمره : السنوية احملصلة اإليرادات

 .تكون حمل حتصيل
  اية العمر اإلنتاجي املتوقعقيمة ويتضمن قيمة املخزون املتبقي: رأس املال العامل يف. 
 قيمة املتبقي من األصول. 

  :يلي وتتضمن ما التدفقات النقدية اخلارجة
 التكاليف االستثمارية. 
  تكاليف التشغيل( التكاليف اجلارية السنوية.( 
 الفوائد على القروض االستثمارية. 
 القروض إقساط. 
 الضرائب املباشرة على الدخول. 

وكذا املصاريف  ،يف حساب التدفق النقدي الصايف اإليرادات واملصاريف املؤجلة يدخل أنه ال اإلشارةوجيب 
  2:كما يليالصافية  وميكن حساب التدفقات النقدية .وال تقتطع نقديا حماسبياالومهية مثل االهتالكات فهي تسجل 

푪푭 = (푹풕 − 푫풕 − 푨풎)(ퟏ − 푻) + 푨풎 

  푪푭 ∶ متثل التدفق النقدي الصايف  , 푹풕 : السنوية  اإليرادات  , 푫풕 ∶ , النفقات السنوية 푨풎 ∶ , االهتالك   푻 : الضريبة على األرباح 

                                                             
  املنتجالعمر الفيزيائي، العمر التكنولوجي، مدة حياة : هناك من يضع تصنيفات أخرى ملدة حياة املشروع واليت مييز فيها بني -*

  .العمر االقتصادي، العمر احملاسيب، العمر التكنولوجي: والتصنيف اآلخر الذي مييز بني
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، للمشروعات االستثمارية وقياس الرحبية التجارية والقوميةدراسات اجلدوى االقتصادية عبد املطلب عبد احلميد،  -1

  .235 -219، ص ص2000مصر، 
  

2- AbdelfettahBouri , Gestion Financière, Imprimerie reliure, Sfax, Tunis,2007, P .85. 
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  التقييم املايل وفق مقاربة التدفقات النقدية: املطلب الثالث

التقييم املايل على مقاربة التدفقات النقدية، واليت سنحاول من خالل هذا املطلب التعرف على مدلول هذه  يعتمد
  .املقاربة وعناصرها قبل اخلوض يف معايري التقييم املايل

  أمهية مقاربة التدفقات النقدية يف التقييم املايل :أوال
استخدامها يف التقييم واملفاضلة بني املشروعات االستثمارية تكتسي مقاربة التدفقات املالية أمهية بالغة يف   

  .واليت تتطلب جمموعة من البيانات األساسية الرقمية تتمثل يف مقارنة التكاليف باملنافع
سنعتمد على منظور التدفقات النقدية القائم  ،ومن أجل القيام بعملية التقييم املايل للمشروع االستثماري

بدال من االعتماد على املنظور احملاسيب القائم على فكرة  ،وضات النقديةباملق ملدفوعات النقدية وعلى املقارنة بني ا
  .والتكاليف اإليراداتمن خالل املقارنة بني ، *مبدأ االستحقاق

إن منظور التدفقات النقدية يهتم حبركة النقدية بصرف النظر عن مبدأ االستحقاق، فالتدفقات النقدية   
هذه املقاربة له ما  واختياراالستثمار، وأن تفضيل  باقتصاديات تقييم املشروعات االستثمارية تم املستخدمة يف

ما  أبرزهايربره كونه يتجاوز العديد من املشاكل اليت ميكن الوقوع فيها يف حالة استخدام املنظور احملاسيب واليت 
 1: يلي
  وذلك بسبب االختالف يف طرق  ،يف احملاسبة للوصول إىل الربح احملاسيب إتباعهااختالف الطرق اليت يتم

 .اإلهتالك املتبعة لألصول الثابتة
 اختالف يف طرق تقييم املخزون. 
  نظرة احملاسبني حول معاجلة الديون املشكوك يف حتصيلها وما يتوقف عليها يف حساب الربح احملاسيب، وبالتايل

 .نقدية اليت تكون مبثابة عبء على الربح احملاسيباختالف يف تكوين املخصصات ال
  واليت تعترب استثماراً، و بالتايل  ؟اليةرأمساختالف حول طرق معاجلة بعض املصروفات، هل هي مصروفات

جيب استهالكها على فترات مالية بدال من فترة واحدة، أم هي مصروفات جارية تتعلق بفترة معينة وهذا 
 .ح احملاسيبيؤثر على الرب االختالف

  تسجيل اإليرادات والتكاليف يف الفترة اليت تستحق فيها هذه املبالغ بغض النظر عن تاريخ حتصيلها، وهذا فيه
 2.جتاهل للقيمة الزمنية للنقود

                                                             
عندها وختصها، كما يهتم بتحليل كل فترة من الفترات  ستستحقمبدأ حماسيب قائم على ربط كل تكلفة أو إيرادا بالفترة اليت : االستحقاقمبدأ  -*

ين أو بدأ التفضيل الزماملالية املاضية، وال ميتد بالفترات املتعلقة باملستقبل، وهو ذا يتجاهل مبدأ الفرصة الضائعة نتيجة عدم حتصيل األموال، ويتجاهل م
  .القيمة احلالية للنقود

  .83-81، ص ص مرجع سبق ذكرهحامد العريب احلضريي،  -1
  .224-222، ص ص 2003، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، التأصيل العلمي والتطبيق العملي -دراسات اجلدوىعاطف جابر طه عبد الرحيم،  -2
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مما ينعكس على  ،ي إىل اختالف يف حتديد الربح باملفهوم احملاسيبدإن مثل هذه املشاكل السابقة الذكر تؤ  
 االعتمادومن هنا فإن ، خيتلف القرار باختالف قاعدة حساب الربح احملاسيب إذقاعدة القرار يف قبول املشروعات، 

مثل هذه املشاكل، ويوفر عدة مزايا يف بناء القرار االستثماري وتتمثل  جينبناعلى استخدام مقاربة التدفقات النقدية 
  1:خاصة يف

 النقدية املستلمة والنقدية املدفوعة يكون أكثر وضوحا من مفهوم الربح الذي يتضمن  إن مفهوم الفرق بني
 .عددا من القواعد واآلراء والسياسات احملاسبية

  ا لدى املؤسسة، إذ يعرب عن ما هو متوفر لديها إلعادة االستثمار وكسبيعترب التدفق النقدي مؤشرا مهم
 .دخول إضافية

 ات اخلصم واليت تسهل من املقارنة بني البدائل االستثمارية على العكس لو مت خيضع التدفق النقدي لعملي
 .إذ ال يعرب عن حقيقة التقييم ،خصم األرباح والذي من الصعب يف هذه احلالة

  عناصر التحليل يف مقاربة التدفقات النقدية: ثانيا
 مبدأعلى  مسيكي القائإن التطور الذي شهده التحليل املايل بداية من التحليل املايل الكال  

استحقاق، مث التحليل املايل الوظيفي القائم على منظور أن املؤسسة وحدة اقتصادية ميكن جتزئة نشاطها إىل /سيولة
تدفقات املالية، والذي ينظر إىل التوازن املايل الوظائف أساسية وصوال إىل التحليل املايل احلديث القائم على منظور 

يف الزمن، وذا متكن من حتويل عملية التحليل املايل من املنظور الساكن الذي حيلل الوضع  على أنه عملية مستقرة
إىل التحليل املايل املتحرك الذي يعطي صورة أوضح عن خمتلف  ،املايل بناًء على احلركة املالية يف حلظة زمنية معينة

  .احلركات املالية
  : تدفقات املالية واليت ترتكز على مؤشرات هامة يف التحليل جند ما يليالومن أبرز القوائم املالية اليت قدمها منظور 

ويسمى أيضا جبدول االستخدامات واملوارد  (PCG82)ويستعمل يف املخطط احملاسيب العام: جدول التمويل -1
ميزانيتني ويتضمن املوارد املالية للمؤسسة واستخداماا يف فترة زمنية حمددة، وذلك عن طريق دراسة الفرق بني 

  2:متتاليتني، وينقسم اجلدول إىل قسمني أساسيني مها
حيدد التغريات يف رأس املال العامل، إذ يعترب متويل طويل األجل فهو يصف لنا املوارد الدائمة  :القسم األول - )أ

 .اليت حتصل عليها املشروع وأهم االستخدامات اليت قام ا
   .وميثل استعمال التغري يف رأس املال العامل، فهو يشكل متويل قصري األجل :القسم الثاين -)ب

 FR =∆BFR+∆T∆ :ساسية التاليةاجلدول على العالقة األويقوم   

                                                             
، ص 1997، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، املشروعات االستثماريةأسس دراسات اجلدوى ومعايري تقييم ، يحممد قويدر -1

83.  
2- Jean Louis Amelon, l’essentiel à Connaitre En Gestion Financière, 3eme Edition, Maxima, Paris, 2000, pp .208-
209.  
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التغري يف :  T∆، التغري يف االحتياج يف رأس املال العامل : BFR∆ ، التغري يف رأس املال العامل:  FR∆ :  حيث
  .اخلزينة

  (PCG 1982)يوضح جدول التمويل حسب املخطط احملاسيب العام  ): 1.2(جدول رقم 
  N-1  N  املوارد  N-1 N  االستخدامات

 توزيع األرباح خالل الدورة.  
 التحصل على أصول:  
 معنوية 
 مادية 
 مالية 
 ختفيض رؤوس األموال اخلاصة.  
 تسديد قروض مالية.  

     القدرة على التمويل الذايت (CAF).  
 التنازل على األصول:  
 معنوية 
 مادية 
 مالية 
 الزيادة يف رؤوس األموال اخلاصة.  
 زيادة القروض املالية.  

    

      جمموع املوارد      جمموع االستخدامات
      FRالتغري يف : رصيد مدين     FRالتغري يف : رصيد دائن

 
  

  الرصيد  مورد  استخدام  FRاستعمال التغري يف
  :التغري يف عناصر االستغالل

 )-(االستغاللالتغري يف أصول  -
  .التغري يف ديون االستغالل -

      

(A)   ∆BFRex       
  :التغري يف عناصر خارج االستغالل

 )- (التغري يف املدينني اآلخرين  -
  .التغري يف الدائنني اآلخرين -

      

(B)  ∆BFRHEX       
(C)= (A)+(B)= ∆BFRG       

  :التغري يف اخلزينة
 )-(التغري يف املتاحات -
  .اخلزينةالتغري يف ديون  -
  

      

(D) ∆TNG       
C+D=∆FR       

Source : Roger Dornier, L’analyse financière à l’expertise financière, Edition Chihab, Alger, 
1996,pp.52-59. 
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 :جدول تدفقات اخلزينة -2
تبعا للتطور السريع يف أساليب التحليل املايل، وبناًء على االنتقادات اليت وجهت جلدول التمويل اليت   

دون إظهار أسباب تغري اخلزينة ومكونات هذا التغري بطريقة  اإلمجاليةركزت على تقدمي معلومات حول اخلزينة 
على جمموعة من املؤشرات املالية اليت وجهت هلا الكثري من  هذه اجلداولأكثر تفصيل، إضافة إىل اعتماد 

  ).رأس املال العامل، القدرة على التمويل الذايت(االنتقادات 
تصور تفصيلي  إعطاءجاء جدول تدفقات اخلزينة كخطوة هامة لتطوير جداول التمويل، من خالل 

ن تقسيم هذه التدفقات إىل ثالث أنواع للخزينة الصافية حسب الدورات األساسية لنشاط املؤسسة، حيث ميك
  :كما هي ظاهرة يف الشكل التايل

  أنواع تدفقات  اخلزينة حسب الدورات األساسية لنشاط املؤسسة ):1.2: (شكل رقم

  A  تدفقات اخلزينة لعمليات االستغالل
  

 B  تدفقات اخلزينة لعمليات االستثمار

 
  االقتصاديةتقيس املردودية   A+B  التدفقات االقتصادية

  
  تقيس تكلفة مصادر التمويل  C  تدفقات اخلزينة لعمليات التمويل

  
  تقيس املردودية املالية A+B+C  رصيد تدفقات اخلزينة التقديرية

 
 

Source : Évaluation des projets d’investissement,Internet, https://docplayer.fr/6935803-
Christian-zambotto-www-decf-finance-fr-st.html, pris le 15 /03/2015,p02. 

 
واليت تنقسم حسب الدورات يتضح من الشكل السابق أن اخلزينة هي مركز مجيع التدفقات النقدية   

  1:األساسية للنشاط واملتمثلة يف
 :وتضم ما يلي: تدفقات دورة االستغالل )1

 وتتمثل يف نفقات االستغالل: تدفقات مالية سلبية. 
 وتتمثل يف حتصيالت االستغالل: تدفقات مالية إجيابية. 

                                                             
1 - Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise , 4e Edition Dalloz , Paris , 2000, pp .55-58.  
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  1:وتستعمل يف هذه الدورة مؤشرين رئيسيني مها
  لالستغالل اإلمجايلالفائضL’excèdent brut d’exploitation (EBE) : وهو مؤشر مايل ذو عالقة بنتيجة

 :الدورة، وحيسب وفق العالقة التالية
EBE =مصاريف االستغالل - إيرادات االستغالل  

 فائض خزينة االستغاللExcèdent de trésorerie d’exploitation : وهو مؤشر مايل ذو عالقة باخلزينة
 :العالقة التاليةوحيسب وفق 

ETE =نفقات االستغالل -حتصيالت االستغالل.  
  :فتتحدد بالعالقة التالية (ETE)و (EBE)أما العالقة بني 

ETE= EBE- ∆BFR . 
  .التغري يف االحتياج يف رأس املال العامل :BFR∆: حيث

 :تدفقات دورة االستثمار )2
ودورة  (ETE)حيازة االستثمار والتنازل عن االستثمار، ويشكل الفرق بني : وتنقسم إىل عنصرين أساسيني مها

وهو مؤشر مايل يقيس قدرة  ،Flux de trésorerie disponible(FTD)االستثمار ما يعرف بتدفق اخلزينة املتاح 
  .رجيةاملشروع على متويل استثماراته داخليا دون اللجوء إىل موارد خا

 : تدفقات دورة التمويل )3
وتعرب عن احلاجات للتمويل بسبب العجز الناشئ عن دوريت االستغالل واالستثمار، ويتم اللجوء إليها يف حالة 

(FTD) سالب، وتنقسم هذه الدورة إىل نوعني من العمليات:  
 رفع يف رأس املال عمليات رأس املال

  ).توزيع أرباح األسهم(مكافأة رأس املال  
  .قروض جديدة عمليات االستدانة

 .تسديد القروض
  :التايل اخلزينةمما سبق ميكن عرض املعطيات السابقة يف جدول تدفقات 

  
  
  
  
  

                                                             
.177-165.ص ص ،2011، 2دار وائل للنشر، عمان، طالتسيري املايل دروس وتطبيقات،  إلياس بن ساسي، قريشي يوسف - 1  



 التقييم املايل واالقتصادي للمشروعات اخلاصة                                                       الفصل الثاين
 

61 

  جدول تدفقات اخلزينة حسب الطريقة املباشرة وغري املباشرة ):2.2:(جدول رقم

 

  الطريقة غري املباشرة
  N N+1  البيان

CAF)القدرة على التمويل الذايت (–∆BFR )التغري يف االحتياج يف رأس املال العامل.(      
      .A= (ETCG)فائض اخلزينة الناتج عن عمليات االستغالل 

      التنازل عن االستثمارات–استثمارات الدورة 
      .(B)تدفق االستثمارات 

      A-B= تدفق اخلزينة املتاح بعد الضريبة على األرباح واملصاريف املالية 
  (C)الرفع يف رأس املال 
 (D)مكافأة رأس املال 

    

     A-B+C-D=االخنفاض يف االستدانة الصافية 
  تسديد القروض

  قروض جديدة-
  التوظيفات املالية∆+ 
  املتاحات ∆+

    

162-161 .pp op.cit,vernimmen, Pierre :  Source 

  الطريقة املباشرة
  N  N+1  البيان

      نفقات االستغالل -حتصيالت االستغالل
     (ETE) =(A)فائض خزينة االستغالل

      التنازل عن االستثمارات -استثمارات الدورة
     (B)=تدفق االستثمارات
      (FTD) األرباحقبل الضرائب على  A-B=تدفق اخلزينة املتاح

 ( C)النتيجة املالية 
 (D)الضرائب على األرباح 

 (E)النتيجة االستثنائية 

    

  (F)الرفع يف رأس املال 
  (G)مكافأة رأس املال 

    

A-B-C-D-E+F-G=يف االستدانة الصافية     االخنفاض      
  تسديد القروض

  قروض جديدة-
  التوظيفات املالية ∆+
 املتاحات ∆+
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  معايري التقييم املايل يف ظل ظروف التأكد: املبحث الثاين

بعد أن تناولنا أمهية تقدير التدفقات النقدية كخطوة أساسية يف عملية التقييم املايل تأيت مرحلة استخدام  
  .القرار االستثماري اختاذمعايري التقييم اليت خيتلف تطبيقها باختالف ظروف 

 يكون متخذ وكخطوة أوىل سنتناول تلك املعايري املرتبطة بظروف التأكد، واليت تعرف بأا احلالة اليت 
القرار على علم جبميع البدائل ونتائج كل منها، وبالتايل فإنه خيتار البديل األحسن، والظروف البيئية يف هذه احلالة 

وعند تقييم املشروعات االستثمارية يف ظل هذه ، مستقرة وبسيطة، حيث أن العوامل املؤثرة قليلة وحمدودة
  1:تتمثل يف(Kirch et al,1998)ا الظروف فإن هناك عدة اعتبارات جيب مراعا

 أن املشروعات االستثمارية عدمية املخاطر متاما، كما ميكن افتراض أن التقديرات املتعلقة باإلنفاق  افتراض
 .االستثماري املبدئي وصايف التدفقات النقدية تأخذ قيما متوسطة

 تقييم املشروعات على أساس صايف التدفقات النقدية بعد الضريبة. 
 اية كل سنةالن فقات االستثمارية تتم يف بداية السنة األوىل للمشروع، والعوائد تتحقق يف. 
  التقييم يكون على أساس مايل حبت، بصرف النظر عن التكاليف واملنافع االقتصادية واالجتماعية، وبذلك

 2.ميكن االعتماد على أسعار السوق
هذه الظروف نتيجة هذه االفتراضات، فإن الطرق واملعايري ورغم النقائص اليت تتميز ا عملية التقييم يف  

معايري : املعتمدة فيها ما تزال مستخدمة بشكل واسع يف التطبيق العملي حىت اآلن، وميكن تقسيم هذه املعايري إىل
 .تقليدية، ومعايري التغري يف القيمة الزمنية للنقود

  املعايري التقليدية : املطلب األول

املعايري ببساطتها وسهولة وسرعة إجنازها، كما تتميز بإمهاهلا للقيمة الزمنية للنقود، كما وتتسم هذه  
  3.واليت تفترض ثبات قيمة النقود (statique) تسمى بالطرق الستاتيكية

  :يلي ومن أهم املعايري ما
  . (Délai de récupération): معيار فترة االسترداد

 .(taux de rendement comptable): معدل العائد احملاسيب 
  :وللتعرف على هذين املعيارين اجلدول التايل يقدم املعلومات اخلاصة بذلك

                                                             
االقتصاد : ، جملة جامعة امللك عبد العزيزمدى إدراك أمهية استخدام البيانات احملاسبية يف ترشيد قرارات اإلنفاق الرأمسايلوليد زكريا صيام،  -1

  .156، ص2003، السعودية، 2، العدد 17، جملد واإلدارة
  .86ص  ،2005دراسة جدوى املشروعات، دار اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، أمني السيد أمحد لطفي، -2
  .285، ص2007، اإلسكندرية، دار النشر والتوزيع، املالية واإلدارة، أساسيات التمويل عبد الغفار حنفي -3
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  )املعايري التقليدية( معايري التقييم املايل  ):3.2: (جدول رقم
 (TRC)معدل العائد احملاسيب   (DR)فترة االسترجاع   البيان

مفهوم 
  املعيار

األموال املستثمرة يف املشروع من  الستردادالفترة الالزمة 
  .خالل ما يولده من تدفقات نقدية صافية

يقيس العائد االقتصادي على األموال املستثمرة يف أي مشروع 
استثماري ويقوم هذا املعدل على األساس احملاسيب يف حتديده لألرباح 

  . املتوقعة

مبدأ 
حساب 

  املعيار

 يف حالة ثبات التدفقات النقدية: 
DR=Io/CFt 

 يف حالة تغري التدفقات النقدية: 
DR=t  /Io=∑ 퐶퐹푡 

Io :تكلفة االستثمار األصلية.  
CFt :التدفقات النقدية اليت حيققها املشروع.  

  

푻푹푪 =

متوسط صايف الربح السنوي احملاسيب
بعد االهتالك و الضرائب
متوسط قيمة االستثمار

 

 اختاذقاعدة 
  القرار

  نقبل كل مشروع تكون فترة : الرفضكمعيار للقبول أو
 .استرجاعه أقل من الفترة احملددة من طرف املؤسسة

 خنتار من بني املشروعات : كمعيار للمفاضلة واالختيار
  . األقل DRذو 

 كمعيار للقبول أو الرفض: 
أكرب من معدل العائد األدىن احملدد  TRCنقبل كل مشروع تكون 

  .من قبل املؤسسة
 خيتار املشروع ذو : كمعيار للمفاضلة واالختيارTRC األكرب.  

إجيابيات 
  املعيار

 يتميز بالبساطة والسهولة يف التطبيق. 
  املشروعات  الختياريقلل من درجة اخلطر، إذ أنه يسعى

 .اليت حتقق أقصر فترة استرجاع األموال املستثمرة
  يفيد يف دراسة املشروعات ذات احلساسية العالية

للمنافسة واملخاطر املرتفعة والتطورات التكنولوجية السريعة 
 .واملتالحقة
  يعترب معيار مناسب تلجأ إليه املشروعات اليت تعاين من

  .عجز يف السيولة، هلذا فهو ميثل معيار للسيولة أكثر منه للرحبية

 يتميز بالبساطة يف احلساب وسهولة يف الفهم. 
  املشروع من خالل قياسه للعائد يساهم يف حتديد مدى رحبية

 .السنوي على وحدة رأس املال املستثمر
 يأخذ بعني االعتبار القيمة املتبقية للمشروع.  

سلبيات 
  املعيار

  جتاهل أثر التغري يف القيمة الزمنية للنقود، فهو يأخذ بعني
 .االعتبار تكلفة رأس املال

  ال تأخذ بعني التدفقات النقدية احملققة بعد فترة
 .الستردادا
  يتحيز يف غري صاحل الفرص االستثمارية طويلة األجل

نسبيا، إذ يضعها يف قائمة أدىن األولويات يف اختيارات 
  .املستثمر على الرغم من أمهيتها االقتصادية

 جتاهل التغري يف القيمة الزمنية للنقود. 
  اختيارجتاهل طول العمر االقتصادي للمشروع، إذ يتم 

جل على حساب املشروع طويل األجل بالرغم من املشروع قصري األ
 .تساوي صايف الربح السنوي لكال املشروعني

  يقوم هذا املعيار على األساس احملاسيب وهذا منايف ملبدأ تقييم
  . االستثمار الذي يكون على أساس التدفقات النقدية

  :الطالب بناءا على املراجع التالية إعدادمن : املصدر
- Kamel hamdi,op cit, pp 100, 105. 

، ص ص 1998، املكتبات الكربى، القاهرة، الطبعة األوىل، املشروعات اجلديدة نظريا وتطبيقيا إنشاءقرارات أمحد غنيم، - 
61 ،63. 

 .147-136يوحنا عبد آل آدم، سليمان اللوزي، مرجع سابق ذكره، ص ص  -
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  :معايري القيمة الزمنية للنقود: املطلب الثاين

العديد من االنتقادات  بطرق التدفق النقدي املخصوم، إثرأيضا  أو ما يطلق عليها لقد جاءت هذه املعايري   
اليت وجهت للمعايري التقليدية واليت من أبرزها إمهاهلا للتغري يف القيمة الزمنية للنقود، وألن عملية التقييم السليمة 

يتطلب األمر تعديل التدفقات النقدية للمشروع سواء اخلارجة للمشروعات جيب أن ال تغفل عن هذه احلقيقة، لذا 
رار االستثماري، وهذا ما يعرب عنه بالقيمة احلالية اليت تشري قال اختاذأو الداخلة وكأا أنفقت أو استعملت يف حلظة 

القائمة  (L’ actualisation)وميكن توضيح آلية التحيني  .إىل أن قيمة دينار اليوم أفضل من قيمة دينار املستقبل
  :املعاكسة هلا من خالل الشكل التايل (capitalisation)على أساس تثمني الزمن، وآلية الرمسلة 

  يبني عملييت التحيني والرمسلة ):2.2(شكل رقم

  
 
  
  
  

دار وائل للنشر، ، التسيري املايل دروس وتطبيقات، بن ساسي، قريشي يوسفإلياس  :من إعداد الباحث باالعتماد على :املصدر
  .338.، ص2011، 2عمان، ط

  .الفترة الزمنية: n            .معدل الفائدة: i  .القيمة املستقبلية: S  .القيمة احلالية: A: حيث 
  :من خالل الشكل السابق ميكن التعبري عن اآلليتني باملعادلتني التاليتني

S= A(1 + 푖)      ،       퐴 = S(1 + 푖)  
  :نذكر ما يلي اليت تعتمد على مفهوم التحيني ومن أهم هذه املعايري

  القيمة احلالية الصافيةla valeur actuelle nette (VAN)  
  مؤشر الرحبيةl’indice de profitabilité (IP)                
  فترة االسترجاع املخصومةle délai de récupération actualisée (DRA) 
  معدل العائد الداخليle taux de rentabilité interne (TRI)  

 اجلدول التايل التدفق النقدي املخصوم) معايري(مفهوم وأسلوب اختاذ القرار بالنسبة لطرق  كثر علىأوللتعرف 
  :يوضح ذلك

  
  
  

0 

A S 

n 
  ةلالرمس

  التحيني
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مفهوم معايري القيمة الزمنية للنقود وقاعدة اختاذ القرار):    4.2(جدول   

 مفهوم املعيار مبدأ حساب املعيار قاعدة اختاذ القرار
 

 

  
نقبل كل مشروع تكون فترة استرجاعه أقل من -

  .الفترة احملددة من طرف املؤسسة
  DRAخنتار من بني املشروعات املشروع ذو -

 .األقل

 
DRA=n / ∑

( )
≥ 0 

K:معدل اخلصم 

الفترة الزمنية الالزمة من أجل أن 
تكون التدفقات النقدية املتراكمة 

املستثمر  للمشروع مساوية للمبلغ
.يف املشروع  

 
 

فترة 
االسترجاع 
املخصومة 
(DRA) 

  .VAN<0نقبل كل مشروع حيقق-
  .VAN≥0نرفض كل مشروع حيقق-
الذي خنتار بني املشروعات املقترحة املشروع  -

  .حيقق أكرب قيمة حالية صافية موجبة

 
VAN=∑

( )
- I0 

 

VAN=∑
( )

 +  
( )

-I0 

  
VR:القيمة املتبقية للمشروع 

الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات 
النقدية الداخلة والقيمة احلالية 

.للتدفقات النقدية اخلارجة  

 
القيمة 
احلالية 
الصافية 
(VAN) 

  
  .IP>1يكون املشروع مقبوال إذا كان -
  .IP≤1يكون املشروع مرفوضا إذا كان -
  IPخنتار بني املشروعات املقترحة املشروع ذو -

 .األكرب

 

퐼푃 =
∑

( )

퐼표
 

 :أو
IP= + 1 

نسبة جمموع التدفقات النقدية 
.إىل تكلفة االستثمار احملينة  

 
 

مؤشر 
الرحبية 
(IP) 

أكرب من معدل  TRIكان نقبل املشروع إذا -
  .تكلفة األموال

من معدل  أصغر TRIنرفض املشروع اذا كان -
  .تكلفة األموال

ذو  خنتار من بني املشروعات املقترحة املشروع-
TRI  بشرط (األكربTRI معدل  أكرب من

 .)تكلفة األموال

 
TRI =x/ VAN= 0 
∑   

( )
 = I0 

 يف حالة ثبات التدفقات النقدية        :
TRI =x / 

 I0=CF . ( ) 
 نتبع : يف حالة تغري التدفقات النقدية

أسلوب التجربة واخلطأ يف إجياد 
 .املعدل

TRI =k1+
( 2 ) .  

 

صم الذي تتساوى اخلهو معدل 
عنده القيمة احلالية للتدفقات 

املتوقعة مع تكلفة النقدية 
  .االستثمار

عبارة عن معدل اخلصم الذي : أو
تكون عنده القيمة احلالية الصافية 

 .مساوية للصفر

معدل 
العائد 

الداخلي 
(TRI) 

 
 
 
 

  :من إعداد الطالب باالعتماد على املراجع التالية: املصدر
 .177-161يوحنا عبد آل آدم، سليمان اللوزي، مرجع سبق ذكره، ص ص -
  .282،281ص ص،ابر شعيب، مرجع سبق ذكره صعلي حممد خضر، فيصل مفتاح شلوف، صاحل ال -  

- Brigitte Doriath,Controle de gestion, (Ed,Dunod, paris, 2000, p.36) 
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 Copeland and) بنيووفقا للنظرية املالية يعترب تعظيم ثروة املسامهني اهلدف األساسي للمؤسسة، ولقد 

Weston,1992)  من الضروري حىت ميكن اعتبار األساليب املستخدمة يف تقييم املشروعات االستثمارية قادرة أنه
  1:أن يتحقق ما يلي تعظيم ثروة املسامهني  االستجابة هلدف على

 .اخذ مجيع التدفقات النقدية باالعتبار  .أ 
 .خصم التدفقات النقدية وفقا لتكلفة الفرصة البديلة لألموال  .ب 
متكن األساليب املستخدمة متخذي القرارات من اختيار املشروعات اليت تعظم من ثروة املسامهني من بني أن   .ج 

 .املشروعات املتاحة
أن يكون متخذو القرارات قادرين على تقييم أي من املشروعات وبشكل مستقل عن باقي املشروعات   .د 

 .املتاحة
  .العناصر السابقةويرى الباحثان أن أساليب التدفقات النقدية املخصومة جنحت يف حتقيق تلك 

  :لتقييم املعايري السابقة من حيث التعرف على املزايا والعيوب، اجلدول التايل يلخص ذلك أما بالنسبة    
 )معايري التدفق النقدي املخصوم( إجيابيات وسلبيات معايري القيمة الزمنية للنقود):   2.5( جدول 

  العيوب  املزايا  املعايري
  

معيار فترة 
االسترجاع 
 املخصومة

)DRA(  

  يأخذ بعني االعتبار التغري يف القيمة الزمنية
  .للنقود

 معيار يركز على السيولة.  
  التأكد خيفض من درجة املخاطرة املرتبطة بعدم

  .للتدفقات النقدية للمشروع

 يتجاهل التدفقات النقدية اليت ميكن أن تتحقق بعد فترة االسترداد.  
  حيتاج إىل فترة حمددة حتكيمية للحكم على قبول أو رفض املشروع  
  يشجع على االستثمارات قصرية األجل مقارنة باالستثمارات طويلة

  .األجل
 فترة االسترجاع الكالسيكية   أقل بساطة يف احلساب مقارنة  مبعيار

)DR(.  

معيار القيمة 
احلالية 
الصافية 

)VAN (  

  يعكس أثر التغري يف القيمة الزمنية للنقود.  
  يأخذ يف االعتبار كافة التدفقات النقدية

  .الداخلية للمشروع وتوقيت حدوثها
 يأخذ بالفترة الزمنية للمشروع ككل.  
 إدخال تكلفة التمويل.  
  الزيادة يف الثروة املنشأة من طرف حيدد مقدار

 .املشروع اجلديد
  
  

  صعوبة حتديد معدل اخلصم الذي يستخدم كأساس يف حساب
VAN )لكلفة التمويل.(   

 أعمارها اإلنتاجية  يحا املشروعات اليت ختتلف يفيعطي ترتيبا صح ال
  .أو يف أحجامها

  افتراض أن معدل اخلصم يبقى ثابتا خالل فترة حياة املشروع
  .االستثماري

  ال يأخذ بعني االعتبار إمكانية إعادة استثمار التدفقات النقدية
  .السنوية الناجتة عن االستثمار خالل مدة من حياة املشروع

                                                             
، ع 30، الة العربية لإلدارة، مج أمهية ومدى استخدام أساليب التدفقات النقدية املخصومة يف تقييم االستثمارات الرأمساليةرائد إبراهيم سعد،  _1
  .145، ص 2010، يونيو 1
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 مؤشر الرحبية
)IP(  

  يأخذ يف عني االعتبار أثر التغري يف القيمة
  .الزمنية للنقود 

  يتجنب مشكل حتديد تكلفة رأس املال
  .  VANاملستخدم يف معيار 

  يعرب عن العائد االقتصادي للمشروع.  
  يأخذ يف عني االعتبار كل التدفقات النقدية

  .للمشروع

  ال يراعي خماطر عدم التأكد.  
  يتجاهل منط و وقت حدوث التدفق النقدي عند ترتيب املشروعات

وب مكمل ألسلوب صايف القيمة االستثمارية، فضال عن كونه أسل
  .احلالية 

معدل العائد 
 الداخلي

)TRI( 

  يأخذ يف عني االعتبار أثر التغري يف القيمة
  .الزمنية للنقود 

  يتجنب مشكل حتديد تكلفة رأس املال
  .  VANاملستخدم يف معيار 

  يعرب عن العائد االقتصادي للمشروع.  
 بار كل التدفقات النقديةيأخذ يف عني االعت 

  .للمشروع

 يتطلب جهد أكرب يف تقييم املشروعات مقارنة بالطرق األخرى )
  ).خاصة يف حالة عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية للمشروع

  مل معاجلة ظروف عدم التأكد كغريها من الطرق السابقة.  
  مل فرص االستثمار املتاحة للمشروع بعد انتهاء العمر االقتصادي

  ..للمشروع

 :املراجع التالية من إعداد الطالب باالعتماد على :املصدر

- Pierre Cabane, op cit, pp.214-220. 
- Juliette Pilverdier Latreyte, Finance D’entreprise, édition , Economica, Paris,2002,pp.286-
290.  

 اختيار معايري التقييم  إشكالية: املطلب الثالث

اختيار هذه املعايري خاصة وأا مبنية  إشكاليةن استخدام معايري التقييم السابقة يواجه فيها متخذ القرار إ  
  1 :جند TRIو  VANعلى أهداف خمتلفة، فمثال عند املقارنة بني معياري 

  يتم تفضيل معيارVAN على معيارTRI عند املشروعات اليت تشهد تقلبات يف العوائد النقدية الصافية 
 .فينتج عن ذلك تعدد يف معدالت العائد الداخلي يصعب االختيار بينها ،املتوقعة

 على أسلوب االعتماد ،عند تباين اإلنفاق االستثماري فيما بني الفرص االستثمارية املتاحة TRI  يتطلب
 .VANاملزيد من العمليات احلسابية ميكن االستغناء عنها بإتباع طريقة 

 م أو معدل العائد املرغوب فيه، يفضل استخدام أسلوب إذا مل حيدد معدل اخلصTRI ، ينفمثال املعيار 
TRI  وVAN   ا الثاين حيدد املكاسب الصافيةيقوم األول على حتديد معدل كفاءة االستثمار يف مشروع ما، أم

 .املتوقع حتقيقها منه

                                                             
  .266سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص _1
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  يف حالة املشروعات املستقلة فإن املعيارين يؤديان إىل نفس نتائج القرار حول قبول أو رفض املشروع، أما يف
، وهذا التناقض يف نتائج املعيارين )حالة تعارض(، فيمكن أن ال يؤديا إىل نفس النتائج املتنافيةحالة املشروعات 

 1:ت التاليةاحلاالأن تأخذ يعود إىل خصائص املشروعات اليت ميكن 
 االختالف يف حجم املشروعات االستثمارية. 
 االختالف يف مستوى ومنط التدفقات النقدية. 
  اإلنتاجية األعماراالختالف يف. 

 ميكن استخدام مؤشر مرجح يف حالة تناقض نتائج املعيارين السابقني وذلك باالعتماد على املعايري التالية: 
  القيمة احلالية الصافية اإلمجاليةVANG 
  معدل املردودية الداخلي اإلمجايلTRIG 
  مؤشر الرحبية اإلمجايلIPG  

  :واجلدول التايل يوضح مفهوم هذه املعايري

  املعايري اإلمجالية للتقييم ):2.6(جدول رقم

  VANG TRIG  IPG  

  .على أساس فرضية إعادة استثمار التدفقات النقدية السنوية تقوم املعايري  مبدأ املعيار
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات   املعيارمفهوم 

النقدية املعاد استثمارها ورأس املال 
  .املستثمر

هو املعدل الذي حيقق التعادل بني 
 احلاليةرأس املال املستثمر والقيمة 

  .للتدفقات النقدية املعاد استثمارها

حاصل قسمة القيمة احلالية 
للتدفقات النقدية املعاد 

مبلغ رأس استثمارها على 
  .املال املستثمر

VANG  الصيغة الرياضية = 퐴(1 + 푡) − 퐼 
t :تكلفة رأس املال. 

A : القيمة اإلمجالية للتدفقات النقدية املعاد
  . استثمارها

TRIG = 푥 
  :حل إحدى املعادلتني

퐴 = 퐼(1 + 푥)  
  :أو

퐼 = 퐴(1 + 푥)  

IPG =
퐴(1 + 푡)

I  

 
  :التايلمن إعداد الطالب بناًء على املرجع : املصدر

Jean Barreau, Jacqueline Delahaye, Florence Delahaye, Gestion financière, 13édition, DUNOD, 
paris, 2004, pp .354-355. 

اليت تتطلب من متخذ القرار عند القيام   ، هناك بعض احلاالت األخرىباإلضافة إىل ما سبق     
  :نذكر أمههابالتقييم املايل التعامل معها بعناية خاصة، 

                                                             
1- Abdelfettah Bouri , op.cit , pp.97-99. 
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  :أثر قيد املوازنة على تقييم واختيار املشروعات االستثمارية .1
يتوجب على املؤسسات يف كثرب من األحيان أن ختتار املشروعات االستثمارية ضمن قيد حيدد سقف     

 Capital( الرأمسايلبالتقنني املوازنة الرأمسالية تكون حمددة مسبقا، وتسمى هذه احلالة  أنالرأمسايل، أي  اإلنفاق

Rationing) ،فقد . هذه احلالة مفروضة من قبل إدارة املؤسسة وليس هلا عالقة بتوفر التمويل من عدمه وقد تكون
يكون الدافع هو رغبة املؤسسة جتنب التمويل من مصادر الدين وامللكية من خارج املؤسسة، حىت ال تفقد هذه 

إىل قروض أخرى، وقد  جلأتا األخرية سيطرا يف اإلدارة، أو كذلك عدم الرغبة يف حتمل أخطار االستدانة إذا م
القصري يكون سبب آخر يف فرض التقنني الرأمسايل وهو عدم رغبة  مالكي املؤسسة وإدارا بالتوسع يف املدى 

  .إلدارة املشروعات اجلديدة الالزمة اإلداريةتوفر الكفاءات  ملعد
روعات حسب القيمة التنازلية للمعيار ويتم اختيار املشروعات االستثمارية  يف وجود مثل هذا القيد بترتيب املش

، مث تؤخذ املشروعات من )معدل العائد الداخلي، القيمة احلالية الصافية، مؤشر الرحبية(املستعمل يف تقييمها 
  1.األعلى رحبية إىل األقل رحبية، إىل أن تستنفذ املوازنة الرأمسالية احملددة

  :ستثماريةأثر التضخم على تقييم واختيار املشروعات اال .2
وجيعل عملية التأكد  مالتضخم املزيد من املشاكل عند تقييم املشروعات، فهو يؤدي إىل زيادة عد جيلب    

العامل أكثر صعوبة،  لرأس املاالتشغيل، متطلبات  فتكالي، اإليراداتية املستقبلية اليت تتضمن تقدير التدفقات النق
، والذي ميكن التعبري عن كما انه يؤثر أيضا على معدل العائد املطلوب من خالل تأثريه على تكلفة رأس املال

 2:كما يلي)  (Effet de Fisher صيغة حسابه يف وجود التضخم
(1 + 푟)(1 + 푡 ) = 1 + k 

 
r: معدل العائد احلقيقي       tinflation   :التضخم املتوقع معدل           k  : معدل العائد االمسي(معدل العائد املطلوب(  

أما التعديالت الالزمة حلساب التدفقات النقدية وتكلفة رأمسال، وذلك بغرض حساب مؤشرات تقييم املشروعات 
  3:االستثمارية يف وجود التضخم ، ميكن التعبري عنها بالعالقة التالية

푉퐴푁 = −퐼 +
푅 1 + 푡 , −  퐷 1 + 푡 , (1 − 푇) + 푇퐴

(1 + 푟) 1 + 푡
 

푡   ،املشروع إيراداتمتثل : 푅: حيث 푡،    متثل نفقات املشروع:  퐷معدل التضخم املتوقع على اإليرادات، : , , :
 .االستثمار األويل:  퐼،   خمصصات االهتالك:       퐴، معدل الضريبة على األرباح: 푇معدل التضخم املتوقع على النفقات، 

  

                                                             
.374-373. ، ص ص1991، 2، مكتبة العبيكان، ط، اإلدارة التمويلية يف الشركاتحممد أمين عزت امليداين  -1  

2 - Abdelfettah Bouri, op. cit, p.106. 
3 - Ibidem,p.107. 
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  :)Myersمقاربة ( االستثمارية أثر منط التمويل على التقييم املايل للمشروعات .3
قائم على مسألة الفصل بني القرار االستثماري و القرار  أساسي افتراضمعايري التقييم السابقة من  تنطلق

األخذ بعني االعتبار مسألة متويل ، فشديد وتداخل بني هذين القرارين ارتباط التمويلي، لكن يف واقع األمر هناك
وعليه يستدعي األمر إدخال منط تأثري التمويل يف عملية  ،املشروع تعد جد أساسية يف دراسة القرار االستثماري

 "احلالية الصافية املعدلة  بالقيمة" ما يعرف  جيب حساب )Myers )1974حسب  تقييم املشروع ومن هذا املنطلق
 1:الصيغة التالية حسب جزأينتتكون من واليت )   VANA(اختصارا 

VAN ajustée = VAN base  + VAN liée au financement 

VAN base: وهو ميثل التدفقات  ،متثل القيمة اليت خيلقها املشروع عند متويله إمجاال عن طريق األموال اخلاصة
 ).حتدد هذه التكلفة أخذا باحلسبان خطر املشروع(املتولدة عن املشروع واحملينة بتكلفة األموال اخلاصة 

VAN liée au financement : متثل القيمة احلالية لآلثار الثانوية املرتبطة بأمناط متويل املشروع غري األموال اخلاصة 
  .قبل الضريبة معدل التحيني ميثل تكلفة الدين

  معايري التقييم املايل يف ظل ظروف عدم التأكد واملخاطرة: املبحث الثالث

تناولنا يف املبحث السابق التقييم املايل للمشروعات االستثمارية يف ظل افتراض سيادة ظروف التأكد   
االستثمار بسبب وجود فاصل بشأن املستقبل، ويف الواقع يعد هذا االفتراض مثايل ال يالئم أبدا جمال اختاذ قرار 

باملستقبل يفرض وجود  االتصالهذا  .زمين كبري بني حلظة اإلنفاق األويل وتاريخ اكتمال ظهور نواتج ذلك القرار
وقبل التطرق إىل املعايري  ،ظروف عدم التأكد، وجيعل القرار االستثماري حيمل يف طياته خماطر ال ميكن جتنبها كلية

   .من املهم التمييز بني مفهومي عدم التأكد واملخاطرة سبان هذا اإلطار،اليت تأخذ باحل والطرق

  مفهوم املخاطرة وعدم التأكد :املطلب األول

  2:تنشأ ظروف املخاطرة وعدم التأكد نتيجة األحداث املستقبلية اليت ال يوجد هناك علم تام بشأا مثل
 املدخالت وتكلفة متويل املشروعات املخرجات ووالذي بسبب زيادة يف أسعار : التضخم غري املتوقع. 
 يؤدي إىل تغريات كمية ونوعية يف املدخالت واملخرجات املستقبلية يف املشروع: التغري التكنولوجي. 
 ا يترتب عليه : التغريات غري املتوقعة يف الطلبتؤدي إىل عدم إمكانية التشغيل عند مستوى الطاقة املتوقع، مم

اخلاصة باملبيعات املتوقعة للمشروع، ومن مث التقليل من مصداقية البيانات املتوقعة لإليرادات عدم دقة البيانات 
  .والتكاليف

                                                             
1 -Idem. 

  .486 -485عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سبق ذكره، ص ص-2
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  1:ويف الواقع هناك أسباب خمتلفة تشكل أصل الطابع العشوائي ملردودية املشروع أمهها 
 العدد غري الكايف لألحداث املماثلة. 
 األخطاء الشخصية يف البيانات. 
 احمليط االقتصاديري يف التغ. 
 سوء ترمجة البيانات. 
 أخطاء التحليل. 
 إخل...عدم كفاءة مسؤويل املشروع. 
جيدر اإلشارة إىل أنّ االستثمار من الناحية املالية يتميز بوجود تدفقات مؤكدة يف شكل خمرجات  و

ذاته، فالنتائج املتوقعة  اهلدف منها هو احلصول على تدفقات مالية مستقبلية غري مؤكدة، وهذا يعترب حتدي يف حد
هي متغريات عشوائية ومرتبطة مبتغريات داخلية وخارجية للمشروع، ولذا فإنه ميكن القول أن االستثمارات أكثر 

  2:خماطرة هي تلك اليت تأخذ األشكال التالية
 هي االستثمارات اليت تكون فيها تعبئة معتربة لرؤوس األموال يف احلاضر مقارنة  :االستثمارات الثقيلة
 .ة املستثمر، ألن استردادها يف شكل أرباح يكون صعباروبث
 هذا النوع من االستثمار يكون خطرا بسبب نتائجه البعيدة وغري  :استثمارات ذات فترة استغالل طويلة

 .املدىاملستقرة ومرتبطة بتطور اإلطار طويل 
 يتزايد فيها درجة املخاطرة كلما احتوت االستثمارات على تكنولوجيا جديدة أو  :استثمارات االبتكار

  :استهدفت أسواق جديدة، كما هو مبني يف الشكل التايل
  خطر االستثمارات حسب درجة ابتكارها):   3.2( شكل رقم 

  

  

  

 

  

Source : Nathalie Taverdet-Popiolek,op. cit,p.18 

                                                             
Lilia Rekik, Analyse des investissements, édition TELUQ, Québec, 2010,p.160. -1  

2_ Nathalie Taverdet-Popiolek, , op. cit, pp.17-18. 

استثمارات حتوي تكنولوجيا ذات 
  عاليةطفرة 

  سوق جديدة-
 تكنولوجيا غري متحكم فيها-

استثمارات حتوي تكنولوجيا 
  متقدمة

  سوق جديدة-
 تكنولوجيا متحكم فيها-

  استثمارات معيارية 
  
  سوق حمددة-
 تكنولوجيا متحكم فيها-

 خطر متزايد
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املشروع إمنا تعتمد بشكل أساسي على حالة البيئة اليت يعمل ا كما أن طبيعة املخاطر اليت تواجه 
سوء : مثل(املشروع ومستوى عدم التأكد، وهذه املخاطر يف الغالب ميكن أن يكون أصلها من داخل املؤسسة 

خماطر (أو ذات مصدر خارجي ) اخل...التقدير يف دراسات اجلدوى للمشروع، سوء تسيري أثناء تنفيذ املشروع
   ).اخل...ة، خماطر الصرف، خماطر سياسية، خماطر طبيعيةجتاري

وعموما هناك ثالثة عوامل تؤثر يف حالة البيئة ومبعرفتها وأخذها يف االعتبار تستطيع املؤسسة حتديد 
  1:مستوى عدم التأكد يف بيئة املشروع هذه العوامل هي

  .وهي جمموعة العناصر اليت تؤثر يف عدد املدخالت واملخرجات املشروع :درجة التعقيد-
  .وهي جمموعة العناصر اليت تؤثر يف حتريك بيئة املشروع وحصول تغيري وثبات فيها :درجة احلركية-
  .االستمراروهي جمموع املوارد املتوفرة يف بيئة املشروع وتؤثر يف قدرته على  :درجة الغىن-

  2:حو التايلناملخاطرة وعدم التأكد على ال يني مفهوموميكن التمييز ب
 وهي احلالة اليت ميكن ملتخذ القرار أن حيدد ويضع فيها توزيعات احتمالية للحدث على " :مفهوم املخاطرة

  ". حالة عدم التأكد املمكن قياسها"املخاطرة على أا  Kngihtكما يعرف ، و"ضوء الدراسات السابقة
السابقني يتضح أنه يف حالة املخاطرة فيه إمكانية لوضع احتماالت حلدوث حاالت مستقبلية من خالل التعريفني 

  .اعتمادا على اخلربة السابقة والدراسات اإلحصائية واملعلومات التارخيية
 ا االحتمالية غري معروفة" تعرف : مفهوم عدم التأكدها الظروف اليت تتعلق باحلالة اليت تكون توزيعابأن."  

 هذه احلالة إىل تعذر التنبؤ باألحداث املتوقعة لعدم توافر بيانات متكن متخذ القرار من حتديد االحتماالت تشري
السوق املستهدفة من  تكون أن، وقد ترجع األسباب يف ذلك إىل أنه ميكن لتكرار حدوث هذه الظروف مستقبال

لدى صاحب القرار املعلومات حول تلك السوق مثل مشروع تسويق منتج جديد، أو  حديثة، فال يتوافراملشروع 
  .قد تكون املعلومات املتحصل عليها غري كافية للقيام بالتنبؤ

  يف ظل ظروف املخاطرة تقييم املشروعات أساليب: الثايناملطلب 

الطرق االحتمالية، والطرق : عني يف هذا املطلب جمموعة من املعايري والطرق واليت منيز فيها بني نو نتناول
  .التقليدية اليت تأخذ باحلسبان عنصر املخاطرة

  

                                                             
  _ملزيد من التفصيل، ميكن الرجوع إىل املرجع التايل :(P.vernimen ,2000 ,pp.391-403)    

، ص ص 2014، ،عمان ، األردن، 2، دار وائل للنشر، طمنهج متكامل يف إدارة املشاريعإدارة املشاريع املعاصرة، موسى أمحد خري الدين، -1
252-253.  

  .289، 288سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص ص-2



 التقييم املايل واالقتصادي للمشروعات اخلاصة                                                       الفصل الثاين
 

73 

  الطرق االحتمالية يف حتليل املخاطرة: أوال
  :أمهها ما يلي والطرق ميكننا استخدام جمموعة من املعايري *يف ظل مستقبل احتمايل    

 :معيار األمل الرياضي للقيمة احلالية الصافية .1
  1:اخلطوات التالية بإتباعوميكن التوصل إىل حتديد قيمة هذا املعيار  ،لقياس املردودية املتوقعة للمشروعويستخدم 

  مثل افتراض حالة الرواج، االنكماش ) وتعرف حباالت الطبيعة(حتدد الظروف احملتملة الوقوع مستقبال
  .ظروف عادية

 حتماالت بصورة موضوعيةهذه الظروف، وحتدد هذه اال من حتديد احتمال حتقق كل ظرف. 
 حتديد التدفقات القابلة لكل احتمال خاص بكل فرضية. 
 2:حساب القيمة املتوقعة للتدفق النقدي الصايف لكل فترة، ويعطى بالعالقة التالية 

퐸(퐶퐹) =   퐶퐹 푃  

 .tاملرتبط حبدوث التدفق النقدي يف الفترة حتمال اال: 푃لكل فترة، املنتظرة  متثل التدفقات النقدية:  퐶퐹حيث 
 3:حساب األمل الرياضي للقيمة احلالية الصافية، واملعرب عنه بالعالقة التالية 

푬(푽푨푵) = 푬 (푪푭풊)(ퟏ + 풌) 풊
풏

풊 ퟏ

− 푰ퟎ 

القيمة املتوقعة للتدفق النقدي الصايف يف :  푬 (푪푭풊)القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية، :   푬(푽푨푵)حيث 
  .االستثمار املبدئي: 푰ퟎ،  ميثل معدل اخلصم :i ، kالفترة 

  .أي أكرب قيمة متوقعة لصايف القيمة احلالية ،خيتار املستثمر املشروع ذو املردودية األكرب
 :االحنراف املعياري للقيمة احلالية الصافية .2

املستخدمة يف قياس خماطر االستثمار، حيث يستعمل إىل جانب االحنراف  تالتشتيعد التباين أحد مقاييس 
وميكن حتديد تباين صايف القيمة احلالية ، املعياري لقياس درجة تشتت عائدات املشروع عن القيمة املتوقعة هلا

  4:ةالعالقة التاليب
푽(푽푨푵) = 푷풋[푽푨푵풋 − 푬(푽푨푵)]ퟐ 

                                                             
واملرفقة احتمال وقوعها، يعرف املستقبل االحتمايل على أنه الوضع الذي ميكن من خالله حتديد كل القيم اليت ميكن أن تأخذها التدفقات النقدية  - *

  .مبعىن آخر كل تدفق نقدي ملشروع استثماري معني هو متغري عشوائي معرف بقانون احتمال

 .128-127.ثناء حممد طعيمة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1-
2 - Charles Henri d’Arcimoles, Jean Yvesaulquin,  Finance Appliquée, Librairie Vuibert, paris, 1995, p. 183. 
3 - Idem. 
4 -Frank Olivier MEYE, op.cit,142. 
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푽(푽푨푵) = ∑ 푽(푪푭풕
풏
풕 ퟏ ) (ퟏ + 풌) ퟐ풕           :أو 

푉(퐶퐹 ،متثل تباين صايف القيمة احلالية: 푉(푉퐴푁)  : حيث   .معدل اخلصم: t ،Kتباين التدفق النقدي للفترة: (
  :املعياري للقيمة احلالية الصافية على النحو التايل االحنرافميكن استنتاج و

훅(푽푨푵) = 푽(푽푨푵) 
 ).خماطرةأي األقل ( املعياري لالحنرافيسمح لنا هذا املعيار باختيار املشروع األقل قيمة 

 :معامل االختالف .3
املعياري للحكم على أن مشروع معني أخطر من مشروع  االحنرافأحيانا قد ال يكفي استخدام مؤشر  

، كما أنه يصبح من غري املناسب استخدام مؤشر ي للمشروعنياملعيار االحنرافآخر، وذلك عندما يتساوى 
االحنراف املعياري للمفاضلة بني املشروعات اليت ختتلف عن بعضها يف احلجم، لذا ميكن استخدام معامل 

  1:لعالقة التاليةبااالختالف والذي حيسب 
푪푽 =

훅(퐕퐀퐍)
푬(푽푨푵)

 

  .خماطر أقلوكلما كان معامل االختالف صغريا، كلما تعرض املشروع إىل 
  :سلوب شجرة القراراتأ .4

ويف املفاضلة بني البدائل االستثمارية، ومتثل شجرة  يعترب من أحد األساليب احلديثة يف حتليل املخاطرة  
  2".الشكل البياين الذي يسمح بالتقدمي على شكل شجرة خمتلفة التوليفات املمكنة للقرارات املتتابعة" القرارات يف 

يناسب هذا األسلوب الفرص االستثمارية اليت تتميز بتتابع القرارات عرب الزمن، مبعىن أن و بصفة عامة   
اختاذ قرار االستثمار يف مرحلة معينة يعتمد على نتائج القرارات اليت مت اختاذها يف مراحل سابقة، وتساهم شجرة 

توزيع احتمايل لألحداث املتوقعة القرارات يف إبراز خمتلف البدائل والعائد املتوقع لكل بديل يف ظل وجود 
  3:ولبناء شجرة القرارات يتم إتباع اخلطوات التالية .مستقبال، وهلذا يطلق عليها تسمية شجرة القرارات االحتمالية

 حتديد نقاط القرار اليت يتم عندها اختاذ قرار البدء أو قرارات التحول املتتابعة. 
 فروع رئيسية لشجرة القراراتحتديد عدد البدائل االستثمارية واملمثلة ب. 
 رواج، ظروف طبيعية، كساد( حتديد لكل فرع رئيسي عدد الفروع النهائية، متثل حاالت الطبيعة.( 

هذا األسلوب، ميكن إجراء عملية التقييم واملفاضلة بني  واعتمادا على البيانات واملعلومات اليت يتيحها  
  .ية الشجرةالبدائل املتاحة، وتكون بداية التقييم من ا

أو متغريات مرتبطة فيما بينها، كما أنه  اختياراتوما يعاب على هذا األسلوب صعوبة تطبيقه خاصة إذا مت إدماج 
  .يستعمل معدل خصم واحد للبدائل فهو بذلك يفترض تساوي املخاطر بينها وهذا ال يكون صحيح دائما

                                                             
1- Ibidem, p.142. 
2- Abdellah Boughaba, op.cit, p.66.  

  .151.مبارك لسلوس، مرجع سبق ذكره، ص-3
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  هيكل شجرة القرارات): 4.2(شكل رقم

 

    
   

    
  
  

Source : Évaluation des projets d’investissement, Internet, op.cit,p15 

   طرق حتليل املخاطرة يف ظل املستقبل غري االحتمايل :ثانيا
هذه الطرق تعمل على ختفيض القيمة أيضا بالطرق التقليدية اليت تأخذ باحلسبان اخلطر، وويطلق عليها  

  .ميكن حتقيقه بثالثة طرق خمتلفة VANاحلالية الصافية للمشروع آخذة باحلسبان اخلطر، التخفيض من 
 :التخفيض من مدة حياة املشروع .1

وميكن تربيرها VANومبدأ هذه الطريقة يعترب بسيط، ختفيض مدة حياة املشروع، هذه الطريقة ختفض من 
  .بصعوبة التقدير للتدفقات النقدية بعيدة الزمن

  1:كما يلي VANوميكن حساب 

푉퐴푁 =  −퐼 +
퐸(퐹푀 )
(1 + 푟)

 

  املخفضة من أجل أخذ باحلسبان خطر املشروععدد السنوات :  a    .مدة حياة األولية للمشروع : nحيث 
퐸(퐹푀   .معدل التحيني:  r،  االستثمار األويل :t .   Io  التدفق النقدي املتوقع للفترة : (

 ):أسلوب املعادل املؤكد(األسلوب القائم على تعديل التدفقات النقدية .2
التدفقات النقدية املتوقعة وغري املؤكدة للمشروع من أجل األخذ باحلسبان اخلطر، يعمل هذا األسلوب على حتويل 

  .(L’équivalent certain) إىل تدفقات نقدية مؤكدة عن طريق املعامل املؤكد
ويتغري بصفة معاكسة مع درجة اخلطر  1و  0يأخذ قيم مابني  ) tα (هذا املعامل (zisswiller,1978)حسب 

  2.ضعيفة αtغري مؤكد بصفة كبرية كلما كان قيمة  يالتدفق النقدللتدفقات النقدية، كلما كان 
 3:حسب هذه الطريقة هيVANالعالقة اليت حتسب  

                                                             
1 - Abdelfettah Bouri , op.cit , p.112 
2- Ibidem , p.113. 
3 - Frank Bancel, Alban Richard, Le choix D’investissement, Edition Economica, Paris, 1995, p . 87. 

P1 1احلدث : االحتمال  

P2 2احلدث : االحتمال 

P3 3احلدث : االحتمال 
 02القرار

01القرار   
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푉퐴푁 = −퐼 +
훼 [퐶퐹 ]

(1 + 푎 )  

  :حيث
tα :قيمة املعامل املؤكد للفترة t  ،퐶퐹  :التدفقات النقدية الصافية خالل فترة حياة املشروع،푎 : سعر اخلصم

  .االنفاق االستثماري املبدئي: 퐼املخاطرة،اخلايل من 
  :أسلوب تعديل سعر اخلصم .3

يعتمد هذا األسلوب على فكرة تعديل سعر اخلصم املستعمل يف خصم التدفقات النقدية املتوقعة وذلك     
  1:بأخذ بعني االعتبار اخلطر، ويسمى يف هذه احلالة باملعدل املصحح باملخاطرة واملعطى بالصيغة التالية

K= P+δ 
)  CMPC( التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال  :P،باملخاطرة )املصحح(معدل اخلصم املعدل :  K حيث

العالوة اليت : δ ، طر املايل للمؤسسةاخلوال يتغري فيه خطر االستغالل  على املشروع الذي الوهي التكلفة املطبقة 
  .تأخذ باحلسبان اخلطر اخلاص باملشروع

 دالنتقايف قياس اخلطر يتعرض ) فمعامل االختالاالحنراف املعياري، (إن االعتماد على املعايري السابقة   
أساسي يتمثل يف أا مقاييس للمخاطر الكلية دون أن متيز بني املخاطر العامة و املخاطر اخلاصة، وألن املخاطر 
العامة هي اليت يصعب جتنبها من خالل التنويع واليت ترتبط عموما بظروف االقتصاد الكلي، ومن مث القيام بتقييم 

هذا النوع من املخاطر، وذلك من خالل تعديل سعر  عابباستينتائج الفرص االستثمارية املتاحة بشكل يسمح 
  أحد النماذج اهلامة اليت تقوم بتعديل سعر اخلصم *)MEDAF(املالية  األصولاخلصم، ويعترب منوذج توازن 

هلذه النموذج يف األصول  ويأخذ بعني االعتبار املخاطر العامة اليت تواجه املشروع، و لقد كان أول  استخدام
    W. Sharpeملؤسسيها) Théorie de portefeuille( بنظرية احملافظ إطار ما يعرفيف املالية، 

H.Markowitz   واليت تبحث عن اختيار احملافظ املثالية، وهي تلك اليت حتقق أكرب عائد ممكن يف ظل مستوى
   2.حمدد من املخاطرة

يف تقييم املشروعات االستثمارية فهو يهدف إىل حساب قيمة معدل العائد  أما عن استعمال هذا النموذج
  3:املتوقع أو املطلوب، والذي ميثل سعر اخلصم املصحح باملخاطرة، وميكن حسابه من خالل املعادلة التالية

K=rF+ß(rm-rf) 
معدل العائد اخلايل من :  rf، هو معدل العائد املتوقع للمشروع سعر اخلصم املصحح باملخاطرة و : K:حيث

  .ا ويعكس املخاطر العامةتمعامل بي: ß، معدل العائد املتوقع يف السوق:  rm،  ملخاطرة أو العائد األكيدا

                                                             
1- Abdelfettah Bouri, Op.cit ,p. 114. 
*  -  MEDAF : Modèle d’évaluation des Actifs Financiers 
2 -Fateh Bélaïd, Daniel De Wolf, Analyse du risque et évaluation des projets d’investissement, 8e Conférence 
Internationale de MOdélisation et SIMulation-MOSIM’10 - 10 au 12 mai 2010 - Hammamet – Tunisie,P.06. 
3- Pierre Vermimmen, op. cit, p. 636. 
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والذي يعرب عن سعر اخلصم يف ظروف املخاطرة العامة يساوي   kتبني املعادلة السابقة أن العائد املتوقع   
 (rm)وحيث أن .ß (rm-rf)وعالوة اخلطر املرتبطة باخلطر النظامي ) rf(اخلطر  إىل جمموع معدل اخلصم اخلايل من

والذي  ßال ختتلف منه فرصة استثمارية ألخرى فإن احملدد األساسي ملعدل اخلصم املصحح هو معامل   (rf) و
  1:املعادلة التالية إىلميكن حسابه استنادا 

ß= 
 ( , )
( )

 

퐶푂푉 (푟حيث , 푟 푟)االرتباط بني عائد الفرصة االستثمارية : ( 푟)عائد السوق  و( )، 푉(푟   .السوق تباين عائد:(

 La (األساسية بني اخلطر واملردودية واملترمجة خبط السوق ةعلى العالق MEDAFمنوذج ويركز      

droite de Marché) كما هو ظاهر يف املنحىن اآليت:  

  )العالقة بني اخلطر واملردودية(معادلة خط السوق  ):5.2:(الشكل رقم
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Source :Arnand Thauvron,Annaick Guyvarc’h,DSCG2 Finance, edition 
Foucher,Paris,2007,p.149. 

تقديره خيتلف يف حالة ما إذا كان ) معدل التحيني(وجيب اإلشارة إىل أن سعر اخلصم املصحح باملخاطرة  
خطر املشروع الذي سينجز مماثل خلطر املؤسسة يف جمموعها، وهنا يكفي فقط تقدير تكلفة رأس املال املؤسسة 

(CMPC)واألمر خيتلف إذا كان املشروع ذو مستوى خطر خمتلف عن . وأخذها مبثابة معدل حتيني املشروع
 خاصاملؤسسة، فليس من املناسب استخدام تكلفة رأس املال املؤسسة، إذ البد من تقدير تكلفة رأس املال 

  )(mono-activité يدذات النشاط الوح اتلألصل املؤسس ßباملشروع، ويتم تقدير خطر املشروع انطالقا من 
  2.و اليت تتطور يف نفس قطاع املشروع

                                                             
1 - Ibidem, p.416. 
2-Arnand Thauvron, Annaick Guyvarc’h, op.cit, p. 152. 

퐸(푅 )     
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  1:، وفق العالقة التاليةنتحصل على تكلفة رأس املال للمشروع و    
푹푷 푹′푪 ×

푽푪푷

푽푮푬
+ 푹풅(ퟏ − 푻)

푽풅풇

푽푮푬
 

  السوقية للديونالقيمة : 푽풅풇 ،القيمة السوقية لألموال اخلاصة :푽푪푷، تكلفة رأس املال املشروع: 푹푷 :حيث

푉퐺퐸 :القيمة اإلمجالية للمؤسسة )푽푪푷 +푽풅풇  ( ،푹풅 :مردودية السوق ،푇 :معدل الضرائب على األرباح.  

푹′푪 :ا)  إذا كان متويله ال يغري من اهليكل املايل للمؤسسة(تكلفة األموال اخلاصة اجلديدة للمشروعويتم حسا 
′푅:                  بالعالقة التالية =  푅 + 퐵′ × 푃푅  

عالوة  :푃푅، معدل العائد اخلايل من املخاطرة:  푅، اخلاصة لألموالمتثل قيمة بيتا اجلديدة املقدرة : ′퐵حيث 
   .خطر السوق

  تقييم املشروعات يف ظل ظروف عدم التأكد أساليب: املطلب الثالث

القرار يف هذه الظروف عدم وجود احتماالت موضوعية حمددة ومصاحبة للظروف السائدة، وهناك يواجه متخذ 
  :جمموعة من األساليب اليت متكن من تقييم املشروعات االستثمارية  يف هذا اإلطار من أمهها

  :حتليل التعادل .1
هذا التحليل دف حتديد أقل مستوى إنتاجي أو مستويات املبيعات اليت ميكن للمشروع أن يعمل  جيرى 

 le seuil de rentabilitéأي البحث عن ما يطلق عليه بعتبة املردودية ، عندها دون تعريض بقائه املايل للخطر
  :واليت ميكن أن منيز بني نوعني منها

 ومتثل رقم األعمال الذي جيعل من النتيجة احملاسبية التقديرية للمشروع مساوية  :عتبة املردودية احملاسبية
 2:كما يلي للصفر، وحتسب

푆푅 =
퐹

(푃 − 푁)/푃
 

푃)التكاليف الثابتة،  :   퐹عتبة املردودية احملاسبية، :   푆푅حيث  − 푁)/푃    :معدل اهلامش على التكاليف املتغرية  
  :بالشكل البياين التايلوميكن متثيل هذا األسلوب 

  
  
  

                                                             
1  - Ibidem, p.152. 
2 - Frank Olivier Meye,op.cit, p.147 
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  التمثيل البياين لتحليل التعادل): 6.2(شكل رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Frank Olivier Meye, op.cit,p.146. 

 وهي متثل رقم األعمال الذي يكون عنده القيمة احلالية الصافية  :عتبة املردودية املالية(VAN)  مساوية
توازن ومردودية، بل جيب أن يكون  نتيجة فيهاللصفر، فهي تتأثر بتكلفة رأس املال، فال يكفي للمؤسسة أن حتقق 

 1.لألطراف املمولةاملطلوبة ) التعويضات( تفآااملكتغطية الربح كافيا من أجل 
  l’analyse de sensibilité: حتليل احلساسية. 2

يعترب أحد األساليب التحليلية األكثر استخداما يف تقييم املشروعات يف ظل ظروف عدم التأكد، ويهتم   
بتحديد درجة استجابة أو حساسية املشروع للتغريات اليت تطرأ على العوامل اليت تدخل يف حساب  هذا األسلوب

التدفقات النقدية الداخلة أو اخلارجة أو كليهما، فهو يبحث يف مدى تغري صايف القيمة احلالية أو معدل العائد 
حجم املبيعات، سعر بيع :قات النقدية مثلالداخلي نتيجة للتغري احملتمل ألحد العوامل اليت تدخل يف حساب التدف

تفاؤل، تشاؤم، أكثر ( ويتم دراسة هذه التغريات يف ظل ظروف اقتصادية متباينة. اخل... الوحدة، تكلفة الوحدة 
    2).حدوث

                                                             
1 - Évaluation des projets d’investissement, Internet, https://docplayer.fr/6935803-Christian-zambotto-www-decf- 
finance-fr-st.htm, pris le 15 /03/2015,p12. 

  .286-285عاطف جابر طه عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص ص -2

QSR Q 

 التكاليف الثابتة

 إمجايل التكاليف

 

 املبيعات

 Y=VQ+Fا

 Y=PQا
إمجايل املبيعات 
 إمجايل التكاليف
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وعند استخدام أسلوب حتليل احلساسية جيب التركيز على املتغريات الرئيسية اليت تؤثر على القرار 
لتكلفة االستثمارية، العمر املتوقع، معدل اخلصم، صايف التدفق  النقدي السنوي، وإذا أظهرت ا: االستثماري مثل

النتائج حساسية املشروع بدرجة ملحوظة ألحد تلك املتغريات فهذا يعين أن هذا املتغري سوف ينطوي على درجة 
  .وسائل لتحسينه وإجياداملتغري خماطرة مرتفعة، مما يستوجب تركيز اجلهود للحصول على تقديرات دقيقة عن هذا 

الذي ميكن أن تصل إليه التغريات غري املواتية  األقصىما هو احلد  1:ومن األسئلة اليت تثار يف جمال حتليل احلساسية
  ؟يف املتغريات املختلفة قبل أن يتحول صايف القيمة احلالية إىل قيمة سالبة

وعلى الرغم من أن أسلوب حتليل احلساسية يسمح بتوفري قدر من البيانات واملعلومات تساعد يف ترشيد   
  2:ينطوي على بعض النقائص مثل هأن إالقرار االستثمار، 

 افتراض استقاللية املتغريات الرئيسية. 
 جتاهل وجود ارتباط تلقائي بني املتغريات. 
  درجة املخاطرة اليت تنطوي عليها الفرص االستثماريةال يعكس بطريقة مباشرة التباين يف. 
  ميكن من دراسة أثر تقلب قيم املدخالت على املخرجات أو النتائج بدال من وضع االحتماالت إلمكانية

 3.حدوث هذه النتائج
 :نظرية املباريات. 3

منطقي، لكن اختيار  تعترب املعايري املستعملة يف هذه الطريقة حمدودة وموضوعية، أي تعتمد على منهج  
ونذكر أهم هذه ، )حيادي ،متشائم  ،متفائل( طبيعة متخذ القرارواحد منها يعترب مسألة شخصية ترجع إىل 

  4: يلي ام املعايري
  معيارLa place  ) تساوي االحتماالت :( 

يفترض متخذ القرار تساوي احتماالت حاالت الطبيعة، فإذا كانت عدد حاالت الطبيعية ثالثة فإن   
  ).متوسط العائد املتوقع( مث يتم بعد ذلك حساب التوقع الرياضي لكل بديل، ،  احتمال كل حالة هو 

ادي وهو ذلك املستثمر الذي ال ويتم اختيار البديل الذي له أكرب عائد متوسط، ويناسب هذا املعيار املستثمر احلي
  .يظهر الرغبة يف املخاطرة يف املشاريع الكربى، كما أنه ال يبدي أي حذر من الدخول فيها

  معيارWald  ) معيارmaximin:( 
  .يستند إىل احلذر واحليطة، لذا يتم اختيار البديل الذي حيقق أقل عوائد لتجنب حدوث خسائر مؤثرة  

                                                             
  .218صالح الدين حسن السيسي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .315سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  -2
، جملة دراسات، العلوم اإلدارية،الد استخدام أسلوب حتليل احلساسية يف تقييم املشاريع االستثماريةنصري إبراهيم محودة، الطاوس محداوي،  -3

  .434. ، ص2015، 2، العدد42
  .  80-77.، مرجع سبق ذكره، ص ص .أمحد غنيم -4



 التقييم املايل واالقتصادي للمشروعات اخلاصة                                                       الفصل الثاين
 

81 

القيم الدنيا لصايف القيمة احلالية لكل اختيار مرافق لكل حالة من حاالت الطبيعية يف فيقوم أوال بتحديد     
مصفوفة القرار، مث خيتار البديل الذي يعظم صايف القيمة احلالية من بني القيم الدنيا، فمستعمل هذا املعيار ال حيب 

  .املخاطرة ويتصف بنوع من التشاؤم يف نتائج املستقبل
  معيار التفاؤلMaximax: 

فإن هذا املعيار يفضل فيه املستثمر البديل الذي ميلك احتماال يف حتقيق أكرب ربح  wald خالفا ملعيار  
ولكنه يف نفس الوقت قد حيقق خسارة كبرية إذا حدث العكس، ويستعمل هذا املعيار من قبل املستثمر املتفائل 

  .بنتائج املستقبل
  معيارSavage :(Minimax): 

قائم على مفهوم الفرصة الضائعة، حيث يتم اختيار البديل الذي يقلل من قيمة الفرص الضائعة، فيعمل   
متخذ القرار على بناء ما يسمى مبصفوفة الفرصة الضائعة أو مصفوفة الندم للبدائل املتاحة، حيث خنتار أعظم قيمة 

أكرب قيمة ندم يف كل بديل  إجيادنعمل على  على عناصر مصفوفة الندم، بعد ذلك وحنصلونطرح منها بقية القيم 
  .مث اختيار أقل فرصة ضائعة من بني هذه القيم

  زفورهمعيار: 
الذي يركز على حاالت ضعيفة، ويأخذ موقفا متشائما، ومعيار  Waldهو معيار توفيقي فخالفا ملعيار  

فإن »معامل التفاؤل«حياول إدراج مفهوم " هورفز"التفاؤل املطلق الذي قد مييل إىل القرارات اخلطرة، فإن معيار 
صاحب القرار يبحث أوال عن أكرب قيمة متوقعة وأصغرها لكل بديل على حدى، ومن مث حنسب التوقع الرياضي 

  . (α-1)باملعامل  إرفاقهاوالقيمة الصغرى يتم  α<1>0كل بديل وذلك بإرفاق أكرب قيمة مبعامل التفاؤل ل
 .يتم القرار بأخذ البديل الذي له أعلى توقع رياضي

  للمشروعات اخلاصةالتقييم االقتصادي واالجتماعي : املبحث الرابع

من وجهة نظر املستثمر الفردي، إلّا أنه ال ) الرحبية التجارية(على الرغم من أمهية وواقعية التقييم املايل  
خيلو من بعض العيوب، كما أنه يبقى تقييما غري كامل إذ يأخذ يف اعتباره اآلثار املباشرة للمشروع فقط، لذا من 

واالجتماعي للمشروع االستثماري، وهذا ما سنحاول  االقتصاديالضروري توجيه االهتمام مبا يسمى بالتقييم 
إبرازه من خالل هذا املبحث وذلك بالتعرف على مفهوم هذا النوع من التقييم وأهم املعايري اليت يستعملها وكذا 

  .بني التقييم االقتصادي االجتماعي والتقييم املايل الفروقإبراز أهم 
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  قتصادي واالجتماعي التقييم االوأمهية  مفهوم : املطلب األول

يعمل املشروع يف بيئة جمتمعية حمددة وميثل جزءا من البنية االقتصادية واالجتماعية هلذا اتمع، وبالتايل  
  فإن ضمان الرحبية التجارية للمستثمر يف املشروع اخلاص ال يكفي حبد ذاته لضمان املصلحة العامة للمجتمع
ومبعىن آخر فإن جدوى املشروع االقتصادية من وجهة نظر املستثمر اخلاص ال تكفي حبد ذاا للتسليم بأمهيته 

 1.وجدواه على املستوى الوطين ككل
لذا جيب أال تقتصر عملية التقييم على اجلوانب املالية والتجارية للمشروع فقط، بل جيب أن تشمل 

اري من إذا كان التقييم املايل أو التجاري خيتص بدراسة املشروع االستثمف .اجلوانب االقتصادية واالجتماعية
فإن التقييم االقتصادي واالجتماعي يقصد به حتديد أمهية املشروع إلمجايل اتمع وجهة نظر مالكه أو مموليه، 

  2.ولالقتصاد الوطين على حد سواء
على مستوى اتمع ككل مبعىن تقدير كافة ) ةاملباشرة وغري املباشر(فهو يهتم بتقديرات آثار املشروع   

آثار تنفيذه على اتمع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، ويندرج هذا النوع من التقييم ضمن ما يسمى بدراسة 
وقد يتبادر إىل أذهان البعض أن هذا النوع من التقييم يقتصر إطاره على  .اجلدوى الوطنية للمشروع االستثماري

لكن ما جيب تأكيده أن هذه املرحلة من ، ولة والقطاع العام دون أن ميتد ليشمل القطاع اخلاصشركات الد
التقييم الزمة وضرورية لكل املشروعات بغض النظر عن ملكيتها طاملا أا تستخدم جزءا من املوارد االقتصادية 

ون الرحبية ويف ظل غياب املنافسة املتاحة للمجتمع، واليت إذا ما تركت للقطاع اخلاص يتصرف فيها وفقا لقان
الكاملة وحرية حركة املوارد سيؤدي إىل إنشاء والتوسع يف بعض املشروعات برغم أا ال متثل استخداما كافيا 

  3. للموارد وحرمان اتمع من بعض املشروعات اهلامة والضرورية
أمهية هذا النوع من التقييم وآثاره على التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التعرف  إبرازوميكن 

  4: على أهداف دراسة اجلدوى الوطنية واملتمثلة خاصة يف
  حتقيق الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد االقتصادية من وجهة النظر الوطنية ليس فقط بني السلع

 .فة بل أيضا وبني املناطق واألقاليم املختلفةواألنشطة االقتصادية املختل
  حتقيق العدالة يف توزيع الدخل القومي، وهذا يساهم بصورة مباشرة يف حتقيق هدف تعظيم الرفاهية الوطنية

 .ألفراد اتمع

                                                             
  .204، صمرجع سبق ذكرهحممد دياب،  -1
  .189ص ،مرجع سبق ذكرهمي سالم، زشقريي نوري موسى، أسامة ع -2
  .333حممد الصرييف، مرجع سبق ذكره، ص  -3
  .431-430سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص ص -4
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  وتصميم  باختيارمواجهة التعارض بني أهداف ونتائج دراسة اجلدوى اخلاصة ودراسة اجلدوى الوطنية وذلك
السياسات احلكومية املالئمة اليت ميكن أن جتعل من القرار اجليد والناجح من وجهة النظر اخلاصة قرارا جيدا 

 . وناجحا أيضا من وجهة النظر الوطنية
والتقييم ) التجاري(نقاط االختالف بني طبيعة ونتائج التقييم املايل  مثة العديد من إىل جانب ذلك  

عي، إال أن كالمها يتفق مع قواعد النظرية االقتصادية اليت تنص على تعظيم العائد من املوارد االقتصادي واالجتما
و ما يدخل يف احلساب (املستخدمة، ومن مثة فإن أسس التحليل ومبادئه واحدة، لكل اخلالف يف وسائل التحليل 

يق بني نتائجها رغم وجود التعارض فالعالقة بني التقييمني جيب أن ينظر إليها بضرورة وجود تنس 1).من البنود
واالختالف بينهما، فقد تكون الفرصة االستثمارية مقبولة اقتصاديا من وجهة النظر اخلاصة، وترفض من وجهة 

  2:النظر الوطنية ويظهر هذا االختالف يف عدة أوجه نذكر أمهها
و تقدير صايف النتائج املالية اختالف طبيعة األهداف و املعايري ، فاهلدف من حتليل الرحبية التجارية ه .1

للمشروع، و معيار املفاضلة هو حتقيق أقصى حجم من األرباح، بينما يرمي حتليل الرحبية الوطنية إىل تقدير 
مسامهة املشروع يف حتقيق األهداف األساسية للتنمية ومعيار التقييم واالختيار هو حتقيق أقصى حجم من الرفاهية 

 *.الوطنية
الرحبية التجارية يف اعتباره فقط اآلثار النقدية املباشرة للمشروع يف حني يراعى عند حتليل الرحبية يأخذ حتليل  .2

 .الوطنية اآلثار غري املباشرة القابلة وغري القابلة للقياس باإلضافة إىل اآلثار املباشرة 
باملشروع، يف حني تعتمد  والتكاليف اخلاصة اإليراداتتعتمد الرحبية التجارية على أسعار السوق يف تقدير  .3

 .الظلالرحبية الوطنية على األسعار املعدلة واليت تعرب عن األسعار االجتماعية أو كما تسمى بأسعار 
اختالف يف بنود املنافع والتكاليف ويف أسلوب التقييم لكال الدراستني فبعض املدفوعات اليت تظهر ضمن  .4

روع ال متثل عبئا مباشرا على موارد االقتصاد الوطين، لذا فإا بنود التكاليف عند إجراء التحليل املايل للمش
 .تستبعد عند استخدام التقييم االقتصادي

على سعر اخلصم املعرب عن معدل العائد البديل أو سعر الفائدة السائد ) الرحبية التجارية( يعتمد التقييم املايل .5
معاجلة مشكلة التفضيل الزمين، يف حني تعتمد الرحبية  يف السوق أو املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال وذلك عند

 3.يسمى مبعدل اخلصم االجتماعي الوطنية على استخدام ما
  :وميكن توضيح أهم نقاط االختالف بني الرحبية التجارية والرحبية الوطنية بشكل أبسط من خالل اجلدول التايل

                                                             
  .107، صمرجع سبق ذكرهسعد طه عالم،  -1
  .192-191، ص صمرجع سبق ذكرهحممد صاحل احلناوي،  -2
  .تم بدراسة التكلفة والعائد االجتماعي للمشاريع، ودف إىل الوصول إىل مستوى معني من الرفاهية اجلماعية بأقل تكلفة  الرفاهية الوطنية -*
، 2000، الطبعة األوىل، دار املناهج، عمان، مدخل نظري وتطبيقي يف أسس إعداد دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات، محندي قاسم ناجي  -3

  .251ص



 التقييم املايل واالقتصادي للمشروعات اخلاصة                                                       الفصل الثاين
 

84 

  االختالف بني الرحبية التجارية والرحبية الوطنية ):7.2(اجلدول رقم 

 (NPA)حتليل الرحبية القومية   (CPA)حتليل الرحبية التجارية 
الغرض هو احتساب صايف املردود املايل -1

  .للمشروع
الغرض هو تتبع مسامهة املشروع يف جمموع أهداف التنمية األساسية -1
  ).االقتصادية وغري االقتصادية(

التأثريات املالية  فقط بنظر االعتبارتأخذ -2
  .املباشرة للمشروع

باإلضافة إىل تقدير التأثريات املالية املباشرة للمشروع فإا تأخذ بنظر  -2
  .القابلة و غري القابلة للتقدير) االرتباط(االعتبار أيضا التأثريات غري املباشرة 

  املعدلة اليت تعترب مقاربة لألسعار االجتماعيةتتحدد بالرجوع إىل األسعار -3  .حتسب بأسعار السوق-3
تعاجل مشكلة األفضلية الزمنية بتطبيق معدالت -4

  .الفائدة السائدة يف السوق املالية
  .االجتماعيتعاجل هذه املشكلة باللجوء إىل معدل اخلصم -4

  :أهم أدوات التحليل-5
 :حتليل رحبية االستثمارات  .أ 
  غري املخصومة( الطرق البسيطة( 
 معدل العائد البسيط 
 فترة استرداد رأس املال 
  نسبة العوائد إىل  التكاليف 
  نقطة التعادل 
  حتليل احلساسية 
  احلركية( طرق التقييم املخصومة( 
 معدل العائد الداخلي 
 صايف القيمة احلالية 
 دليل الرحبية 

 :التحليل املايل  .ب 
 حتليل السيولة 
 حتليل هيكل  رأس املال 
  

  :التحليل والعوائد املستهدفةأهم أدوات -5
  :العوائد االقتصادية  . أ
 املسامهة يف الناتج القومي 
  األجنبيةالوفورات بالعملة 
 االكتفاء الذايت 
  أو االستهالك( توزيع الدخل وفائض االستهالك.( 
 التأثريات االقتصادية اخلارجية 
 العوامل االستخراجية. 
 استغالل املوارد احمللية 
 التوزيع اجلغرايف 
 تطوير املناطق املختلفة 
 نقل التقنية احلديثة 
 تمع وغريهاالتدريب املهين ورفع مستوى املهارات يف ا. 
 :العوائد االجتماعية  . ب
القيمة املضافة املباشرة وغري املباشرة للقطاع والقطاعات االقتصادية  -

  األخرى 
  املعيار االجتماعي للكفاية االقتصادية -
  احلقيقية و املنافع االجتماعية املباشرة وغري املباشرةاملوازنة بني التكاليف  -

  
دراسة اجلدوى للمشاريع االستثمارية ذات الطابع االجتماعي دراسة حالة الشطر األخري قيد دغمان زبري،  :املصدر

جامعة  ،)حتليل اقتصادي(أطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية  ،غرب- اإلجناز من الطريق السيار شرق
  .09، ص2012/2013، 3اجلزائر
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  تقدير الرحبية الوطنية: الثايناملطلب 

ميثل حتليل املنافع والتكاليف املدخل الكمي للتعبري عن الرحبية الوطنية، اليت متثل األساس يف تقييم   
املشروعات من وجهة نظر اتمع ككل، ووفق هذا التحليل يتم حساب التكاليف واملنافع االجتماعية للمشروع 

انات عن الرحبية التجارية بعد إدخال بعض للوصول إىل تقدير الرحبية الوطنية، واليت يستخدم حلساا عادة بي
التعديالت عليها مبا جيعلها متفقة مع األهداف الوطنية، فتوجد مثال هناك بعض العناصر اليت تعترب تكلفة من وجهة 
النظر اخلاصة فتدرج يف التقييم املايل، ولكنها ال تعترب كذلك من وجهة نظر اتمع ككل ولذا يتم استبعادها يف 

  1: الرحبية الوطنية، ونذكر على سبيل املثالتقدير 
 :الضرائب والرسوم اجلمركية .1

تعترب عناصر تكاليف بالنسبة للرحبية التجارية، ولكنها تعترب مدفوعات حتويلية من طرف األفراد داخل   
كتكلفة اتمع دون أن تؤثر على القيمة االقتصادية للمشروع من وجهة النظر الوطنية، لذا فهي ال تعتربها 

  .حقيقية
 :اإلنتاجتكلفة املوارد ومدخالت  .2

تقيم على أساس التكلفة اليت يتحملها أو يدفعها املشروع عند احلصول عليها، وذلك من وجهة نظر   
املستثمر اخلاص، بينما جيب أن حتسب من وجهة نظر االقتصاد الوطين على أساس التكلفة احلقيقية أو تكلفة 

  .الفرصة البديلة
 :املقدمة من طرف الدولة اإلعانات .3

حتصل املشروعات على إعانات من احلكومة واليت تعترب كإيراد من وجهة نظر املشروع، لكن من وجهة   
  .كتكلفة يف هذه احلالة إدراجهانظر االقتصاد الوطين متثل جمرد حتويالت بدون مقابل ويتم 

لك عند تقدير الرحبية الوطنية باعتبار أن تلك ال يتم استقطاع الفائدة على رأس املال من املنفعة الكلية، وذ .4
الفائدة جزء من العائد الكلي لرأس املال املتاح للمجتمع ككل، يف حني أن الفائدة املدفوعة على رأس املال 

ترض سوف يتم استقطاعها من تيار املنفعة الكلية عند تقدير الرحبية التجارية، أما الفوائد الضمنية اليت متثل عائد قامل
يتم تقديرها كبند من بنود التكلفة يف تقدير الرحبية التجارية باعتبار أا  رأس املال اململوك ألصحاب املشروع، ال

 2.متثل جزءا من العائد الذي حيصل عليه مالك املشروع
  
 

                                                             
  .437-436، ص صمرجع سبق ذكره، حممد فريد الصحن، علي شريف -1
، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة التقييم  االقتصادي ملشروع كهربة شبكة السكة احلديدية لضواحي اجلزائر العاصمة سفيان فنيط، -2

  .44.،ص2006-2005منتوري قسنطينة، 
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يعرف باملنافع  دراسة اآلثار االجتماعية للمشروع أو ما إىلإن تقدير الرحبية الوطنية يستند أساسا   
  1:والتكاليف االجتماعية اليت ميكن شرحها كما يلي

 املنافع االقتصادية االجتماعية: 
  :هي عبارة عن تقييم اتمع للمنافع من خالل أهدافه وهي متعددة تشمل غالبا األهداف التالية

 زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي. 
 حتيق مستوى عال من التوازن بني العمالة واستقرار األسعار. 
  حتسني الكفاءة االقتصادية عن طريق التخصيص األمثل للموارد االقتصادية من ناحية وعن طريق التشغيل

 .األمثل لتلك املوارد داخل املشروع الذي مت اختياره
 حتقيق عدالة يف توزيع الدخل بني الطبقات وبني املناطق. 
 االستقالل االقتصادي وحتقيق أكرب فائض من النقد األجنيب. 

هو غري مباشر  املشروع من سلع وخدمات وما إنشاءهو مباشر وهو قيمة ما يترتب على  من املنافع ما وهناك
  2.طريق لفائدة مشروع يستفيد منه أيضا سكان املنطقة إنشاءاملشروع مثل  تنفيذاملترتب عن 

 التكاليف االقتصادية االجتماعية: 
اجلديد سواء كان ذلك يف  لالستثمارمتثل التكلفة اخلاصة مجيع عناصر التكاليف اليت تتحملها املؤسسة   

  .شكل قيمة األرض ومباين وعتاد وآالت ويطلق على هذا النوع التكاليف اخلاصة أي من وجهة نظر املشروع
تثمر اخلاص، فالتكلفة االجتماعية من وخيتلف التقييم االقتصادي االجتماعي للتكلفة عن حتليل من وجهة نظر املس

  :وجهة نظر اتمع تنقسم إىل نوعني
 :تكاليف اجتماعية مباشرة  .أ 

  .والنقد األجنيب اإلنتاجيةتتمثل فيما يسحبه املشروع من موارد اتمع مثل األرض والعمالة واملوارد   
 : إىلتنقسم بدورها :  تكاليف اجتماعية غري مباشرة  .ب 

  مباشرة ملموسةكلفة اجتماعية غري: 
قد يترتب على إقامة مشروع مثال لتقليل الطلب على مشروعات أخرى قائمة، واخلسائر اليت تلحق هذه   

ومن ناحية أخرى فقد يؤثر املشروع نتيجة استرياده موارد .الشركات القائمة تعترب تكلفة اجتماعية غري مباشرة
 ةت، و بالتايل يزيد العجز الذي تعاين منه الدول الناميأخرى بالعمالت الصعبة دون تصدير على ميزان املدفوعا

فإذا كان املشروع يقوم بتصدير بعض منتجاته فإن التكلفة االجتماعية املرتبطة مبيزان املدفوعات قد تكون 
  .بالسالب أو املوجب على حسب حجم الصادرات

                                                             
  .352-347صعاطف جابر طه عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص  -1
   .288علي حممد خضر، فيصل مفتاح شلوف، صاحل الصابر شعيب، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 تكلفة اجتماعية غري مباشرة غري ملموسة : 
فمثال حتدث بعض ، املشروع وتؤثر يف االقتصاد الوطين تنفيذة اليت تنشأ عند ومتثل قيمة اآلثار اجلانبي  

  ).اخل... الدخان، الضوضاء، النفايات( مثل  املشروعات أضرار للمجتمع غري مباشرة وغري  ملموسة
ليت والنقطة األساسية الواجب اإلشارة  إليها هو أنه جيب حتديد قيمة كمية لكل عناصر التكلفة االجتماعية ا

  :والشكل التايل يلخص أنواع التكاليف االجتماعية كما يلي  .يتحملها اتمع من أجل إقامة املشروع

  أنواع التكاليف االجتماعية): 7.2(شكل رقم 

  
  

  
                                                              

  
                                                                    

  
           

  
  

  110.سفيان فنيط، مرجع سبق ذكره، ص :املصدر

التكاليف واملنافع نظرة اقتصادية اجتماعية ضرورة استخدام أسعار جديدة غري ويترتب عن النظر إىل   
واليت تعكس حقيقة الندرة  *أسعار السوق تعكس التفضيل االجتماعي وتسمى بأسعار الظل أو األسعار احملاسبية

قدر معني من املوارد يف  الستثمارالنسبية للموارد االقتصادية املتاحة يف اتمع، وتكلفة الفرصة البديلة املتاحة 
ويف ظل توفري ظروف املنافسة الكاملة ميكن اعتبار األسعار السوقية أسعار اقتصادية، إلّا أن الشائع  1.مشروع معني

  2:هو االختالف بني هذه األسعار وخاصة يف احلاالت اآلتية
  

                                                             
القتصاد القومي، أي يعين أسعار السوق املعدلة، وذلك لتعكس ل تههو السعر الذي يتم احتسابه من وجهة تكلف: (Shadow Price)سعر الظل  -  *

  .التكلفة احلقيقية للمجتمع
  .354صمرجع سبق ذكره، أبو الفتوح،حيي عبد الغين  -1
  .366-354ية، مرجع سبق ذكره، ص ص عبد القادر حممد عبد القادر عط: ملزيد من التفصيل أنظر  -2

 تكاليف اجتماعية

 تكاليف اجتماعية حقيقية تكاليف اجتماعية امسية

 تكاليف غري مباشرة تكاليف مباشرة

 تكاليف غري ملموسة تكاليف ملموسة
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  ** . للمشروعات، التضخم النقديخارجية املمارسات االحتكارية، التدخل احلكومي يف السوق، وجود آثار 

 مبعدلكما يعتمد حتليل الرحبية الوطنية على استخدام معدل خصم يعكس تفضيل اتمع ككل ويسمى   
أو بعبارة أخرى   1."التقدير الكمي الذي يعطيه اتمع للمنافع والتكاليف املستقبلية"وهو ميثل  اخلصم االجتماعي

ر الزمن القيمة اليت يعطيها اتمع للمنافع والتكاليف املستقبلية ويهدف هذا هو املعدل الذي به تتناقص على م
  2.املعدل باألساس إىل توجيه االستثمارات حنو ااالت األفضل من الناحية االجتماعية

  معايري تقييم الرحبية االقتصادية الوطنية: الثالثاملطلب 

واالقتصادية الوطنية تركزان على أن حسابات العوائد والتكاليف تبني سابقا أن الرحبيتني التجارية اخلاصة   
تني حسب النظرة إىل كل من العوائد والتكاليف، وكذا أيضا يف يغري أن مضامني هذه احلسابات ختتلف بني الرحب

وجهة النظر ولقد حاولت العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية إجياد طرق لتقييم املشاريع من  .املعايري املعتمدة
 :جند ما يلي الوطنيةالوطنية، ومن أبرز املعايري املستعملة يف تقييم الرحبية االقتصادية 

 :معيار صايف القيمة املضافة الوطنية .1
تسعى سياسة التنمية االقتصادية إىل الرفع من مستوى الدخل القومي وزيادة معدل منوه السنوي باعتباره   

طنية، لذلك جيب أن يساهم املشروع عن معدل الزيادة يف الرفاهية الوميثل مقياس كمي أساسي للتعبري 
االستثماري بأكرب قدر من الدخل القومي، وميكن تقدير األثر األساسي للمشروع على الدخل القومي باستخدام 

  3:معيار صايف القيمة املضافة الوطنية واليت ميكن تقديرها باستخدام املعادلة التالية
  ).االستثمارات الكلية+ املدخالت( -املخرجات= ضافة الوطنيةصايف القيمة امل

NVA=O-(MI+I) 
  .االستثمارات: I.         صايف القيمة املضافة الوطنية املتوقعة من املشروع= NVA:حيث 

O:  املبيعات إيرادات(القيمة املتوقعة للمخرجات.(   MI:  القيمة املتوقعة للمدخالت) اإلنتاجمستلزمات.(   
األجور واملرتبات، والفائض : اإلشارة إىل أن صايف القيمة املضافة يتألف من مكونني أساسيني مها رجيد و  

االجتماعي الذي يعرب عن اجلزء من القيمة املضافة الذي ميكن التصرف فيه عن طريق قنوات التوزيع الوطين على 
  4.واإلجياراتأمني شكل ضرائب غري مباشرة وفوائد وأرباح خمصصة للتوزيع وتكاليف الت

                                                             
دم يقتصر تسعري الظل يف الدول املتقدمة على بعض احلاالت االستثنائية، بينما يف الدول النامية يتم استخدامه بصورة منتظمة، وذلك بسبب ع **- 

  .وجود اسعار سوقية لكثري من بنود املدخالت واملخرجات، وحىت يف حال وجود أسعار سوقية هلا، فإا تكون  أسعار مشوهة وغري واقعية
  .141ص  ،1999، دار جمدالوي، عمان، 2ط -إطار نظري و تطبيقي -تقييم املشروعات يل جاسم عبد اهللا،عق -1
، 2015، ملفات األحباث يف االقتصاد والتسيري، العدد الرابع، اجلزء األول، شتنرب التقييم االجتماعي للمشاريع االستثماريةسعيدة بوردمية،  -2

  .46.ص
  .298،ص 2001، 1، دار وائل للنشر، عمان، طاالقتصاد الصناعيمدحت كاظم القريشي،  -3
  .174بد الكرمي، مرجع سبق ذكره، صعبد العزيز مصطفى ع -4
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. ويفضل حساب صايف القيمة املضافة الوطنية لكل سنة من سنوات عمر املشروع وفقا للعالقة السابقة  
  1:تنقسم إىل قسمني *االفتراضيكما أن صايف القيمة املضافة اليت حيققها املشروع خالل سنوات عمره 

 ه على األفراد واملؤسسات كعوائد عناصر وهو الذي يبقى داخل حدود الدولة ويتم توزيع:  القسم األول
 .اخل... مثل الرواتب واألجور وعوائد رأس املال والضرائب على األرباح  اإلنتاج

 أجور اخلرباء : هو الذي يتم حتويله للخارج كعوائد عناصر إنتاج أجنبية تعمل يف الداخل مثل: القسم الثاين
 .اخل ...األجنيب يف الربح األجانب وأرباح املسامهني، و حصة الشريك 

وتعترب القيمة املضافة مقياس ملسامهة املشروع يف الدخل القومي فقط بقدر ما يوزع ويستهلك منها داخل الدولة 
ولفائدة تلك الدولة، أما اجلزء من القيمة املضافة احملول إىل اخلارج فيستبعد يف حساب صايف القيمة املضافة 

  .الوطنية
  يوضح القيمة املضافة للمشروع):8.2:(شكل رقم

  
  

  

 

  
  .346عاطف جابر طه عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص :املصدر

إىل صايف قيمة مضافة مباشرة ومن ناحية أخرى ميكن تقييم صايف القيمة املضافة اليت حيققها املشروع   
  وهي اليت تتحقق من املشروع مباشرة، وإىل صايف قيمة مضافة إضافية أو غري مباشرة وهي اليت تتحقق من خالل

  2.مشروعات أخرى ترتبط باملشروع بطريقة غري مباشرة 
 :القيمة احلالية لصايف القيمة املضافة الوطنية .2

  3:القيمة املضافة السنوية بسعر اخلصم االجتماعي من خالل العالقة التاليةوحنصل عليه ممن خالل ضرب صايف 
NSAVP= ∑

( )
 −퐾 

  .صايف القيمة املضافة الوطنية :NAVS  .القيمة احلالية لصايف القيمة املضافة الوطنية :NSAVP: حيث
RS : سعر اخلصم االجتماعي   .N : العمر االفتراضي للمشروع.  K : القيمة احلالية لألموال املستثمرة.  

                                                             
  .يتم تقدير صايف القيمة املضافة اليت حيققها املشروع طوال سنوات عمره من جمموع القيمة املضافة لكل سنة من هذه السنوات - *
  .196ي سالم، مرجع سبق ذكره، ص شقريي نوري موسى، أسامة عزم -1
  .184، ص2006، مصر، 1، هال للنشر والتوزيع، طكيف تبدأ مشروعا استثماريا ناجحامنري أمحد عرفة،  -2
  .197شقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم، مرجع سبق ذكره، ص  -3

عناصرداخلية 
سلع (مشتراة 

).وخدمات  

السلع 
واخلدمات 

.املنتجة  

 

  

 القيمة املضافة مشروع
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إذا كان ناتج املعادلة موجب فهذا يعين أن املشروع االستثماري يضيف إىل الدخل القومي والقرار   
عن  سواءأما إذا كان ناتج املعادلة سالب فهذا يعين أن املشروع يستهلك من مكونات الدخل القومي  ،)مقبول(

القرار  و أو البشرية أو جتميد هلذه الطاقات دون املسامهة يف زيادة الدخل القوميطريق اهلدر للموارد املادية 
  ).مرفوض(
 :معيار معدل العائد االجتماعي.3

يستخدم هذا املعيار لتقدير معدل الربح االجتماعي ملشروع معني، ويستند يف حساباته على معيار الرحبية   
 1.إىل تعديالت معينة من أجل الوصول للرحبية االقتصادية القوميةالتجارية كأساس له، مث ختضع هذه التقديرات 

 والقيمة احلالية لألجور (NSAVP )ويربط هذا املعيار بني القيمة احلالية لصايف القيمة املضافة الوطنية   

(WPV)2:وحيسب املعادلة التالية. ، والقيمة احلالية لألموال املستثمرة يف املشروع  
푆푅 =

NSAVP − WPV
K

 
  .استثمارات املشروع :K       .معدل العائد االجتماعي :SR: حيث

 :االجتماعية يةاحلد اإلنتاجيةمعيار .4
يرجع أساس هذا املعيار إىل النظرية الكالسيكية احلديثة اليت تفترض أن التخصيص األمثل للموارد   

لرأس املال يف استعماالته املختلفة، وجوهر هذا املعيار أنه يف  يةاحلد اإلنتاجيةاالستثمارية يتحقق عندما تتساوى 
ختصيص املوارد لالستثمار جيب أن يؤخذ يف االعتبار اإلسهام الكلي الصايف للوحدة احلدية من االستثمار يف الناتج 

يف الناتج القومي وهكذا فإنه طبقا هلذا املعيار يتم تفضيل املشروعات اليت تؤدي إىل أعلى مسامهة صافية  .القومي
طوال فترة العمر اإلنتاجي  ميللوحدة اإلضافية من االستثمارات وذلك مبقارنة صايف اإلضافة إىل الناتج القو

  3.للمشروع حبجم االستثمار يف ذلك املشروع عن طريق استخدام معدل خصم اجتماعي
 :معيار املنافع التكاليف. 5

تحليل والتقييم من وجهة نظر الرحبية التجارية، وألنه وألغراض يعترب هذا املعيار شائع االستخدام يف ال  
التقييم االقتصادي فلقد أجريت عليه بعض التعديالت ليأخذ بعني االعتبار اآلثار غري املباشرة للمشروع على 

ذ االقتصاد الوطين، حيث أنه البد من حتديد وقياس قيمة التكاليف على أساس تكلفة الفرصة البديلة، وأن يؤخ
  .كذلك يف االعتبار املنافع والتكاليف غري امللموسة، مثل املزايا اليت حيققها املشروع للموقع الذي يقام فيه

  4:وميكن اعتماد الصيغة الرياضية التالية يف احتساب هذا املعيار      

                                                             
  .167عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .198سامة عزمي سالم، مرجع سبق ذكره، ص شقريي نوري موسى، أ -2
  .169عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
  .190.، ص مرجع سبق ذكرهطالل كداوي،  -4
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جمموع املنافع املخصومة بسعر اخلصم االجتماعي لسنوات املشروع
االستثمارات الثابتة تكلفة املشروع املخصومة بسعر اخلصم االجتماعي = التكاليف/نسبة املنافع   

التكاليف أكرب من الواحد، ورغم املزايا / ووفق هذه الصيغة يكون املشروع مقبوال إذا كانت نسبة املنافع  
اليت تفرضها السياسة االقتصادية  ودلقياليت حيظى ا هذا املعيار واليت من أمهها أنه يرتبط باألهداف القومية وا

إلّا أنه مل يسلم من النقد الذي تركز أساسا  ،للدولة وكذا أنه يأخذ يف االعتبار معظم اآلثار املباشرة وغري املباشرة
  .االجتماعيةيف صعوبة تقدير بعض أنواع املنافع والتكاليف 

 :املؤشرات اإلضافية للرحبية الوطنية. 6
، اجتماعي، هناك معايري إضافية اقتصادينظرا لتعدد األهداف اليت يسعى املشروع إىل حتقيقها من منظور   

  1:أمهها وبإجياز نذكر أخرى غري املعايري السابقة واليت
 األثر على العمالة: 

 املشروع على العمالة من خالل التعرف على قدرته على توليد أكرب عدد ممكن من فرص رييظهر تأث  
العمالة اجلديدة، وتأثريه على العمالة املاهرة وغري املاهرة، وتقدير فرص العمل اليت يتم خلقها داخل املشروع نفسه 

العمالة غري (، وفرص العمل اليت ميكن أن تنشأ يف مشاريع أخرى مرتبطة  باملشروع األصلي )العمالة املباشرة(
للغاية خاصة يف البلدان اليت تعاين من مشكلة البطالة، ويقصد مبعامل  ويعترب االهتمام مبعيار التشغيل هاما ).املباشرة

التشغيل عدد فرص العمل اليت توفرها وحدة رأس املال املستثمرة يف املشروع، وبالتايل تتم املفاضلة بني 
  .املشروعات على أساس إعطاء األولوية للمشروعات اليت ختلق فرص عمل أكثر

 األثر على التوزيع:  
  :تنفيذ املشروعات االستثمارية ميكن أن يؤثر على عملية توزيع القيمة املضافة بطريقتنيإن   
 تمع: التوزيع الفئويواخلاص بالتوزيع بني الفئات املختلفة يف ا. 
 واخلاص بالتوزيع بني مناطق الدول: التوزيع اإلقليمي. 
 األثر على ميزان املدفوعات :  

لصايف للمشروع على ميزان املدفوعات، ويعترب هذا األثر هاما جدا ويتم ذلك من خالل حتديد األثر ا  
دائم يف ميزان املدفوعات، لذا جيب التركيز هنا على صايف األثر على تدفقات  عجزبالنسبة للدول اليت تعاين من 

حتل املشروع من النقد األجنيب، وتقدير أثر املشروع على استبدال الواردات إذا كان يقوم إنتاج منتجات 
   .الواردات

وما ميكن قوله أن األمهية النسبية هلذه املعايري ختتلف من دولة ألخرى ولنفس الدولة من وقت آلخر 
  .واستخدامها خيضع لظروف وأهداف تلك الدولة

                                                             
  .625-614عاطف جابر طه عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
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  املشروعات اخلاصةاملسامهات احلديثة يف تقييم : املبحث اخلامس

املستخدمة يف تقييم املشروعات االستثمارية ورغم االستخدام بعد أن تطرقنا إىل أهم املعايري واألساليب   
سنحاول من خالل هذه املبحث استكمال وعرض بعض  ،الكبري هلا إال أا تعرضت إىل انتقادات عديدة

املسامهات احلديثة يف جمال تقييم املشروعات، واليت متكنت من سد العديد من الثغرات اليت اتسمت ا املعايري 
  .السابقة

  تطور مناذج تقييم املشروعات االستثمارية: ولاملطلب األ

تعيش املؤسسات اليوم يف ظل حميط أقل ما يقال عنه هو أن الشيء الوحيد الثابت فيه هو التغيري   
 استباقفالتطورات السريعة واملعقدة يف حميط املؤسسة جعلها تتحول من نظام متأقلم بواسطة رد الفعل إىل حماولة 

  .القرارات املناسبة اختاذاألحداث قصد 
  إن هذا التغري السريع وما أحدثه من تقلبات جذرية ولّد حالة من عدم اليقني والذي نقصد به عدم يقني داخلي

  1.أي خيص املؤسسة يف إطار حدودها أو عدم يقني خارجي خيص حميطها وبالتايل خارج نطاق حدودها

  ج التجاريةماذحمدودية الن:أوال
تعتمد عملية التقييم املايل على القيام بتقديرات معينة وتصور لتطورات املستقبل يف ظروف تتسم بعدم   

التأكد، وألن أساس التقييم املايل قائم على تقدير التدفقات النقدية اليت يصعب حتديد قيمتها واجتاهها يف مثل هذه 
  .الظروف
أن تستقر تلقائيا عن القرار األمثل مهما كانت درجة الدقة يف التحليل إن املعايري اليت تناولناها ال ميكن          

  2:واجلهد املبذول وهذا راجع لألسباب التالية
القرارات على أساسها معايري جزئية فقط، وال ميكن أن تعرب عن مجيع  اختاذأن املعايري اليت حتددها اإلدارة يف  -1

 .عند اختاذ القرار اإلدارةاالعتبارات اليت م 
القرارات البد  أن يراعى فيه األهداف املتعارضة ومن مث يستلزم األمر ضرورة استخدام معايري  اختاذأن  -2

 .متعددة
لكل بديل، توضع على أساس ظروف مفترضة يتوقع حدوثها مستقبال  واإليراداتأن تقديرات التكاليف  -3

احملسوبة تعترب حمتملة وليست مؤكدة، ولذلك فإن القرار النهائي ولكنها ليست مؤكدة، وبالتايل فإن قيمة املشروع 
 :يف املفاضلة يتوقف على األقل على اثنني من االعتبارات الشخصية لإلدارة

                                                             
1- Alain Spalanzani, Précis de gestion industrielle et de production, OPU, 1994, pp, 19-20.  

  .32-31ثناء حممد طعيمة، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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 .املتعلقة بتحقيق كل ظرف من الظروف املفترضة لالحتماالتتقدير اإلدارة   - أ
 .سلوك اإلدارة وتفضيلها للمخاطر  -  ب

رها يتضح لنا أن هذه املعايري ال حتدد لنا القرار وإمنا تعطينا بيانات تفيد يف من هذه االعتبارات السابق ذك 
 .القرار أمرا خيضع حلسن تقدير اإلدارة وتقييمها هلذه البيانات اختاذالقرار، ويف النهاية يبقى  اختاذ

إن استخدام معايري التقييم املايل السابقة قائد على مبدأ الرشاد والعقالنية يف ختصيص املوارد املتاحة واليت 
سواء من اجلانب  النتقاداتتعد نادرة نسبيا، وتستند هذه املعايري إىل الفرضيات الكالسيكية مما جعل منها عرضة 

  1:النظري أو التطبيقي ميكن ذكر أمهها فيما يلي
 مادها على الفرضيات الكالسيكية الغري الواقعية يف الوقت احلايل، فاملنافسة التامة منطق نظري حبت الاعت -1

 .احلر االجتاهيتجسد يف الواقع حىت يف الدول الرأمسالية ذات 
تعكس  اعتمادها على أسعار السوق يف تقدير التدفقات النقدية الداخلية واخلارجية يف حني هذه األسعار ال -2

فع والتكاليف احلقيقية اليت يضحي ا اتمع عند ختصيصه ملوارد معينة يف مشروع معني، فهي ال تعكس املنا
 .الندرة النسبية للموارد املستخدمة يف املشروع،  وال تعرب عن تكلفة الفرصة البديلة

املترتبة على املشروع  تأخذ يف االعتبار اآلثار النقدية املباشرة وامللموسة فقط، أي قياس املنافع والتكاليف -3
 .بغض النظر عن اآلثار اليت حيدثها يف غريه من املشاريع األخرى

املعرب عن معدل العائد البديل أو متوسط سعر الفائدة السائد يف السوق أو  -اعتمادها على سعر اخلصم -4
  ضر واملستقبليعكس السلم التفضيلي للمجتمع يف احلا كأساس للخصم ال - املتوسط املرجح لتكلفة األموال

 .فليس هناك مربرا ألن يكون معدل اخلصم وحيدا

  طار اجلديد لتقييم املشروعات االستثماريةاإل: ثانيا
إن التغريات اليت أحدثت يف سريورة اإلنتاج يف جمال التكنولوجيا أثرت على مفهوم االستثمار حركت  

يعرف بالتكنولوجيات احلديثة للمعلومات، وإعادة تقدمي البعد اإلنساين  ونقلت حدوده، طبيعته، وذلك بربوز ما
االستثمار املادي باالجتاه  واستبدالقوة حبوث التطوير أحدث تقليص يف مدة حياة املنتجات، بيف التسيري، وصعود 

  2.أكثر إىل االستثمار غري املادي
االستثمارية اليت تناولناها سابقا تصبح قابلة للنقد يف هذا اإلطار أدوات االختيار واملفاضلة بني املشروعات   

تقوم كلها على عنصر واحد ) املعايري(هذه األدوات  أنفإىل جانب  .ألا غري مكيفة مع اإلدراك اجلديد لالستثمار
، وكذلك وهو رأس املال، فهي مل العناصر األخرى ذات تأثري على نشاط املؤسسات كالعمل والتسيري واحمليط

                                                             
  .80-79. ، مرجع سبق ذكره، ص صسفيان فنيط -1

2 - Claude Alazard, Sabine Sépari, Contrôle de gestion, Manuel  Application, 5eedition,Dunced, Paris, 2001, 
p .464 . 
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تأخذ باحلسبان الرابط املعنوي الذي جيمع املؤسسة مبحيطها والذي يتمثل خاصة يف املسؤولية االجتماعية ال 
  1.للمؤسسات

فلقد وجدت النظرية التقليدية صعوبة يف شرح بعض الظواهر املرتبطة باملنظومة التقنية و االجتماعية 
وتبين املشاريع اليت حسب رأيهم وحسب بعض  اقتراحللمؤسسة، فحسب هذه النظرية يلجأ مسؤويل املؤسسة إىل 

التحاليل احملاسبية هلا الكفاية املقبولة، ومن مثة يصبح قرار االستثمار هشا إذا مل يدرك أمهية املتغريات الكيفية 
فالنظرة اجلديدة أعطت للمؤسسة مكانة مهمة كمنظومة اجتماعية وذلك بإدراج املتغريات البسيكولوجية إىل 

ييس احلجمية، فعلى سبيل املثال يعد املقياس االيكولوجي متغريا هاما يف قرار تبين أو رفض مشروع جانب املقا
املالية عالية لكن تأثرياته  تهاستثماري، فاملؤسسة تكون جمربة يف بعض األوقات على التخلي عن مشروع مردودي

قرار االستثمار ويتجلى ذلك  اختاذو تأثري على متغريا آخر ذ يالسلبية على البيئة معتربة، كما يعد املقياس التنظيم
  2.اخل... يف سلوك العمال  االستقراريف إمكانية الوقوف عن العمل غري املنتظر، عدم 

ومن األسباب اليت تدفعنا إىل جتاوز املقاربات الكالسيكية يف تقييم املشروعات هو إسهامات النظرية املالية 
  .واالتصالتحليل اإلستراتيجي وتطور وسائل املعلوماتية احلديثة وكذا تعميم مناذج وطرق ال

عميق مع النظرية التقليدية، وبينت أن املؤسسة ليست عبارة عن  انقطاعولقد سجلت نظرية املنظمات 
  .بل هلا سلطة التفاوض وهامش املناورة يف اللعبة االقتصادية واالجتماعية (une boite noire)علبة سوداء 

والتحليل عن طريق األنظمة سامهت بإرساء أدوات حتليل جديدة يف  اجتماعية املقاربات البسيكووبالتبعية 
  3.علوم التنظيم، واليت كانت منطلقا يف ظهور مفاهيم السريورة اإلستراتيجية

  مسامهة التحليل االستراتيجي يف تقييم املشروعات:املطلب الثاين

لى تسيري املؤسسة وعلى جمموع وظائفها ويتجاوز مسؤوليات برنامج االستثمارات له آثار ع اختيارإن   
وألن املشروعات مهمتها ضمان  ،املؤسسة إستراتيجيةاإلدارة املالية، مما جيعل من القرار االستثماري يتمركز حول 

  4:بقاء وتطور املؤسسات فإن اختيارها خيضع إىل أسس هامة وهي
 .للمؤسسة ولقيمها وثقافتها اإلستراتيجيةمطابقة املشروع ومالئمته مع التوجهات  -1
 .والعدد من القيود الداخلية واخلارجية *إمكانية تنفيذ املؤسسة للمشروع آخذ باحلسبان للحواجز اخلارجية -2
 .القدرة على إجناز املشروع وتعكس املهارات التقنية، القدرة املالية للمؤسسة على إجناز املشروع -3

                                                             
، الدورة التدريبية الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بعض معايري التمويل اإلسالمي للمشروعاتحماولة حلصر عيسى حريش،  - 1

  .04.، ص2003ماي  28-25جامعة سطيف،  ،وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية
  .84،85، ص ص2003، دار الغرب، الطبعة الثانية، اجلزائر، االستثمارات واختيارتقييم شوام بوشامة،  -2

3 - Abdellah Boughaba, op.cit, p.199. 
4- Wilson .O’shaughnessy, la conception et l’évaluation de projet, TOME2, éditions SMG , France, 2006, p.27.  

  .تكلفة براءات االختراع أو التراخيص، احترام عدد من املعايري الصناعية، احلكومية والبيئية: تكون مثال أنهذه احلواجز ميكن  - *
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 .ملشروع من خالل مدى مسامهته بشأن النمو واملردودية وتطوير املنظمةالقدرة الكامنة اليت يعرضها ا -4
وال بد من اإلشارة إىل أن جمال إدارة املشاريع وتقييمها شهد تطورا كبريا، فاليوم مل يعد منط التسيري   

 يعرف املرتكز على املشروعات الفردية هو الوحيد بل برز هناك مفهوم للتسيري املتعدد للمشاريع أو ما
،واليت من مزاياها تدنئة عدم التوازنات يف تركيب portefeuille des projets »  حمفظة املشاريع« مبقاربة

وضمان القدرة التنظيمية على  اإلستراتيجية وتسهيل أفضل ربط بني املشروعات و) املقبولة(املشاريع املأخوذة 
 Cooper et alحول هذا املوضوع مثل مقال ويف هذا الصدد هناك أحباث نشرت . حتقيق املشروعات املختارة

  1:والذي حدد فيه جمموعة من املشاكل اليت تواجه هذه املقاربة واليت من مجلتها ما يلي  (1997)
 :املشروعات مع استراتيجيات املؤسسة مالئمةعدم  -1

للمؤسسة وال تعكس دوما اخليارات  اإلستراتيجيةجيد بالتوجيهات  ارتباطاملشروعات ليست دائما ذات    
  .اإلستراتيجية

 :عدم التناظر بني املشاريع املختارة والقدرة التنظيمية -2
لوحظ غالبا أن عدد من املشروعات احملققة مكلفة جدا وال تعكس قدرة املوارد املتوفرة، مما جند جتاوزات   

  .هامة يف التكاليف ويف اآلجال
 :ارة ضعف النوعية يف املشروعات املخت -3

ألسباب خمتلفة، عدد من املشروعات سامهت بأقل أو ال توجد قيمة مضافة للمؤسسة، ميكانيزمات   
  .التحليل مل تكن كافية إلقصاء هذا النوع من املشروعات

 :نقص التآزر بني املشروعات -4
نتيجة املرتبطة مبجموعة املشروعات املختارة هلا  (la vision systématique)غياب النظرة النظامية 

املشروعات هلا تأثري سليب أو معاكس لإلنتاجية مرتبط باملشروعات  اختيارالتقليل من التآزر بني املشروعات وكذا 
 .األخرى

 :املشروع اختياراالختالالت الظرفية من طرف  -5
اختيار املشروعات يرتكز أحاديا على اخلصائص الفردية وغالبا كنتيجة تفقد نظرة أثر التنوع وختلق   

  .إختالالت خمتلفة يف تركيب حمفظة املشروعات
يعرف بالطرق  ما »حمفظة املشاريع «ومن بني الطرق املستعملة من طرف املؤسسات واملتبناة يف مقاربة 

للمؤسسة  اإلستراتيجيةاملشروعات مع التوجهات  (Alignement)ضمان حماذاة  إىلواليت دف  اإلستراتيجية
تعترب جيدة  اإلستراتيجيةاملقاربات  Cooper et alوحسب الباحث  ،يات التنظيميةوتوزيع املوارد حسب األولو

                                                             
1- Wilson .O’shaughnessy,op,cit, pp 39-40.  
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ألا تسمح للمشروعات بتحقيق أعلى قيمة مضافة، وكذا التوزيع املالئم ملوازنة االستثمار حسب األولويات 
 1.حمفظة املشاريع، لكن باملقابل هذه املقاربات ال تعطي دائما أفضل األداء املتعلق بتوازن اإلستراتيجية

ها على النحو الذي عوالسؤال الذي ميكن طرحه يف هذا اال، كيف ميكن املؤسسة أن ختتار مشاري
 يضمن التوازن االستراتيجي ؟

واإلجابة على ذلك تقودنا إىل إبراز أمهية استخدام التحليل االستراتيجي يف جمال تصميم واختيار 
، وتعد Harvardملدرسة  التشخيص مؤشرات انتشاربفضل  االنطالقاملشروعات االستثمارية، وكانت نقطة 

ذات أمهية كربى يف حتديد  Porterو Ansoffالعديد من الباحثني يف هذا اال أمثال  اقترحهامناذج التحليل اليت 
على املنافسة و مناذج  قائماملؤسسة فيها، وعموما هذه النماذج هناك منها ما هو  الستثمار مالئمةاألنشطة أكثر 

ما بني املؤسسات واليت أخذت جانب تطبيقي معترب على مستوى املؤسسات ) التعاون(ترتكز على الشراكة 
 .الكربى

أو عن  ،)املنتجات، املهام(أن منو املؤسسة يتم عن طريق التوسع يف األنشطة القائمة  Ansoff أشارفلقد  
سريورة القرار Ansoff  فحسب ا هو إلّا وسيلة لتنفيذ هذه السياساتواالستثمار م .طريق التنويع يف األنشطة

تنطلق عن طريق حتليل االحنرافات بني املوارد املعبئة يف املؤسسة واملوارد ) القرار االستثماري(االستراتيجي 
 2 .الضرورية لتنافسيتها

لقد متكنت مناذج التحليل القائمة على املنافسة يف حتديد استراتيجيات املؤسسة فعلى سبيل املثال منوذج 
التحليل اخلارجي والتحليل   3:املؤسسة هي نتيجة لثالثة عناصر هي إستراتيجيةيعترب أن  LCAGحتليل األساس 

  .الداخلي واألهداف العامة للمؤسسة
كز على التحليل الكالسيكي للعرض والطلب وينتهي يرتحتليل احمليط احلايل ويعتمد على  :التحليل اخلارجي -1
التطورات التقنية، (ديد الفرص والتهديدات القادمة من احمليط، كما يعمل أيضا على متابعة تطور احمليط حبت

 .) اخل... االجتماعية، االقتصادية 
 :ويركز على النقاط التالية :التحليل الداخلي -2

 .العوامل الداخلية للتنافسية، إنتاجهاعوامل  اجتاهموقع املؤسسة ، املؤسسة اجتاه أسواقهاموقع 
  .وينتهي هذا التحليل بتحديد نقاط القوة والضعف للمؤسسة

 :مبا يلي تتعلق أساسا: األهداف العامة للمؤسسة -3
األهداف على املدى (املنتظر بلوغه ، مستوى األداء ) املهن اليت تريد ممارستها( أهداف املسريين، ميل املؤسسة 

 ).الطويل
                                                             

1 - Ibidem, p50.  
2- Anne Pezet , Investissement, https : //halshs. Archives-ouvertes.fr /halshs-00498698/document , pris 
le 22/11/2016,p .05 
3 - Abdellah Boughaba, op, cit, pp 121-124.  
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على  ، وتقوم هذه النماذجهناك أيضا مناذج احملفظة واليت موضوعها تعريف طرق تقييم القيمة ملهن املؤسسة
  1:العناصر التالية

 األدوات األساسية: 
  األسواق/ املنتجات(: على أساس الثنائية  اإلستراتيجيةالتجزئة.( 
  ميالد، منو، نضج، زوال( املنتجاتمعرفة دورة حياة.( 
  العالقة التكلفة، احلجم، الربح( أثر اخلربة.( 
  تتمثل يفمعايري التموقع االستراتيجي: 

 تكاليف اإلنتاج وحصة السوق النسبية. 
 قوة البيع( التكنولوجي، التوزيع  االبتكار.( 
 دورة حياة املنتجات. 
 مثل لطرق والنماذج املقترحةا: 
  BCG ,Arthur D.Little ,Mc Kinsey :نماذجال

 PIMS  ,Peters et Waterman, Porter :الطرق
وتعترب الطرق والنماذج السابقة كأدوات جيدة تسمح حبصر املرحلة األولية يف القرار االستثماري، فهي  

اليت على  تساعد على حتديد املشروعات االستثمارية املالئمة للمؤسسة من خالل التعرف على املنتجات واألسواق
املؤسسة أن توجه نشاطها االستثماري حنوها، فهذه النماذج اليت تشكل مصفوفات تستخدم فيها متغريات أساسية 

الذي  التموقعمثل حصة السوق النسبية، معدل منو القطاع، تسمح مبعرفة جماالت األنشطة املالئمة للمؤسسة و
 .ة مرتفعةيسمح باالستثمار يف األجزاء أين تكون السوق احملتمل

  ستخدام مؤشرات القيمةباتقييم املشروعات االستثمارية : املطلب الثالث

لقد حددت النظرية املالية عدة أهداف للمؤسسة تغريت مع تطور الفكر املايل واحلركية اليت يتسم ا  
فكان ينظر لتعظيم األرباح كهدف رئيسي يف البداية لكن سرعان مع تعرض لعدة انتقادات كان أمهها  ،احمليط

آخر مع املدرسة النيوكالسيكية وهو تعظيم ثروة  هدفعدم األخذ يف احلسبان القيمة الزمنية للنقود، مث برز هناك 
خاطرة، ليربز بعد ذلك اهلدف احلديث واملتمثل املالك، والذي وجه له انتقاد متثل يف عدم األخذ باحلسبان درجة امل

القرار االستثماري والقرار التمويلي : يف قيمة املؤسسة واملرتبط حبسن اختاذ القرارات املالية يف املؤسسة واملتمثلة يف
 .وقرار توزيع األرباح

                                                             
1 - Ibidem. p,127. 
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العائد : ميكن حتديد إنشاء القيمة يف النظرية املالية عن طريق العديد من مؤشرات القياس األكثر شيوعا
 (ROE)) حقوق املسامهني(، العائد على األموال اخلاصة (ROI)، العائد على االستثمار (ROA)على األصول 

 Neiertz (1995)حثني أمثال لكن العديد من البا... (PER)العائد على السهم، نسبة القيمة السوقية 
أكدوا أن املؤشرات السابقة تشتكي من نقص يف القياس  ،Makelainen (1998)، وCopeland (1995)و

  1.والرؤية احملدودة، هلذا جاءت احلاجة إىل أدوات قياس جديدة لفهم عملية إنشاء الثروة يف املؤسسات

  مفهوم مؤشرات القيمة: أوال
  .EVA ،MVAأهم هذه املؤشرات واملتمثلة خاصة يف مؤشري  سنتناول  

  (EVA): مفهوم القيمة االقتصادية املضافة. 1
 Stern etشاع استخدام هذا املؤشر يف بداية سنوات التسعينات من طرف مكتب االستشارة  

Stewartهناك مقياس مماثل طورته  ، وقبل هذا التاريخ كانGeneral Motors  نفس ، ويف 1920يف سنوات
  2:ما يلي 1896أحد مؤسسي املدرسة النيوكالسيكية كتب يف  )Alfred Marshall )1842-1924السياق 

«There is not profit unless You earn the cost of capital».  
املؤشر فهذا .ليس باجلديد، بل هو حتيني للمفهوم EVAوميكن مالحظة إذن أن املبدأ االقتصادي يف أساس         

مقياس لألداء املايل للمؤسسة دف حتديد إذا ما كانت القرارات أو االستراتيجيات املتبعة تسمح بإنشاء  ميثل
قياس الربح االقتصادي وليس الربح احملاسيب، والفرق بينهما يف ب EVA تسمحو .الثروة للمؤسسة ومسامهيها

ملستعمل يف املشروع، بينما االقتصادي خيصم تكلفة تكلفة رأس املال، فاحملاسب ال خيصم تكلفة رأس املال ا
تسمح لنا حبساب الربح االقتصادي احملقق  EVAإىل جانب أن  ،الفرصة البديلة لرأس املال املستعمل يف املشروع

  .تساعد على اختاذ القرار املتعلق باختيار املشاريع أيضا من طرف املؤسسة فهي
  3:من خالل العالقة التالية EVAوفرها املؤسسة، ميكن حساب وانطالقا من القوائم املالية اليت ت

EVA= BNEAI*- (CMPC× CI) 
  :أو

EVA= BNEAI- (CMPC× AE) 
األصول  )   AE  ):Actif économique نتيجة االستغالل بعد الضريبة وقبل الفوائد، : BNEAI حيث

 .التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال:  CMPCأو األصل االقتصادي،  رأس املال املستثمر:  CI ، االقتصادية
  :التالية بالعالقة) نتيجة االستغالل بعد الضريبة وقبل الفوائد ( BNEAI حسابوميكن 

                                                             
1 - Inès Zekri , L’impact De La Décision De Financement sur la performance De l’entreprise Mesurée par 
EVA, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00581297/document , pris le03/02/2016, p04. 
2 - Lilia Rekik, op.cit,p.330. 

   NOPAT (Net Operation Profit After Taxes): املصطلح املكافئ له يف االجنليزية هو* 
3 - Lilia Rekik, op.cit, p,332.  
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BNEAI  =الضريبة -اإلهتالك -تكاليف االستغالل -املبيعات.  
AE = موع األموال املستثمرة الديون واألموال اخلاصة(وهو يساوي.(   AE= CP+D  

퐸푉퐴 = 퐵푁퐸퐴퐼 − (퐶푀푃퐶 × 퐴퐸)      السابقة ةبالرجوع للعالق  :  

퐸푉퐴 =  퐵푁퐸퐴퐼 ×
퐴퐸
퐴퐸

− 퐶푀푃퐶 × 퐴퐸 

퐸푉퐴 =  
퐵푁퐸퐴퐼

퐴퐸
× 퐴퐸 − 퐶푀푃퐶 × 퐴퐸 

퐸푉퐴 = 퐴퐸(
퐵푁퐸퐴퐼

퐴퐸
− 퐶푃푀퐶) 

      ROA* . للمؤسسة وهو مكافئ للنسبةتعرب عن معدل املردودية احملقق عن األصول االقتصادية :  
ميكن الوصول إىل الشكل النهائي للعالقة يف  (AE= CI)ومبا أن األصول االقتصادية مساوية لرأس املال املستثمر 

  1:على النحو التايل EVAحساب 
EVA= [ROA- CMPC]×CI 

أو ربح اقتصادي، فهذا عندما تكون هذه العالقة األخرية تبني أنه إذا كان هناك قيمة اقتصادية مضافة ممكنة 
  ).رأس مال املؤسسة( املردودية التشغيلية الصافية اليت حيققها األصل االقتصادي أكرب من تكلفة املوارد املالية

  .العالقة السابقة بيانيا ويترجموالشكل التايل يوضح   .، والعكس صحيح  CMPC  >ROA:مبعىن

  .رأس املال، مردودية األموال املستثمرة وإنشاء القيمةالعالقة بني تكلفة ): 9.2( شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source :Mondher Cherif, Techniques Modernes d’évaluation des entreprises, Édition 
Ellipses, paris, 2007,p.146  

                                                             
1 - Ibidem, p.333. 
*- ROA : (Return On Assets). 
 

ةفترات إنشاء القيم  
 (ROIC>CMPC) 

 

CMPC 
 

  مردودية األموال املستثمرة
ROIC 

  
 الزمن

% 
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موجبة هذا يدل على أن املؤسسة حققت ثروة، وعندما تكون  EVAإذن ميكن القول أنه عندما تكون  
EVA 1.سالبة هذا يدل على أن املسريين سامهوا يف ختفيض رأمسال املؤسسة، وبالتايل ضياع فرص استثمار معتربة  

تسمح لنا العالقة األخرية بإعطاء صورة حول حمركات إنشاء القيمة يف املؤسسة واليت ميكن متثيلها يف  
 SVA)Shareholder value ا يعرف بنموذجمب Rappaport,1998 من طرفشجرة القيمة اليت قدمت 

Analysis  (كما هي مبينة يف الشكل التايل:  

   Rappaport لشجرة القيمة ): 10.2(ل رقم كالش

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Source : Mondher Cherif, Stéphane Dubreuille, Création de Valeur et Capital- 
investissement, Édition Pearson Education, France,2009,p.102  

  : Market Value added(MVA)القيمة املضافة السوقية  .2
القيمة ( يتم تطبيق هذا املؤشر على مستوى املؤسسات املدرجة بالبورصة، والقيمة اليت يتم إنشاءها 

  2:تعطى بالعالقة التالية) البورصية
  .القيمة احملاسبية لألصل االقتصادي –القيمة احملاسبية للديون املالية + الرمسلة البورصية =  *إنشاء القيمة البورصية

  .القيمة احملاسبية لألموال اخلاصة -الرمسلة البورصية = 
  3: بالعالقة التالية MVAوميكن التعبري عن 

                                                             
1- Patrick Piget, Décision d’investissement Incertitude et information, Edition Economica, Paris, 2011 , p.58.  

، أطروحة دكتوراه منوذج لإلنذار املبكر باستعمال احملاكاة املالية  حنو إرساء،يف املؤسسات االقتصادية قياس وتقييم األداء املايلعبد الغين، ادن د -2
 .54ص، 2006/2007يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

  .القيمة السوقية لألصل االقتصادي جمموع الرمسلة البورصية وقيمة االستدانة الصافيةمتثل  -*
3 - Grégory Denglos, Le modèle de Création de Valeur «EVA-MVA», Revue des sciences de gestion, 2005, p.51. 

 CA/(NOPAT)اهلامش التشغيلي 

 (CA/CI)دوران األموال املستثمرة 

 االستثمارات

 BFRاإلحتياج يف رأس املال العامل 

 (KCP)تكلفة األموال اخلاصة 

 (KD)تكلفة الديون 

 

 

 

إنشاء 
القيمة 

(EVA) 

.مردودية األموال املستثمرة  

 (CI)األموال املستثمرة 

التكلفة املتوسطة املرجحة 
  (CMPC)لرأمسال 
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MVA =  
EVA

(1 + CMPC)  

  .أي أا متثل جمموع القيمة احلالية للقيم االقتصادية املضافة احملققة
 MVA: أي قدرة املسريين على خلق الثروة ملواجهة متطلبات املردودية ،موجبة يعكس سوق متفائل.  
 MVA :سالبة يعين أن السوق يتوقع مردودية غري كافية ملواجهة تكلفة األموال. 

  يف اختيار املشروعات مزايا و حدود استخدام مؤشرات القيمة :ثانيا
  1:تساعد علىيمكن أن فيف الواقع ألغراض خمتلفة بصفة غري حمددة،  EVAتستخدم   
 إنشاء عالقة بني املعطيات املالية املتحصل عليها من القوائم املالية. 
 تقييم أداء خمتلف األقسام أو وحدات األعمال للمؤسسة. 
  إنشاء هيكل مكافأة املردودية، فالعديد من املؤسسات تتبىنEVA من أجل مكافأة مسرييها. 
 ملؤسسةحساب الربح االقتصادي احلقيقي احملقق من طرف ا. 
 للقيمة االقتصادية نقبل املشروعات اليت تكون القيمة احلالية واختيار املشروعات االستثمارية،حيث  املفاضلة

 .املستقبلية موجبة املضافة
 تسهيل التحليل املقارن بني مؤسستني. 
 تعميم املعلومة املتعلقة باألداء املايل للمؤسسة.  

أمهية بالغة إذ ميكن أن يستعمل من أجل تقييم  EVAوم يف موضوع اختيار املشروعات، يكتسي مفهو  
  .املسامهة الكامنة للمشروعات يف إطار إنشاء القيمة للمؤسسة

هي أحسن مقاربة من أجل تقييم مردودية  VANإن معظم املراجع يف مالية املؤسسة تعرف أن تقنية 
 موجبة فيعين أن املشروع يساهم يف إنشاء القيمة، وهذا يتفق كما رأينا مع مؤشر  VANمشروع، فإذا كانت 

EVA تني متكافئتان  يف قياس القيمة للمؤسسة؟ بفهل ميكن القول بأن املقار .املوجبة.  
  2:اإلجابة على هذا السؤال حتيلنا إىل املقارنة بني العالقتني التاليتني 

MVA =  
EVA

(1 + CMPC)  

푉퐴푁 =  −퐼 +
퐶퐹

(1 + 퐶푀푃퐶)
 

       املستقبلية مماثلة للقيمة احلالية للتدفقات للقيمة االقتصادية املضافةمن أجل مشروع ما، القيمة احلالية 
 .االختالف األساسي بني الطريقتني يكمن يف طريقة معاجلة االستثمار والنقدية املستقبلية، 

                                                             
1 - Lilia Rekik, op.cit , p.335.  
2 - Ibidem, p.344.  
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  نطرح القيمة احلالية الصافية للتدفقات النقدية املستقبلية من إمجايل االستثمار، بينما يف VANففي حالة 
EVA  كل فترة من مدة حياة املشروع، ويف هذه احلالة األخرية خنفض على  لالستثمارنوزع التكلفة األولية

  .سنويا من االستثمار األويل قيمة اإلهتالك للفترة
  :يلي وميكن شرح ذلك رياضيا كما

푉퐴푁 =  −퐼 +
퐶퐹

(1 + 퐶푀푃퐶)  

  :حتسب التدفقات النقدية على النحو التايل
퐶퐹 = (푅 − 퐷 − 퐴 )(1 − 푇) + 퐴  

퐴: خمصصات االهتالك السنوي، 퐷 : النفقات السنوية، 푅 :السنوية اإليرادات،T : معدل الضريبة على األرباح 
  

CFt  =املصاريف املالية + االهتالكات +EVA السنوية.  
 حنصلومبالحظة أن القيمة احلالية لإلهتالكات والقيمة احلالية للمصاريف املالية السنوية مساوية ملبلغ االستثمار، 

  1:يف األخري على

VAN =  
EVA

(1 + CMPC)
= 푀푉퐴 

ظرية املالية التقليدية وهي متثل متغري يف عالقة هي مقاربة متالئمة مع الن EVAيتضح من العالقة األخرية أن 
VANالتوفيق بني ، وVAN وEVA يسمح للمسريين بتحسني فهمهم للمشروعات.  

إال أنه ال خيلو من بعض االنتقادات اليت ميكن أن  EVAرغم الفوائد اليت يكتسيها استخدام مؤشر و  
  2: توجه له واملتمثلة خاصة يف

 EVA  حيسب انطالقا من التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس مال، هذه األخرية تتحدد عن طريق منوذج
CAPM  أوMEDAF والذي يفترض ضمنيا أن سوق املال كفؤ، لكن هذا املفهوم تبني أنه مفهوم نظري ،

 .فقط وذلك بفعل انتشار األزمات املالية
  استعمالCMPC  هلا خطر  اتتفترض أن كل االستثمار ،األصولال يأخذ باحلسبان اخلطر اخلاص لبعض

 .مماثل لألنشطة العادية للمؤسسة
  حسابEVA  أخرى، وهذا  إىليقوم على أساس القواعد احملاسبية واجلبائية واليت هي خمتلفة من مؤسسة

 .رورأس املال املستثم)  BNEAI(نتيجة االستغالل بعد الضريبة وقبل الفوائد  إنشاء يف جيعل وجود فوارق 
  االرتباط الداخلي مابني متغرياتROA   وCMPC  وCI تعد مشكلة يف حتديد EVA .3  

                                                             
1-Patrick Piget,op.cit, p.60  
2 -Lilia Rekik, op,cit, p.357.  
3 - Grégory Denglos, op.cit,p. 56  
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  القائمة على احلجم  ستراتيجيةاإلإلنشاء القيمة، فمثال  اإلستراتيجيةمن الصعب التحكيم مابني األصول
قائمة  وإستراتيجية)  رقم أعمال كبري(مصاحب مبعامل دوران األموال املستثمرة سريع ) هامش تشغيلي متناقص(

تضمن الوصول إىل  إستراتيجيتنيودوران بطيء لالستثمارات مها ) مرتفع تشغيليهامش (على التميز على العكس 
 1.؟لرفع القيمة إتباعهااليت جيب  اإلستراتيجيةهي  يعطينا ما هذا األخري ال وبالتايل EVAنفس 
  تظهر فيه بعض الصعوبات املتعلقة بتحديد قيمة املعامل املشكلة  EVAحساب مؤشر أن جيدر اإلشارة إىل  و    
وقيمة األموال ) CMPC(، وتكلفة األموال املستثمرة ) ROAمردودية األصول االقتصادية (يف  ةتمثلله وامل

صادي ومن أمثلة هذه الصعوبات ما يرتبط بإعادة تقييم بعض األصول احملاسبية عمال باملبدأ االقت ،)CI(املستثمرة
  .بدال من املبدأ احملاسيب، ومشكلة اعتماد القيمة احملاسبية أو القيمة السوقية لألموال املستثمرة

  مسامهة نظرية اخليارات احلقيقية يف تقييم املشروعات:الرابع املطلب

و  )Black & Scholes )1973 نشأت هذه النظرية يف سنوات السبعينات تبعا ألعمال الباحثني 
Merton (1973)  وMyers(1977)،  ا يف جماالت متنوعة مثل تقييمووجدت مكانا يف األدب املايل بتطبيقا

 .اخل ... املؤسسات البيوتكنولوجيا، مشروعات استغالل املوارد الطبيعية، مشروعات البحث والتطوير 
أمهية استخدام هذه النظرية بفعل تزايد عدم التأكد الذي تواجهه املؤسسات وكذا االرتفاع  توارتبط

 2.اهلائل يف قدرة احلواسيب املستعملة يف تقييم اخليارات مثل استخدام أساليب احملاكاة ملونت كارلو
حقيقة القرار  وخالفا للخيارات املالية، تعد اخليارات احلقيقية متميزة بديناميكيتها القائمة على

من جهة األصول احلقيقية ذات  ،أن املؤسسة تتكون من صنفني من األصول  Myersاالستراتيجي، فلقد أشار
ومن وجهة أخرى اخليارات  ،االستثمار للمؤسسة إستراتيجيةصلة باألنشطة القائمة وهلا قيم سوقية مستقلة عن 
 .ية إذا كانت ظروف املستقبل مقبولةاحلقيقية واليت متثل فرص االستثمار يف األصول احلقيق

من ) البيع(لصاحبه احلق يف اخليار بني الشراء  يعطيعقد قابل لإللغاء "إذا ميكن تعريف اخليار على أنه 
 3."عدمه ألصل معني بسعر حمدد مسبقا بتاريخ الحق

  4:املتغريات من أمههاوجموعة من احملددات مبحدد قيمة اخليار توت
 حمل التعاقد السعر السوقي لألصل Le cours du sous-jacent        
 سعر التنفيذ أو املمارسةLe prix d’exercice      
 تذبذبات السعر السوقي لألصل حمل التعاقد La volatilité du sous-jacent       

                                                             
1 - Ibidem.p.57.  
2- Lilia Rekik, op.cit,p298.   

جملة أحباث اقتصادية وإدارية،  ، Black- Scholes  1973تقييم املؤسسات من منظور نظرية اخليارات، منوذج دادن عبد الغين، بن الضب علي، -3
   .316-315.، ص ص2012، جوان 11العدد 

  .نفس الصفحةنفس املرجع،  -4
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  مدة حياة اخليارLa durée de vie de l’option   
 معدل املردودية بدون خماطرةLe taux de rentabilité sans risque           
 التوزيعات أو الكوبون املتولد عن األصل حمل التعاقدLe dividende ou le coupon           

  نظرية اخليارات والقرار االستثماري :أوال
والعوائد فيه غري  كما أشرنا سابقا عند احلديث عن خصائص قرار االستثمار أنه قرار غري قابل للتراجع  

قبل االستثمار، ألن كل حلظة متر حتمل معلومات  االنتظارمؤكدة، لذا من األفضل يف بعض احلاالت للمؤسسة 
حول احلاالت املستقبلية، هذا التشخيص البسيط ميكن أن يغري بشكل مهم مستوى املردودية املتحصل عليها من 

  1.تراكم رأس املال وتقييم املؤسسات من طرف السوق االستثمار، وباملقابل أيضا إحداث ديناميكية يف
ن ينشأ اخليار احلقيقي من خالل عوامل املرونة يف القرار االستثماري فقيمته هي الفرق بني إذا ميكن أ

ن مقارنة بالعوائد قرار االستثمار اآلين دو) قرار قابل للرجوع( االنتظار للعوائد اليت يسمح ا قرار ةالقيمة املتوقع
إن توفر درجة مرونة عالية يف القرار سيفتح أبواب للفرص من أجل املستقبل  ).قرار غري قابل للرجوع(انتظار 

وعلى العكس االستثمار الذي ال حيوي على أي درجة من املرونة فإن جمرد القيام باالستثمار تصبح فرص املستثمر 
ميكن إعادة  الو ،)Sunk Costs *(قابلة لالسترجاع  الوراء غري ممكنة ألن التكاليف املنفقة غري إىلللرجوع 

  Le Marché d’occasion2) .(ه حتويل هذا االستثمار بسبب عدم وجود سوق لتصريف
وجيب اإلشارة إىل أن احلديث عن املرونة يقتضي األخذ باحلسبان عنصر أساسي وهو الفترة الزمنية اليت 

اخل، هذه .. قبل االستثمار أو االنسحاب أو تغيري منط اإلنتاج  االنتظاريمكن فخالهلا اخليارات تبقى مفتوحة 
  .اخليار، عندما تنتهي فإن أبواب الفرص يعاد إغالقها) اعتماد(الفترة هي زمن قبول 

وميكن القول بأن مقاربة اخليارات احلقيقية ليست مكيفة مع كل أمناط املشروعات االستثمارية، فلقد 
 Une(وط أساسية لكي ميكن حتليل مشروع من خالل استخدام منطق خيارشر أربعة Goffin (1999) حدد

Logique Optionnelle)، 3:وهي  
 :)de l’investissement initial l’irréversibilité ( قابلية التراجع لالستثمار األويل عدم. 1

يف الوضع االقتصادي، إذن   سليب تطوراالستثمار األويل يف حالة  استرجاعيف الواقع إذا وجدت إمكانية   
أن معظم االستثمارات املادية للمؤسسات حتمل هذه  Goffinويشري ، مضافةيصبح اخليار ال حيمل أي قيمة 

وجدت إمكانية إعادة بيع األصول، فهذا سيكون بسعر جد  نحىت وإ ،بشكل كبري) l’irréversibilité(اخلاصية 
                                                             

1- Jérôme Bourdieu, Benoit coeuré,Béatrice Sédillot,Investissement, Incertitude et Irréversibilité Quelques 
Développement Récents de la Théorie de L’investissement, Revue économique, Vol 48,N°1,1997,  p23.  

*  - Sunk costs :التكاليف املغرقة.  
2- Lilia Rekik, op.cit,p292. 
3 - Charlotte Krychowski, Apport et Limites des Option Réelles a la Décision D’investissement Stratégique : 
Une  étude Appliquée Dans le Secteur Des Télécommunication, Thèse du doctorat  En Sciences De Gestion, 
Ecole Des Hautes Etudes Commerciales, 2007,pp.67-73. 
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) و التسويقR&D (الستثمارات غري مادية با أم فيما يتعلق، منخفض عن حالته وهو كأصل جديد غري مستعمل
  .وإمكانية تطبيق املنطق اخلياري عدم الرجوعوالشكل التايل يوضح خاصية  .تراجعية بشكل كبري طبيعتهاهي ف

  خصائص املشروع بداللة بالقيمة احلالية الصافيةحدود تطبيق اخليارات احلقيقية مقارنة : )11.2(شكل رقمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Charlotte Krychowski, op. cit.p68.  
 ):Le risque( اخلطر .2

  :ص التاليةئاخلطر يتمثل يف حساسية سعر األصل حمل التعاقد وميكن مالحظة اخلصا 
 والعكس عندما يكون تطور سعر السوق لألصل  ،كلما كانت قيمة اخليار أعلى اكما كان اخلطر مرتفع

 .اخليار يصبح غري موجود ،مؤكد
  اخلطر ميكن منذجته، فسعر األصل هو معطاة قابلة للمالحظة عندما تتوفر املعطيات التارخيية عن تطور أسعار

 .األصل
 :) La flexibilité( املرونة .3

 Stiglerفلقد عرفالسيئة، وتفادي الظروف  اجليدةتمثل يف إمكانية االستفادة يف املستقبل من الظروف ت 

 .اليت تسمح بالتكيف مع تغريات أحجام اإلنتاج اإلنتاجتكنولوجيا ص ئخصا :املرونة على أا  (1939)
على أن املرونة هي  )Cohendet )1989و  Lierena إىل التعريف الذي قدمه أيضاكما ميكن أن نشري  

إمكانية صاحب القرار أن تتوفر له السلطة يف أي وقت إلعادة األخذ بعني االعتبار اختياراته بصفة تساعده على 
  .احلفاظ على أمثلية القرار

  :)La révélation d’information(  إظهار املعلومة .4
إذا كان ف ،االستثمار األويل تنفيذيف حالة اخليارات احلقيقية يوجد عدم التأكد حول قيمة املشروع أثناء         

  :أن تطرح نوعني من املشاكل تبقى مرتفعة، املؤسسة ميكن هلا عدم التأكد حول قيمة املشروع

  

  ضعيف       عدم التأكد   قوي                    

  عيفض

  عدم الرجوع 

 قوي      

 

VAN 

 

 

 اخليارات احلقيقية
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 و مردودية، أو ذ، مبعىن تنفيذ اخليار عندما املشروع ال يكون أخد أسوء قرار عند تاريخ استحقاق اخليار
 .العكس التنازل عن اخليار عندما يكون املشروع ذو مردودية

 أسوء مشروع خالل سنوات، هذا املشكل يكون أكثر عندما ال  ىعل واحلفاظميكن التنازل عن اخليار  ال
 .يكون تاريخ استحقاق اخليار احلقيقي عموما غري حمدد بوضوح مقارنة باخليار املايل

املشروع االستثماري يتبع منطق خياري إذا توفر يف نفس الوقت العديد أن   وما ميكن استنتاجه مما سبق 
  1:من الشروط 

 ستثمار األويلعدم التراجع باال. 
 تضع الوسائل للتسيري املباشر على مصدر عدم التأكد وميكن منذجته، واملؤسسة ال عدم التأكد مرتفع. 
  ص املشروع ميكن تعديلها عن طريق املؤسسةئخصا. 
  املعلومة حول املصادر األساسية لعدم التأكد اكتسابإذا توفرت إمكانية.  

  نواع اخليارات احلقيقيةأ :ثانيا
حتليل فرصة القيام باستثمار جيب أن يعكس البدائل وإمكانيات تعديل القرار األويل املعروض  إن  

 نيللمسريين، هذه املرونة ميكن أن تأخذ العديد من األشكال واألنواع من اخليارات احلقيقية أبرزها ما قدمه الباحث
R.Artiste و  P.Lasserre (1999)وامللخصة يف اجلدول التايل:  

  أنواع اخليارات احلقيقية): 8.2(رقم دول اجل
  التطبيق العام  )فيالتعر( الوصف   األنواع

 option  خيار تأجيل املشروع
de  retarder un projet 

موعة من املوارد ) ميلك خيار الشراء(املسري 
لكي يرى ) x(وميكنه االنتظار عدد من السنوات 

إذا كان سعر املخرجات يربر إنشاء الوحدة 
  .أو يربر تطوير املوقع اإلنتاجية

الصناعات االستخراجية للموارد -
  .الطبيعية

املشروعات العقارية ، الفالحة،  -
  .اخل...صناعة الورق

  خيار التصاعدية
option de progressivité 

 االستثمار ينفد بطريقة مرحلية خيلق خيار
من مشروع كامل اإلنشاء ) التخلي( االنسحاب 

  .لومات اجلديدة غري مشجعةكانت املع إذا

مشروعات كثيفة  ،R&Dمؤسسات
  املال وعوائدها على فترات طويلة رأس

 خيار تعديل سلم العملية
Option de modifier 

l’échelle d’opération  

إذا كانت شروط السوق تفوق التوقعات املؤسسة 
أو تسريع  اإلنتاجأن ترفع من مستوى ميكن 

استعمال املوارد، وبالعكس ميكن أن ختفض من 
يف ظل شروط أقل قبوال مقارنة  اإلنتاجمستوى 

  .مع املتوقعة

مثال (يف الصناعات  املوارد الطبيعية 
، العقارات، صناعات )املناجم
  ).املوضة

                                                             
1 - Ibid, pp.73-74. 
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  خيار االنسحاب أو التخلي
option d’Abandonner 

املسري  ،متاماإذا كانت شروط السوق غري مالئمة 
ميكن أن ينسحب من األنشطة ائيا ويسترجع 

  .القيمة املتبقية للتجهيزات وبقية األصول

سكك (الصناعات الكثيفة رأس مال ،
، اخلدمات )احلديد ، اخلطوط اجلوية

املالية ،الدخول يف املنتجات اجلديدة 
  .يف أسواق عدم التأكد

  خيار املرونة التشغيلية
option de flexibilité 

opérationnelle 

إذا كانت األسعار أو الطلب يتغري، املسري ميكن أن 
يغري من تركيب خمرجات املؤسسة، وكبديل نفس 
املخرجات ميكن إنتاجها انطالقا من أنواع خمتلفة 

  .من املدخالت

صناعات السلع واخلدمات املواجهة 
السيارات  ،االكترونيك:للطلب املتغري

  .اخل ... 
املرتبط  اإلنتاجكل املؤسسات ذات 
مصنع : مبدخل أساسي غالب

بر التصنيع للمنتجات ا، خم إلكترونيك
  .الكيميائية

 optionخيار تطوير املشروع
de développer un projet 

الذي يفتح فرص للنمو يف  األويلاالستثمار 
مثال إمكانية الوصول إىل  األسواق ( املستقبل 

  .)اجلديدة،تطوير منتجات جديدة

البنية (كل الصناعات األساسية 
اإلعالم (والعالية التكنولوجيا ) التحتية

الشركات ) اآليل، املنتجات الصيدالنية
  .متعددة اجلنسيات

العديد من اخليارات 
 plusieurs optionsاملتفاعلة

en interaction 

يف الواقع املشروعات تولد غالبا خيارات خمتلفة، 
من أجل حتسني الفرص وخيارات اليت  خيارات

تكون من أجل احلماية ضد األحداث السيئة، 
  .وميكن أن تتفاعل مع بعضها

املشروعات احلقيقية يف معظم 
  .االتكنولوجي العاليةالصناعات 

Source : Lilia Rekik, op.cit,pp 294-295.  

  فوائد استخدام اخليارات احلقيقية مقارنة بالطرق التقليدية: ثالثا
يسمح  تطوريمقاربة جديدة لتغطي قصور املقاربة التقليدية إذا توفر إطار حتليلي متثل اخليارات احلقيقية         

مثل  (DCF)التحليل التقليدي ،الذي يرتكز على طرق التدفقات النقدية املخصومة ) إخفاقات(تجاوز سلبيات ب
  1:يلي يؤخذ على الطرق التقليدية ما معيار القيمة احلالية الصافية، ومن أهم ما

  القيمة احلالية الصافية )VAN( ا  واملرونةتتكيف مع التسيري الديناميكي للخطر  اليف قرار االستثمار، أل
 .تفترض حتليل خطي ذات طبيعة ساكنة

  فيما يتعلق معدل اخلصمVAN هذا املبدأ يؤدي إىل تطبيق  أن اخلطر ال يتغري أثناء مدة حياة املشروعتفترض
 .للخصم يف حميط جد ديناميكي ومشاريع طويلة األجل احدمعدل و

                                                             
1  - Wassila Bensahel, Boualem Aliouat, Création de valeur a travers l’approche d’option réelle, revue de 
recherches économiques et managériales, n°1 juin 2007, Biskra, Algérie, p.64  
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 بالنسبة ملشاريع R&D  ،تطبيق والتكنولوجيا احليويةVAN ميكن أن يصبح حتكيمي وكنتيجة سيؤدي إىل
 .تقييمات خاطئة أو تغريات كبرية عن القيمة

  من أهم االنتقادات املوجهة ملعيارVAN الذي يتم هي طبيعته الساكنة ألنه يفرض أن خصائص املشروع 
 1.ثابتة مرة واحدة وبدون تغيري ه تكونتقييم
 القيمة احلالية الصافية )VAN(  ا قرار يكون بصفة اآلن أوال، وعلى العكسحتلل فرصة االستثمار على أ

انطالق املشروع، االنسحاب ائيا، تأجيل قرار االستثمار، فاستخدام  :املقاربة اخليارية تتوقع حاالت مثل
 VAN.2اخليارات احلقيقية ميكننا من حتديد التاريخ األمثل لالستثمار الذي تعجز عنه 

  م املايل على بعض الصعوبات التطبيقية الناجتة طرق التدفقات النقدية املخصومة يف التقيي اماستخدينطوي
بشكل خاص عن ظروف عدم التأكد، كنا أن استخدام هذه الطرق ليس رشيدا دائما ألنه حيكم على املشروع يف 

 3.ياع فرصة ممكنةحلظته احلالية رغم وجود إمكانية حتوله إىل مشروع مربح مستقبال، و هو ما يعين ض
إذن من خالل االنتقادات السابقة يتبني أن اخليارات احلقيقية هي األكثر مالئمة عن الطرق التقليدية يف        

 La)اإلداريةللمرونة  اإلستراتيجيةيعرف بالقيمة  ماذ باحلسبان تقييم املشروعات يف إطار عدم التأكد فهي تأخ

Flexibilité Managériale)  واليت عرفهاTrigeorgis (1988) اوصف خلق القيمة املرتبطة : "على أ
 4". باإلجراءات اليت ميكن أن يشرع فيها صناع القرار يف املستقبل من أجل تكيف املشروع مع التغريات يف البيئة

  5:التالية وميكن إبراز أهم املنافع األساسية للخيارات احلقيقية كفلسفة لالستثمار يف العناصر       
  .تشجيع املؤسسات على إطالق مشروعات استثمارية خطرة -
  .اجتاه تطور الظروف االقتصادية بصورة تعظيم قيمة املشروعات -
  .املشروعات الكربى املتعثرة ثقليل خالل السنوات مجتنب حت -

مل ذات داللة والبد من اإلشارة أنه يف الواقع عدم الرجوع، عدم التأكد، اختيار فترة االستثمار هي عوا 
وهناك مناذج اقترحها العديد من الباحثني تفسر العوامل اليت جتعل املؤسسات تتخذ قرار تأخري  .للقرار االستثماري

للمعلومات اجلديدة اليت ختفض من عدم  االنتظارهذا التأخري عن طريق  يفسراالستثمار، ضمن هذه النماذج 
الذي استطاع أن يطور إطار جديد يف تقييم  )Merton  )1987قدم يف هذا الصدد منوذج التأكد، وأبرز ما

املشروعات باستخدام نظرية اخليارات احلقيقية ولكن يف ظل وجود تكلفة للمعلومات، بعد أن متكن من تعديل 
سواق ، واليت ال تأخذ بعني االعتبار دور املتدخل يف األ) التامة(النماذج املالية القائمة على أساس املعلومة الكاملة 

                                                             
1 - Guillaume Schier, Apports Et Limites des options Réelles A l’évaluation de projets d’investissement, Revue 
Vie & Sciences économiques,N°168-169,2005,p98. 
2- Charlotte Krychowski, op, cit,p. 82.  

، ديسمرب 03، الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد اخليارات احلقيقية ودورها يف التقييم املايل للمشروعات االستثماريةعبد الكرمي قندوز،  -3
   .57.، ص2015

4- Guillaume Schier, op. cit, p.99. 
5- Charlotte Krychowski, op,cit.p83.  
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 إطارولكن يف  MEDAFلنموذج امتدادهو يف الواقع  Merton وكذا معاجلة املعلومة وتكاليفها، فنموذج
  1.املعلومة غري التامة، واليت هلا أثر على أسعار توازن األسهم للمؤسسات

  مسامهة الطرق متعددة املعايري يف تقييم املشروعات : املطلب اخلامس

وعدم واقعيته، ألا  لى املقاربة املالية أظهر حمدوديتهللمشروعات االستثمارية عإن استناد عملية التقييم  
تتأسس على معايري ذات طبيعة مالية فقط، فبالرجوع إىل سريورة القرار االستثماري الذي يتم على أربعة مراحل 

  :أساسية وهي
لّا فقط يف مراحل التقييم واالختيار متجاهلة مل يكن تدخل النظرية املالية إ .اإلدراك، التصميم، التقييم، االختيار

ا يف القرار االستثماري، وركزت النظرية املالية يف هذا السياق على معايري مالية ماملرحلتني األوليتني رغم أمهيته
  2:كما أا مل تأخذ بعني االعتبار العناصر التالية ،جتريبية قائمة على مفاهيم مثل التحيني

  التقييمتعدد معايري. 
 وضعيات التضاد والتعارض بني املعايري. 
 سياق التقييم مركب ومعقد. 
 تدخل أصحاب القرار املايل يف سريورة التقييم. 

تقدم ل)  Les méthodes multicritères(على عكس املعايري املالية، جاءت الطرق متعددة املعايري 
عايري كمية وأيضا نوعية تعكس احلقيقة التنظيمية وحميط إطار منهجي أكثر واقعية من النظرية املالية بتقدميها م

تضع املقاربة يع مراحل القرار االستثماري، ومن جهة أخرى املشروعات، كما أا تساهم بصفة أصلية يف مج
متعددة املعايري عالقة  ملختلف املعايري اليت سيكون تطبيقها على مشروع استثماري وحيث القيمة ستكون حمددة 

املعايري املالية ميكن أن تسيطر على جمموعة املعايري املناسبة من أجل إجناز : متخذ القرار، فعلى سبيل املثالمن قبل 
  .مشروع تطوير سوق جديدة ملؤسسة صناعية، واملعايري البيئية ميكن تفضيلها من أجل إنشاء وحدة كهربائية 

تساعده على اخليار، وهذه املعايري تكون متخذ القرار هو الذي يضبط جمموعة املعايري املالئمة اليت 
  .حسب اإلطار الذي يوجد فيه املشروع »باألولوية«

وبفضل هذه الطريقة، صاحب املشروع ال يتخذ القرار فقط باألحكام املسبقة للمحللني وحدسهم، فكل 
اليت تسمح باختاذ  املعايري سواء املوضوعية منها أو الشخصية ستحول إىل قيمة عددية ومقارنتها اإلمجالية هي

  3:يلي طيها التحليل متعدد األبعاد جند ماغأمثلة املعايري اليت ي ومن. القرار

                                                             
1 -Mondher Bellah, Choix de Projets, Free-cash flows et Options réelles en présence de couts 
d’informtion,Cahier de Recherche CEREG, Université Paris – Dauphine, Paris,2000,p04. 
2- Constantin Zopounidis, Décisions Financières et Analyse Multicritère, http:// www.cs.put.poznan.pl/ 
/ewgmcda/pdf/ Zopounidis.pdf, pris le 05/02/2016, p.02. 
3- Wilson .O’shaughnessy,op,cit,p.50.  
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 اخلطر واملردودية. 
  اإلستراتيجيةاحملاذاة. 
  املنتجات) جودة(نوعية. 
 الزبائن إشباع. 
 األثر على املنافسة. 
 األثر على احمليط االجتماعي. 
  املنتجالسرعة يف تسويق. 
 يف السوق حتسني التموقع. 

املعايري وأوزاا  باختياركما جيدر اإلشارة أن هذا النوع من الطرق جيد صعوبة يف التطبيق فيما يتعلق 
ملطورة من قبل او *)AHP(املقاربة املتعددة املعايري جند الطريقة املسماة  اعتمدتومن أبرز النماذج اليت . وتقييمها
  1:، هذه الطريقة تتكون من املراحل التالية Saaty (1980)الباحث 

 اختيار األهداف املنشودة اليت سيتم الوصول إليها، ووضع احللول املمكنة، مثال: تعريف باملشكلة :
  .اختيار التكنولوجيا اجلديدة

 اخل... املردودية، اجلودة،: اختيار املعايري املناسبة ملتخذ القرار مثال.  
  اخل...ية من النوعية، النوعية أكثر أمهية من التموينمهاملردودية أكثر أ: مثالالترتيب السلمي للمعايري.  
 تقييم كل حل بداللة املعايري املأخوذة.  
 الترتيب النهائي للحلول.  
 اختيار أفضل احللول واختاذ القرار.  

 
 

 
  

                                                             
* -AHP : The Analytic Hierarchy Process 
1 -Josée ST-Pierre et Robert Beaudoin, Les décisions d’investissement dans les PME, Presses de l’université du 
Québec,2003,p.193 
 
 



 التقييم املايل واالقتصادي للمشروعات اخلاصة                                                       الفصل الثاين
 

111 

  :الثاين خالصة الفصل
تعترب عملية التقييم  على جانب كبري من األمهية، إذ تشكل إحدى املراحل اهلامة واألساسية يف دورة     

املشروع االستثماري، ونتيجة التقييم هي أساس اختاذ القرار بقبول أو رفض املشروع، ومن خالل تطرقنا يف هذا 
  : الفصل إىل جوانب هذه العملية تبني لنا ما يلي

يم السيئ تظهر من خالل الصعوبات اليت ميكن أن تواجهها املشروعات أثناء تنفيذها ن خماطر التقيإ    
وخالل فترة النشاط واالستغالل، كما تعتمد دقة عملية التقييم وجودا ومن مثة ترشيد قرارات االستثمار على 

وكذا اجلهة القائمة  حداثة ودقة البيانات واملعلومات اليت تصدرها دراسات اجلدوى، ومدى مصداقية مصادرها،
  .بعملية التقييم وأهدافها  واملقيم سواء كان شخصا أو فريقا من حيث خربته ومدى كفاءته

كما تبني أن عملية تقييم املشروعات من وجهة نظر الرحبية التجارية واالقتصادية هي عملية مستمرة     
مفهوم التكاليف واملنافع ومن  دف، ومن حيثييم االقتصادي من حيث اهلومتكاملة وخيتلف التقييم املايل عن التق

  .حيث حساما، وكذا من حيث مناذج التقييم
فبالنسبة للتقييم املايل يظهر أن استخدام أساليب خصم التدفقات النقدية يف  هذه العملية ينطوي على      

بة على املشروعات بعض الصعوبات التطبيقية، والناجتة بشكل خاص عن ظروف عدم التأكد، وهي احلالة الغال
االستثمارية الرتباطها بآجال طويلة نسبيا، وأن املعايري اليت تناوهلا التقييم املايل ال ميكن أن تسفر تلقائيا عن القرار 
األمثل مهما كانت درجة الدقة يف التحليل واجلهد املبذول ألسباب تعود إىل أن هذه املعايري هي جزئية، ووجود 

على التقييم، إىل جانب أن هذه املعايري تعرضت إىل انتقادات عديدة أبرزها، اعتمادها  تعارض يف األهداف يؤثر
على فرضيات كالسيكية غري واقعية يف الوقت احلايل، وكذا اعتمادها على أسعار السوق يف تقدير التدفقات 

  .اتمعا النقدية يف حني  هذه األسعار ال تعكس املنافع والتكاليف احلقيقية اليت يضحي 
أما بالنسبة للتقييم االقتصادي فيمكن اعتبار املردودية السوسيو اقتصادية املفهوم األكثر اتساعا عن املفهوم     

البسيط للمرودية االقتصادية، ألا تأخذ بعني االعتبار اآلثار اخلارجية للمشروع، وتقيم إما بأدوات احلساب 
  .بالطرق متعددة املعايري املساعدة على اختاذ القرارأو ) العوائد -حتليل التكاليف( االقتصادي 

كما تبني لنا من خالل التطرق إىل أهم املسامهات احلديثة يف تقييم املشروعات اخلاصة الّأمهية البالغة اليت     
حتظى ا كل من مؤشرات القيمة إذ ميكن استخدامها يف تقييم املشروعات من خالل تقييم املسامهة الكامنة 

مسامهة املقاربات البسيكو اجتماعية والتحليل عن طريق األنظمة يف إرساء أدوات حتليل جديدة انعكست  وكذلك
على تقييم املشروعات  من أبرزها  استخدام مفاهيم السريورة االسترتيجية، إىل جانب مقاربة اخليارات احلقيقية  

، إذ توفر إطار حتليلي يسمح بتجاوز سلبيات اليت متثل مقاربة جديدة جاءت لتغطي قصور املقاربة التقليدية 
  .التحليل القائم على طرق التدفقات النقدية املخصومة

  



 

 

  

  

  لثالثالفصل ا

تقييم ومتويل النظرية إلنشاء واألسس 
  املشروعات الصغرية واملتوسطة
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  : متهيد الفصل
بعد التطرق إىل مفاهيم دراسات اجلدوى االقتصادية والتقييم و أنواعه، وأهم الطرق اليت يرتكز عليها وذلك 

ظاهرة اإلنشاء يف املشروعات بشكل عام يف املشروعات اخلاصة، سنويل اهتمامنا يف هذا الفصل إىل التطرق إىل 
الصغرية واملتوسطة، هذه األخرية اليت أخذت يف بداية السبعينات من القرن املاضي دورا حموريا يف اقتصاديات  
العامل الصناعي، بعد أن هيمن على الفكر االقتصادي لفترة طويلة من الزمن فكرة أن املؤسسات الكبرية هي 

شروعات الصغرية واملتوسطة، وما يؤكد هذا التوجه هو العدد املتزايد هلذه األفضل، ليتحول األمر لصاحل امل
املشروعات، ومن مثة احلاجة إىل إطار حتليلي جديد يأخذ يف احلسبان خصوصية هذه املشروعات، وسنحاول من 

ا، وألن خالل هذا الفصل التعرف على ماهية هذه املشروعات وخصائصها وأمهيتها االقتصادية، مث مراحل إنشاءه
عملية تقييم ومتويل هذه املشروعات حتظى خبصوصية ختتلف عنها يف املشروعات الكبرية ، ارتأينا يف هذا الفصل 

  :أن نتناول هذه العناصر من خالل املباحث التالية
  

  األطر واملفاهيم النظرية إلنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة: األول املبحث
  اجلدوى التفصيلية للمشروعات الصغرية واملتوسطةدراسة : املبحث الثاين
  تقييم املشروعات الصغرية و املتوسطة: املبحث الثاين 
  حتليل قرار متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة: املبحث الثالث
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 األطر واملفاهيم النظرية إلنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة: األول املبحث

دورا رائدا يف االقتصاد املعاصر سواء كان ذلك يف الدول الصناعية  واملتوسطةاملشروعات الصغرية تلعب 
املتقدمة أو يف الدول النامية، ويتجسد دور هذه املشروعات يف العديد من املؤشرات سواء كانت على مستوى 

لها التوظيف يف حل مشاكل البطالة، أو يف سد حاجات السوق وتلبية رغبات الزبائن يف جماالت ال تدخ
املشروعات الكبرية وسنحاول أن نعطي رؤية عامة حول هذه املشروعات من خالل استعراض مفهومها 

  .وخصائصها وأمهيتها ومراحل إنشاءها

 املشروعات الصغرية واملتوسطة  وخصائص مفهوم: املطلب األول

إال أن مفهومها  يف كافة دول العامل،) *م ص م(املشروعات الصغرية واملتوسطة  انتشارعلى الرغم من 
من اجلدل يتعذر معه حتديد تعريف واحد متفق عليه، الن هذه املشروعات ختتلف يف خصائصها  امازال يثري كثري

االقتصادية والتقنية والتنظيمية حسب نوع النشاط، مرحلة النمو اليت متر ا الدولة، ومنه فاألسباب املؤدية إىل 
  1:يف األسباب التالية الدول واهليئات االقتصادية ميكن حصرهاختالف التعاريف بني الباحثني وبني ا

اختالف درجة النمو االقتصادي، اختالف طبيعة النشاط االقتصادي وفروعه، مشولية املؤسسات املصغرة  -
  .والصغرية واملتوسطة، العوامل التقنية والعوامل السياسية، إشكالية القطاع غري الرمسي

  الصغرية واملتوسطةمفهوم املشروعات : أوال
جل توضيح معاملها وحتديد جماالت أإن التطرق إىل موضوع م ص و م يتطلب حتديد مفهومها من 

تدخلها، لذلك جاءت حماوالت الباحثني إلجياد معايري ميكن االعتماد عليها يف حتديد وتعريف هذا النوع من 
) ة وجود التداخل الكبري بني هذه املعايريمع مالحظ(ميكن تصنيفها إىل ثالث اجتاهات أساسية  ،املشروعات
  2:واملتمثلة يف

  :االجتاه اإلقليمي - 1
  "إدارة املشروعات املصغرة " تعريف : وهو االجتاه الذي يعرب عن التعليمات والتشريعات اخلاصة بكل دولة ومنها

  طر على جمال نشاطها مؤسسةيف الواليات املتحدة األمريكية بأنه املنشاة اليت متلك وتدار بشكل مستقل وال تسي
  .مليون دوالر 20عامل وال تتعدى مبيعاا السنوية  500كربى، وعدد عماهلا ال يفوق 

                                                             
  .الصغرية واملتوسطة يف كامل األطروحة) املشروعات( سنعتمدها كرمز خمتصر للمؤسسات : م ص م  -*
، 1، العدد 26والقانونية، الد ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ،  الدور التنموي لالستثمار يف املؤسسة املصغرة يف اجلزائربوسهمني امحد -1

  .205، ص 2010
، امللتقى الدويل حول املتطلبات الشخصية ألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملواجهة املنافسة: مداخلة بعنوانسناء عبد الكرمي اخلناق،  -2

  .780-779، ص ص 2006ريل اف 17/18متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، 
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تعريفا موحدا لـ م ص م كان موضوع توصية لكل الدول  1996كما وضع االحتاد األورويب سنة 
، واجلدول التايل يقدم تصنيفات م ص 2005األعضاء لكن جاءت من بعده تعديالت مت تطبيقها ابتداء من سنة 

  :و م حسب ما جاء يف توصيات االحتاد األورويب

  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة األورويبتصنيف االحتاد ):  1.3(  جدول رقم 

 املتوسطة الصغرية املصغرة املؤسسة
 250اقل من  50اقل من  10اقل من  عدد العمال

  ورو أمليون  2اقل من  امليزانية السنوية
 مل يكن حمدد سابقا

  وروأ ماليني 10اقل من 
 5من  أقل1996   يف 

 مليون اورو

   وروأمليون  43اقل من 
 27اقل من  1996يف 

 مليون اورو
 األعمالرقم 

 السنوي
  وروأ مليون 2اقل من 

 مل يكن حمدد سابقا
   وروأماليني  10اقل من 

 وروأمليون  7اقل  1996يف 
   وروأمليون  50اقل من 

مليون  40اقل  1996يف 
 وروأ

ت آالبيئي للمنش األداءدراسة وحتليل التكاليف البيئية ودورها يف قياس وتقييم مستوى زهواين رضا، : املصدر
  5ص  ،2014/2015، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة باتنة، الصغرية

ا من قبل مؤسسات هباإلضافة إىل املعايري السابقة يضاف معيار االستقاللية مبعىن عدم جتاوز نسبة امللكية في
  .ضمانا لتركيز سلطة القرار يف يد مديرها املالك) %25( أخرى عن

  :مثل هناك تعريفات أخرى لبعض املنظمات الدولية  أن كما
 ا :" املؤسسات الصغرية هي:  تعريف منظمة العمل الدولية عامل، وحتدد مبلغا  50الصناعات اليت يعمل

دوالر يف بعض الصناعات، على أال يزيد رأس املال  5000دوالر لكل عامل تصل إىل  1000ال يزيد عن 
 ."دوالر ألف 100املنشاة عن 

  تلك املشروعات اليت : "هياملشروعات الصغرية :  "يونيدو"تعريف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
( والقصرية األجل )اإلستراتيجية  (يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل املسؤولية بأبعادها الطويلة األجل

  ".عامل 500-10كما يتراوح عدد العاملني فيها ما بني ) التكتيكية
  :يف بعض البلدان املشروعات الصغرية واملتوسطةوفيما يلي جدول يبني تعريف 
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  تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة يف بعض البلدان: )  2.3( جدول رقم 

 معيار التصنيف التعريف الرمسي تصنيف املشروع البلد
 200املصانع اليت يعمل ا اقل من  التصنيع كندا

 عامل
 عدد العمال

عامل سنويا،  50متوسط العاملني  مشروعات صغرية ومتوسطة بلجيكا
مليون  4.2معدل دورة رأس املال 

 مليون اورو 2,1 إمجاليةيورو، ميزانية 

  عدد العمال
 دورة رأس املال 

 عدد العمال عامل 200اقل من  مشروعات صغرية ايطاليا

خيتلف حسب نوعية املنتج وعادة اقل  مشروعات صغرية متوسطة الصني
 8رأس املال املستثمر -عامل 200من 

 مليون دوالر

عدد العاملني، قيمة 
 رأمسال املستثمر

رأمسال الثابت  أوعامل  300اقل من  مشروعات صغرية ومتوسطة اليابان
 مليون ين 100اقل من 

عدد العاملني وإمجايل 
 األصول الثابتة

، مذكرة ماجستري األثر التنموي للمشروعات الصغرية املمولة يف ظل إستراتيجية التنميةميساء حبيب سلمان، : املصدر
  .32.، ص2009يف الدامنارك، يف االقتصاد، األكادميية العربية املفتوحة 

  :االجتاه الكمي - 2
ومن املعايري الكمية املستخدمة يف يتبىن هذا االجتاه جمموعة من املعايري الكمية لتحديد ماهية م ص و م،        

  .عدد العمال، رأس املال املستثمر، حجم اإلنتاج، رقم األعمال: املقارنة هي
  :معيار عدد العمال -أ

يعترب من أهم مؤشرات التفرقة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة والكبرية احلجم، كما انه األكثر استخداما  
  :ويتميز بـنظرا لسهولة استعماله وبساطته 

 ؛البساطة وسهولة املقارنة بني املؤسسات  
 ؛الثبات النسيب، فهو ال يتأثر بالتغيري يف قيمة النقود نتيجة التضخم واالنكماش 
 توافر البيانات واإلحصائيات إىل حد كبري، وسهولة احلصول عليها من املؤسسات وأصحاب األعمال. 

ال انه يؤخذ عليه عدم التعبري عن حقيقة حجم املؤسسة بسبب وبالرغم من املزايا املختلفة هلذا املعيار، إ
بني خمتلف املؤسسات، ذلك انه يوجد من االستثمارات ما حيتاج إىل كثافة ) العمل/ رأس املال( اختالف معامل 

  1.بق للواقعايف رأس املال وقلة العمالة يف حني جند حاالت معاكسة هلذا مما جيعله غري مط
 

                                                             
.15، ص  1998،  املكتب العلمي للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،الصناعات الصغريةسعد عبد الرسول حممد،  - 1  
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  : ال املستثمرمعيار رأس امل - ب
من املعايري األساسية يف العديد من الدول للتمييز بني املشروعات الصغرية واملتوسطة، وبني  يعد  

الكبرية، ألنه ميثل عنصرا هاما يف حتديد الطاقة اإلنتاجية وتتمتع م ص م غالبا برأس مال فردي أو املشروعات 
  1.أموال ضخمة لقيامها بنشاطها اجتماعي صغري عكس املؤسسات الكبرية اليت تتطلب رؤوس

لكن أهم ما يعاب عليه هو صعوبة املقارنة بني الدول الختالف قيمة النقود من دولة إىل أخرى، بل 
  2.ختتلف يف الدولة الواحدة حسب معدالت التضخم وارتفاع األسعار واحلالة االقتصادية للبلد

  : معيار رقم األعمال -ج
السنوية احد املعايري اليت متيز املشروعات من حيث حجم النشاط وقدرته ميكن اعتبار قيمة املبيعات 

التنافسية يف األسواق، والن م ص و م سيطرا تكون على جزء معني من السوق، فان رقم أعماهلا سيكون ضعيفا 
  3.باملقارنة مع املؤسسات الضخمة املسيطرة على جزء كبري من السوق

  :االجتاه النوعي - 3
أمهية االجتاهني السابقني يف حتديد مفهوم م ص م، إال أن هناك من الباحثني من يركز على بالرغم من 

املعايري النوعية للتمييز بني هذه املشروعات، وتربز أمهية هذا النوع من املعايري إىل وجود إشكاليات تتعلق بنوعية 
سطة تستخدم وسائل إنتاج كثيفة رأس العمالة وطبيعة املهارات واخلصائص التكنولوجية، فقد تكون مؤسسة متو

عامل، وتعتمد على املهارات البسيطة ) 250(املال، كثيفة املعرفة، أهم من مؤسسة كبرية تستخدم أكثر من 
  .العادية، وتستخدم وسائل إنتاج كثيفة العمل

ا أو أن األعمال الصغرية هي األعمال اليت ال متثل منوذجا بسيط )Julien،1987(وبنفس السياق يرى 
مولودا لنمط معني من املؤسسات الكربى، وإمنا هي كيان هلا واقعها املميز ووجودها اخلاص، وهي باختصار من 

  .التعقيدإبداع اإلنسان للتكيف مع 
  4:ومن مجلة هذه املعايري النوعية نذكر ما يلي

 ا استقاللية إدارة وتسيري الـ م ص م :االستقاللية فاملالك عادة هو املسؤول عن تسيري اغلب  ،واملقصود
 .وظائف املؤسسة

 حيث أن أغلبية الـ م ص م تابعة للقطاع اخلاص، إذ تعود ملكيتها لفرد واحد أو جمموعة من  :امللكية
  .األفراد

                                                             
جامعة اجلزائر،  ، دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة،واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، فعثمان خلل -1

  .6ص  ،2004
، رسالة ماجستري يف التنمية، كلية العلوم االقتصادية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة، حالة اجلزائرخبيت نصرية،  أو -2

  .10، ص 2010،2011وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، 
.6عثمان خللف، مرجع سبق ذكره، ص  - 3  
.1999، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر، ، اإلستراتيجية الدولية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، بوكر يف موسى - 4  
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 ا على األسواق نظرا لضعف : احلصة السوقيةحمدودية احلصة السوقية لـ م ص م وعدم هيمنتها و سيطر
 .وقدراا التنافسية إمكانياا

 يرتبط حتديد حجم املؤسسة بطبيعة نشاطها، حيث أن بعض القطاعات يعتمد على كثافة  :طبيعة النشاط
  .العمل والبعض اآلخر يعتمد على كثافة رأس املال

  خصائص املشروعات الصغرية واملتوسطة: ثانيا
كون هلا انعكاس اجيايب أو سليب عليها هناك جمموعة من اخلصائص تتقامسها م ص م واملميزة هلا  واليت ي

  1:ومن أهم هذه اخلصائص نذكر ما يلي
  ؛ال يوجد انفصال بني امللكية واإلدارة -
  ؛رغبة صاحب املشروع يف املغامرة واملخاطرة -
  ؛استقالل صاحب املشروع -
  ؛تأثر القرارات اخلاصة باملشروع بشخصية مالكه -
  ؛وجود عالقات مباشرة مع العمالء -
  ؛مرونة اكرب يف تغيري جمال النشاط -
  ؛قلة البدائل املتاحة للتمويل -
  ؛صعوبة توفري ضمانات كافية للبنوك خاصة يف املراحل األوىل من عمر املشروع -
  ؛متويل النمو من مصادر داخلية -
  .2مارتفاع قدرا على االبتكار وذلك الرتفاع قدرة أصحاا على االبتكارات الذاتية يف مشروعا -

من اخلصائص فيتضح من اخلصائص السابقة أن هناك عوامل مساعدة، وأخرى معوقة هلذه املشروعات، 
االجيابية املميزة للمشروعات ص و م مرونتها ووجود عالقات مباشرة وشخصية مع العمالء والعاملني، بينما 

  .ة والتسويقية وغريهايعوقها  مثال مواردها احملدودة اليت حتد من قدراا املالية واإلنتاجي
حالة ( ومن اخلصائص األخرى اليت تتميز ا م ص م بأا تشكل موردا هاما بالنسبة للمؤسسات الكربى 

تتميز يكلة تنظيمية اقل  تعقيدا من املؤسسات الكبرية، وقدرا على استيعاب  أا، كما )املقاولة من الباطن
  .ق احملدودة اليت ال تثري اهتمام املشروعات الكربىالعمالة باإلضافة إىل توجهها إىل األسوا

جمموعات حسب اخلصائص التنظيمية واإلدارية  ثالثةوهناك من يصنف خصائص م ص م بصفة عامة إىل 
  3:والفنية والتكنولوجية على النحو التايل

                                                             
، ص ص 2002، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريبهالة حممد لبيب عنبة،  -1

22-23 .  
  .94.،ص1،2008، دار املسرية، عمان،طالريادة وإدارة منظمات األعمالبالل خلف السكارنة،  -  2
  45_41ص ص  2007الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،"مدخل بيئي مقارن" إدارة املشروعات الصغرية أمين علي عمر،  -3
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 اخلصائص التنظيمية:  
الكبرية، حيث تتميز أهم خاصية تنظيمية تتسم م ص م خبصائص تنظيمية متيزها عن غريها من املشروعات   

يف ملكية هذه املشروعات بأا غالبا ما تكون على هيئة تنظيمية فردية يقوم بإدارا شخص غالبا ما يكون مالك 
كما يالحظ أن الشكل التنظيمي بالنسبة هلذه املشروعات غالبا ال يبقى  .املشروع ولديها عدد حمدود من العاملني

هو عليه، فقد يكون صغري احلجم مرحليا مث ينمو من حيث حجم الوحدة ذاا وعدد العمال طويال على ما 
  .املستخدمني فيه

 اخلصائص اإلدارية: 
م ص م خصائص إدارية متيزها حيث نالحظ أن مالك املشروع الفردي أو شركاء املتضامنني  توجد لدى 

إلدارية حمدودة، ويركز املدير يف هذه املشروعات على للمشروع هم املديرون وغالبا ما تكون خربم و ثقافتهم ا
  .التخطيط قصري األجل، كما يتوىل أداء عدة وظائف يف آن واحد

 اخلصائص الفنية والتكنولوجية: 
تتسم اآللية يف هذا النوع من املشروعات بأا بسيطة يف الغالب، وكثريا ما يعتمد العمل فيها على األيدي  

لذا كان هلا الدور الكبري يف امتصاص البطالة، فاستخدام التكنولوجيا احلديثة حيتاج يف كثري  العاملة بدرجة كبرية،
  .من األوقات إىل مصادر متويلية كبرية ال تقدر عليها هذه املشروعات

  1:يلي فيماخصائص م ص م  )Julien et Marchesnay )1991ويلخص كل من الباحثني 
  ؛احلجم الصغري -
  ؛التسيري مركزية وخصوصية -
  ؛ختصص ضعيف العمل -
  ة؛إستراتيجية حدسية بدون أي تشكيل أو صياغة وأكثر جواري -
  . نظام معلومات داخلي وخارجي بسيط -

  أمهية املشروعات الصغرية واملتوسطة : املطلب الثاين

و ص و م، ال بد من تسليط الضوء على أمهية هذه املشروعات يف منم بعد التعرف على مفهوم وخصائص 
وتطور اقتصاديات الدول، فبعد تأكيد العديد من الباحثني على ضرورة ختصيص مبادئ ومفاهيم مالئمة هلذه 
املشروعات، انطالقا من إدراكهم للمكانة اليت أصبحت حتظى ا هذه املشروعات يف حل املشكالت االقتصادية 

عمال الصغرية وتزايد أمهيتها على الرغم من تظهر اإلحصاءات والدراسات العلمية سعة انتشار األف .واالجتماعية
من ) ص(كثرة املشروعات الكبرية، إذ أصبح دورها ال يقل أمهية عن دور هذه األخرية، فلقد متكنت املشروعات 

                                                             
متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية  :رية واملتوسطة، امللتقى الدويل حول، التسيري االستراتيجي وتنافسية املؤسسات الصغمداح عراييب احلاج -  1

  .1060.، ص2006افريل  17/18واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، 
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االنتشار يف العديد من القطاعات االقتصادية، ولكن هيمنتها ختتلف من قطاع إىل آخر، إذ أا أصبحت تشكل 
دام ولتوفري فرص العمل وحتقيق االستقرار االجتماعي فدراسات كثرية يف الواليات املتحدة مصدرا مهما لالستخ

ويف بريطانيا أظهرت أن األعمال الصغرية ختلق وتستحدث وظائف جديدة أكثر بكثري من األعمال متوسطة 
  .احلجم والكبرية

يف معظم اقتصاديات  من إمجايل املؤسسات %90فتشري بعض اإلحصائيات إىل أن م ص م متثل حنو 
من الناتج احمللي العاملي وتساهم بنسبة كبرية يف الناتج احمللي   %46العامل، وتساهم هذه املشروعات حبوايل 

من إمجايل الناتج احمللي يف كل  %51، %85للعديد من الدول، فعلى سبيل املثال تساهم هذه املشروعات بنحو 
  1.من اجنلترا والواليات املتحدة األمريكية على الترتيب

ففي الواليات املتحدة األمريكية قدرت إدارة األعمال الصغرية عدد املشروعات الصغرية يف أمريكا حبوايل 
ف الدخل من فرص العمل لدى القطاع اخلاص، وأكثر من نص %52، 2002مليون مشروع سنة ) 22.9(

  .من كل اإلبداعات واالبتكارات اجلديدة يف السوق األمريكي %80القومي، كما متثل 
من عدد املشروعات ا  %99.4ويف اليابان تعد م ص و م أساس االقتصاد الياباين حيث متثل حوايل 

بادرة الذاتية كما تعد مصدرا مهم للتنافس وامل 2.من إمجايل العمالة يف اليابان %84.4وتستخدم أكثر من 
واإلبداع، فالدراسات العلمية تظهر بان أكثر من ثلث براءات االختراع يف الواليات املتحدة األمريكية املسجلة 

  ).ص(سنويا يعود إىل األفراد وأصحاب املشروعات 
يف تعزيز التنوع الثقايف واحلفاظ ) ص(كما أن هناك دراسات أخرى منشغلة يف مسالة دور املشروعات 

باإلضافة إىل ذلك هناك مؤشرات عديدة دالة على أن م ص م هي املسيطرة مستقبال، وبذلك تدحض  .عليه
  3:االعتقاد السائد سابقا أنه ال مكان يف االقتصاد إال للمؤسسات الكبرية، ومن بني هذه املؤشرات ما يلي

 ؛ *)Franchise( نظام االمتياز  انتشار  -1

  وتسهيل إقامة مؤسسات صغرية؛ الثورة التكنولوجية - 2
  التحول إىل اقتصاد املعرفة؛ -3
  انتشار صيغ العمل عن بعد؛ -4
  تنامي الرتعة الريادية وإقامة األعمال الصغرية؛ -5
  .تزايد االهتمام بدعم املقاوالتية واحتضان اإلمكانيات اإلبداعية -6

  .تتمتع به من مزايا جتعلها أساسية لنمو االقتصاد  ملا، متثل املؤشرات السابقة تزايد أمهية املشروعات الصغرية

                                                             
.41.ميساء حبيب سلمان، مرجع سبق ذكره، ص - 1  

  .نفس املرجع، نفس الصفحة -2
  .69-63.، ص ص2005دار وائل للنشر، عمان، األردن،  ،للريادةأبعاد : إدارة األعمال الصغرية سعاد نائف برنوطي،  -3
 .يف صنع منتجات وبيعها ملؤسسة أخرى وهو عقد متنح مبوجبه مؤسسة حق استغالل امسها التجاري:  )Franchise( نظام االمتياز  -*
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وميكن القول بان هذه املشروعات ميكن أن تساهم بشكل فعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية واليت 
  1:ميكن أن نلمسها من خالل النقاط التالية

  .السوق احمللي احتياجاتتغطي م ص م جزءا كبريا من  -
  .إعداد العمالة املاهرةتساهم إىل حد كبري يف  -
  .تشارك يف حل مشكلة البطالة، حيث أا تستوعب القطاع األكرب من العمالة يف خمتلف اتمعات -
يف ربوع اتمع من خالل عملية التنمية االقتصادية، ويف االنتشار اجلغرايف  اإلقليميتعمل على حتقيق التوازن  -

  .األقاليملة، وزيادة حجم االستثمارات يف هذه وحتقيق منط املتوازن جلميع أقاليم الدو
إضافة إىل قدرة هذه املشروعات على العمل يف  ،قدرة هذه املشروعات على االستفادة من املواد اخلام املتوافرة -

  .جمال إنتاج الصناعات احلرفية والسلع الغذائية واالستهالكية الصغرية
  .جماالت التنمية الصناعية املختلفة والعمل يف اإلنتاجقدرة هذه املشروعات على  -
  .اتتخصص هذه املشروعات يف العمليات اإلنتاجية أو اخلدماتية اليت قد حتجم املؤسسات الكربى عن القيام  -
  .والظروف احمللية األوضاعقدرة هذه املشروعات على التكيف مع  -
  .دعمها لالستهالك احمللي -
تكلفة خلق فرصة عمل يف املؤسسة الصغرية أقل من مثيلتها يف يدة، مصدر رخيص خللق فرص عمل جد -

  .املؤسسة الكبرية
  .دورها يف حماربة الفقر وتنمية املناطق األقل حظا يف النمو والتنمية -
  .قيامها بدور الصناعات املغذية أو املكملة للصناعات الكبرية -
  .وسيلة الستثمار املواد األولية احمللية -
  .تنمية املواهب واالبتكاراتاملسامهة يف  -
  2.دورها االجيايب يف تنمية الصادرات -

  املقاوالتية وعالقتها بإنشاء املشروعات الصغرية املتوسطة: املطلب الثالث

لقد ارتبط مفهوم املشروعات الصغرية واملتوسطة مبفهوم املقاوالتية كمحرك هلذا التوجه، وازداد االهتمام 
باملقاول باعتباره الشخصية احملورية يف املشروعات الصغرية واملتوسطة من خالل العديد من األحباث والتحليالت 

توصل إىل تعريف مناسب ودقيق للمقاوالتية، كوا من خمتلف الزوايا النظرية واملنهجية، كما أنه من الصعب ال

                                                             
.81-77.، ص ص2007والنشر والتوزيع، بريوت،  ، جمد املؤسسة اجلامعية للدراساتإدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطةنبيل جواد،  - 1  

  .46-43. ميساء حبيب سلمان، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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ظاهرة معقدة ومركبة تتفاعل فيها الكثري من العوامل الشخصية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية واملؤسساتية              
  1:وميكن التعبري عن هذه العوامل من خالل املركبات التالية لفهم وحتليل الديناميكية املقاوالتية وهي

  من وملاذا؟) املقاول(املكون الفردي  -
  .املكون السياقي، كيف؟ ويشري إىل السياق املقاواليت -
  .أين؟ ومىت؟ حتديد اإلطار العام للفعل املقاواليت: املكون اإلطار -
 .جمال الكفاءات: املكون الوظيفي -

على أن العامل الرئيسي لتنمية أي بلد، ليس املال أو التكنولوجيا   MC Clelland (1987)ولقد أكد 
على أن أهم حمرك للنمو  )Maslow )1968وإمنا ذوي األفكار الريادية واملبتكرة، ويف السياق نفسه يؤكد 

  2.االقتصادي هو توافر املقاولني وأصحاب األفكار االبتكارية املتميزة 
 Richard Cantillon (1725) ،Jeanالتية كمجال حبثي لكل من وتعود االهتمامات األوىل باملقاو

Baptiste Say (1883) ضعت اخلطوات األوىل، وبعدها متكنبفضلهما و ،Shumpeter (1934)  من إرساء
تلك اخلطوات يف الطريق الصحيح وبني أمهية املقاول يف قلب الديناميكية االقتصادية، فاملقاول هو احملرك األساسي 

االقتصادي بفضل قدرته على التصور وتشغيل التوليفات اجلديدة للموارد اإلنتاجية كمصدر للمنتجات  للتطور
اجلديدة واستخدام الطرق اجلديدة لإلنتاج والتنظيم وفتح أسواق جديدة، فاملقاولني هم األشخاص الذين لديهم 

مبصطلح  Shumpeterيت عرب عنها القدرة على تعطيل وضع التوازن بالنسبة للعرض والطلب يف األسواق، وال
  .واليت تسمح بالنظام االقتصادي بالتطور" التدمري اخلالق"

على دور املقاول يف احلصول على األفكار  واملعلومات واستخداماا  Kirzner (1973)ومن جهته أكد 
 Mark cassonإىل أمهية  عامل عدم التأكد يف اختاذ قرارات  املقاول، بينما   Knight (1921)كما أشار 

تبىن وجهة النظر املتمثلة يف أن املقاول يتمتع بالقدرة على مجع البيانات بطريقة تؤدي إىل خلق فرص  (1982)
لظاهرة املقاوالتية لتحقيق الربح، وأنه يعمل كمسري للموارد احملدودة، بينما كانت مسامهة الدراسات السلوكية 

والذي تساءل ملاذا بعض اتمعات تتطور بصفة أكثر  MC Clelland (1961)ذات أثر بارز ومن أمهها دراسة 
ديناميكية عن غريها؟ فحسبه يرى أن املعايري والقيم اليت تقود اتمع تلعب دورا هاما يف املقاوالتية، وأبرز هذه 

  3.القيم احلاجة إىل اإلجناز
  4:من الدراسات اليت اعتربت املقاوالتية كظاهرة مركبة، وقيمة ناجتة عن تفاعل لثالثة أبعاد أساسيةوهناك 

                                                             
1- Henri Capron,  Entrepreneuriat et création D’entreprises¸ Edition de Boeck Université¸ Bruxelles¸2009¸ p30.  

، الة األردنية يف إدارة صاحبات األعمال الرياديات يف األردن، مسات وخصائصفؤاد جنيب الشيخ، حيي ملحم، وجدان حممد العكاليك،  -  2
  .497، ص2009، العدد، 5األعمال، الد

، دراسة ميدانية، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، دراسة وحتليل سياسات دعم املقاوالتية يف اجلزائرقوجيل حممد،  -  3
  . 9-4، ص ص 2015/2016

4- Versartre Thierry¸ Sapporta Bertrand¸ création d’entreprise et entrepreneuriat  ̧ édition de l’ADRG¸ Janvier 
2006¸p96. 
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  البعد املعريف)Cognitive:( يتعلق بالرؤية اإلستراتيجية للمقاول والتعلم من اخلربات السابقة. 
  البعد اهليكلي)Structurale:(  يضع املقاول ومؤسسته يف ارتباط وطيد، وحتديد ما هو املدى الذي يؤثر فيه

 .هذا االرتباط بشكل مهم على املؤسسة ومنشئها
  البعد التنسيقي)Praxéologique:(  يشكل الرابط بني البعدين السابقني، ويسمح  بقراءة أفعال املقاول من

 .أجل التموقع باملقارنة مع األطراف ذات املصلحة 
ويف واقع األمر فإن تنوع وتعدد التيارات واملدارس الفكرية اليت حاولت حتديد مفهوم ظاهرة املقاوالتية جيعل     

ال ومثريا للجدل والنقاش، إال أنه ميكن التمييز بني ثالثة مقاربات أساسية حاولت كمنها مفهوما متعدد األش
  1:تفسري هذه الظاهرة واملتمثلة يف

  ):L’approche Fonctionnelle(املقاربة الوظيفية -1
هذه املقاربة ترمي إىل فهم تأثري إنشاء املؤسسة ودور املقاول يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  .للمجتمعات، وتم بوظائف املقاول، وتدعى أيضا باملقاربة االقتصادية
  :املقاربة القائمة على استعدادات األفراد-2

هذه املقاربة يف بداية اخلمسينات من القرن املاضي، واستمدت أسسها من ميادين علم النفس  وانتشرت
، فهي مقاربة "املقاولني خيتلفون عن غري املقاولني" وعلم االجتماع، واألنتربولوجيا، والقائمة على فرضية  أن

احلاجة : ص اليت متيز املقاولني جنداهتمت باخلصائص الشخصية واستعدادات األفراد للمقاوالتية، فمن بني اخلصائ
  .إخل...لإلجناز، احلاجة لالستقاللية الذاتية، اإلبداع

  ):approche processuelle(املقاربة املرحلية -3
املاضي، واعتمدت على مفاهيم مستعارة أساسا من علوم التسيري انتشرت يف بداية التسعينات من القرن 

، واقترح دراسة األعمال اليت يقوم *بعدم كفاية مدخل السمات Gartner )1988(ونظرية املنظمات، فلقد أقر 
، ودف هذه املقاربة إىل "أصبح البحث يرتكز حول ما يقوم به املقاول وليس من هو املقاول"ا املقاول، وبالتايل 

ى املقاول، أما املقاربة فهم سياق إنشاء املؤسسة اجلديدة، وبالتايل ميكن مالحظة أن املقاربتني السابقتني ركزتا عل
  .املرحلية فركزت على السياق املقاواليت

ومن مثة ميكن النظر إىل إنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة كشكل من أشكال املقاوالتية، هذه األخرية 
جمموعة املراحل اليت تقود إلنشاء منظمة، معناه النشاطات اليت " اليت ميكن تعريفها من خالل هذا املنظور بأا 

                                                             
1 - Jean-Michel¸ Degeorge et al¸100 Fichier sur l’entrepreneuriat Edition Bréal¸2010¸p14. 

 – اختاذ هذا املدخل الذي اعتمدته املدرسة السلوكية وتبحث يف إظهار السمات الشخصية للمقاول واليت متيزه عن بقية األفراد، واليت تكون سببا يف 
    .قرار إنشاء املؤسسة
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من أجل حتويل الفرصة إىل ) إخل...معلوماتية، بشريةمادية، (يقوم من خالهلا املقاول بتعبئة واستغالل املوارد 
  1.مشروع منظم ومهيكل

و جتدر اإلشارة إىل أن قرار إنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة واملؤسسة عموما خيضع إىل تأثري جمموعة 
  2:من العوامل األساسية وهي

 تأثري اخلصائص الشخصية للفرد على احتمال إنشاء مؤسسته؛ 
 ين يعاجل مسألة مستوى تأهيل املنشئني؛العامل الثا 
 العامل الثالث يفحص أثر القيد املايل واملساعدات على إنشاء املؤسسة؛ 
 العامل الرابع يدرس تأثري احمليط على إنشاء املؤسسة؛ 
 العامل اخلامس يهتم حبساسية سياق إنشاء املؤسسة مقابل الدورات االقتصادية والفرص التكنولوجية. 

أن مييزا بني نوعني من املشروعات  Luchsinger and Bagby (1984)الباحثني كما استطاع 
الصغرية، األول يعىن باملشاريع الصغرية التقليدية املستقرة وهي املشاريع اليت ال تعمل مبمارسات إبداعية أو تسويقية 
جديدة، أما النوع الثاين فيعىن باملشاريع الصغرية النامية، وهي املشاريع اليت تسعى إىل النمو املستمر، من خالل 

ماد على األفكار اجلديدة املبتكرة، واملقاوالتية من وجهة نظر الباحثني غالبا ما نتلمسها يف املشاريع الصغرية االعت
 3.النامية

إن االهتمام بإنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة ودعم املبادرات املقاوالتية حيتاج يف واقع األمر إىل إطار 
وذلك لتوجيه هذه املشروعات بصفة أكثر ) إخل...لدعم احلكوميهيئات الدعم، تشريعات منظمة، ا(مؤسسايت 

من  )L’accompagnement(فعالية، ونظرا لتعقد مسرية إنشاء هذه املشروعات فهي حباجة إىل ما يعرف باملرافقة 
خالل نشاط العديد من اهليئات اليت عملت على دعم  ومرافقة م ص م،  ولقد انتشرت بشكل كبري يف الدول 

مة يف سنوات الثمانينات من القرن املاضي،  وتوفر هيئات الدعم واملرافقة للمشروعات الصغرية واملتوسطة املتقد
  4:أشكاال خمتلفة من الدعم واليت ترتكز غالبا يف اجلوانب التالية

 إذ حاولت هذه اهليئات معاجلة مشكلة عدم كفاية األموال الالزمة للحصول على متويل : الدعم املايل
  .االستثمارات اجلديدة أو التوسع يف النشاط

 من خالل حزمة من خدمات االستثمار والنصح والتكوين اخلاصة أو العامة : شبكات النصح والتكوين
تقدمها غرف التجارة وغرف احلرف، بتقدمي عروض تكوينية لصاحل املقاولني واملقبلني على إنشاء وتسيري 

  .املشروعات الصغرية واملتوسطة

                                                             
  .17قوجيل حممد، مرجع سبق ذكره، ص -1

2 - Henri capron¸op¸cit¸p39. 
  .44، ص2010، إربد، 1، عامل الكتاب احلديث، ط)املفاهيم والنماذج واملداخل العلمية(الريادة يف األعمال جمدي عوض مبارك،  -  3
  .104قوجيل حممد، مرجع سبق ذكره، ص -4
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 ط ووذلك بتوفري مقرات لنشاط هذه املشروعات، وخدمات إدارية خمتلفة وذلك بشر: اللوجيستيكي الدعم
  .حتفيزية أقل تكلفة

من أبرز هيئات الدعم واملرافقة، واليت تسعى إىل تذليل  )Les Incubateurs(وتعترب جتربة حاضنات األعمال 
رارها، إضافة إىل قدرة هذه احلاضنات على الصعوبات أمام هذه املشروعات، وتزيد من فرص جناحها واستم

توجيه وإرشاد املقاولني، وذلك باحتضان أفكارهم وتوجيههم إلنشاء مشاريعهم، وحبسب الدراسات لوحظ أن 
87  44من املشاريع الناشئة الناجحة استفادت من احلاضنات، مقابل  من املشاريع  جنحت دون تلقي دعم

  1.من حاضنات األعمال

  مراحل إنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة: الرابعاملطلب 

إن عملية إنشاء مؤسسة صغرية أو متوسطة ليس باألمر السهل كما يراه البعض، بل حيتاج إىل الكثري من 
التفكري والوقت واجلهد، إىل جانب ما يتطلبه األمر من إمكانات سواء املتعلقة بتمويل املشروع أو املرتبطة 

األفراد القائمني على املشروع، وهلذا فإن إنشاء مؤسسة هو نتاج توليفة بني فكرة وشخصية  بكفاءات ومهارات
فرد ما من جهة، وبني إمكانياته املتاحة وتلك اليت  ميكن احلصول عليها من جهة أخرى، فعملية اإلنشاء جتمع 

ية  يف عملية اإلنشاء، إىل البيئة العديد من العوامل انطالقا من املؤسس الذي ميثل  العنصر األساسي وحجر الزاو
  2.احمليطة به، واجلهات املساعدة يف عملية اإلنشاء بصفة مباشرة أو غري مباشرة

يف سريورة إنشاء " La phase de clé" وتعد مرحلة ما قبل انطالق املشروع هي مبثابة مرحلة املفتاح
را أساسيا إذا استهدفت وتكيفت مع مؤسسات جديدة، ويف هذه املرحلة ميكن هلياكل الدعم أن تلعب دو

االحتياجات اخلاصة هلذه املشروعات، لذا فإن التحضري  إلنشاء املشروع يظهر كمرحلة ذات أولوية،  وكلما 
كان التحضري أكثر أمهية وفعاال سيجنب اجلهود غري ادية، وكذلك يعزز من فرص البقاء، وبتعبري آخر ميكن 

  ".L’acte entrepreneurial n’est pas le fruit de hasard"س منتوج الصدفة القول أن الفعل املقاواليت لي
حيث أشارا إىل أنّ  ،Marchesnay et Fourcade (2000)ولقد دعم هذه الفكرة كل من الباحثني 

انطالق مؤسسة صغرية جديدة ال ميكن أن يكون عمال ارجتاليا، بل يتطلب وحيتاج إىل عدد من ساعات "
 3...".الدراسات، والتفكري ، االستشارة، والبحث قبل أن نستقبل أول زبون

                                                             
، ورقة مقدمة يف املؤمتر السعودي الدويل العربية السعوديةالنظام البيئي لريادة األعمال يف اململكة وفاء ناصر املبرييك، نورة جاسر اجلاسر،  -1

 .15، ص2014جلمعيات ومراكز ريادة األعمال، سبتمرب، 
-2008، مذكرة ماجيستري يف تنمية  وتسيري املوارد البشرية، جامعة قسنطينة، مرافقة الشباب يف إنشاء مؤسسة إنتاجية صغريةغييت نسرين،  -2

 . 20، ص2009
3 - Stéphane Foliard¸ Le Financement Bancaire des créateurs de très petites Entreprises¸ Thése du doctorat en 
sciences de Gestion¸ université Jean Moulin¸ Lyon 3¸2008¸p130. 
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الفرصة الواحدة إلنتاج ويعتمد جناح أي مشروع استثماري بدرجة كبرية على املهارة يف التقاط الفكرة أو 
سلعة ما أو لتقدمي خدمة جديدة أو قدمية حيتاجها املستهلك وحيقق رضاه وتطلعاته، وعلى ذلك فإن املرحلة األوىل 
لدراسة املشروع وقبل اختاذ أية خطوات فعلية لتنفيذه هي على جانب كبري من األمهية، حيث متثل القاعدة أو 

  1.يها يف مراحله التاليةاألساس الذي سوف يقوم املشروع عل
  :وميكن توضيح مراحل إنشاء املشروع الصغري وفق اخلطوات التالية

  :إجياد فكرة املشروع -1
تعترب الفكرة االستثمارية أساس جناح املشروع واخلطوة األوىل يف مسار اإلنشاء، إذ تعرب عن موضوع 

ة ناجحة وقابلة للتطبيق ميدانيا، كلما زاد ذلك النشاط أو السبب الذي ستنشأ املؤسسة ألجله، ومىت كانت الفكر
وميكن أن نطور هذه الفكرة إىل مشروع من خالل اخلطوات . من احتمال جناح املشروع والعكس صحيح

  2:التالية
 توليد األفكار: 

الفرد بعض  إن الوصول إىل فكرة املشروع الصغري هي نقطة البداية واألساس لنجاحه، وقد تتولد لدى  
األفكار نتيجة عدة عوامل، ال ميكن حصرها كلها ألا ختتلف من بيئة ألخرى، وعموما ميكن أن تكون الفكرة 

  3:من أحد املصادر التالية
  خربة املقاول وحياته املهنية السابقة؛ -
  الزبائن كمصدر األفكار اجلديدة؛ -
  املؤسسات املتواجدة على مستوى السوق؛ -
  االبتكارات التكنولوجية؛ التطورات و -
  األفكار املأخوذة من السفريات اخلارجية؛ -
 Brainstorming( .4( *البحث النظامي عن فرصة أعمال من خالل بعض التقنيات كالعصف الذهين-

  5:كما من املمكن أن يتيح توافر  املعلومات التالية فرصا تشجع املقاول على توليد فكرة للمشروع الصغري
  على منتجات موجودة بالفعل يف السوق حملية كانت أو مستوردة، ولكن املعروض منها ال وجود طلب

  ).فجوة نوعية(ة املطلوبة ءى ملستوى الكفاقير
                                                             

    .5، صمرجع سبق ذكرهمنري أمحد عرفة،  -1
  :على املوقع، 18-14.، ص ص2014/2015قسنطينة،، جامعة  حماضرات يف إنشاء املؤسسةصندرة ساييب،  -2

 http://www.univ-constantine2.dz/files/CV-enseignants/creation-entreprises.pdf 
3 - Versartre Thierry¸ Sapporta Bertrand¸ op.cit¸p330 

 - طريقة العقف الذهين تساعد على تقدمي األفكار اجلديدة، بصورة مجاعية وذلك من خالل جلسة مفتوحة يشارك فيها جمموعة األفراد يف طرح
  .األفكار

4 - Emile-Michel Hernandez¸ L’entrepreneuriat: Approche théorique¸ Editions L’Harmattan¸ Paris¸ p61- 91. 
 .58بة، مرجع سبق ذكره، صنهالة حممد لبيب ع -  5
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  ا املشروع، وهو ما يعين اتساع السوق نتيجة زيادة الرغبات زيادة عدد السكان يف املنطقة اليت ينشأ
  ).فجوة كمية(واحلاجات 

  طرحها بعض اجلهات مبقابل، أو مراكز البحوثتاألفكار اليت االستفادة من بنوك.  
 صياغة الفكرة: 

ويقصد ا القدرة على شرح الفكرة والتعبري عنها بشكل واضح حيدد معاملها ويصف مكوناا، ويتطلب  
  .التعبري عن الفكرة مشاركة اآلخرين حىت تنضج وميكن وضع تعريف هلا، مث تصنيفها وفقا ال النشاط

 قييم األفكارت: 
كل فكرة مشروعا ناجحا، وحىت تكون الفكرة االستثمارية قابلة للتنفيذ البد أن  ليس بالضرورة أن تكون 

تتطابق هذه الفكرة مع الواقع واحلقيقة السوسيو اقتصادية، وهو ما يطلق عليه بالفرصة االستثمارية، فهذه 
  1".نفيذها وحتقيق عائد مناسب للمستثمرالفكرة اإلجيابية اليت ميكن ت" األخرية تعرف بأا 

ويف واقع األمر ال يكفي محاس صاحب الفكرة هلا، بل البد أن ختضع للتقييم، وفق معايري حمددة تساعد 
  2:على االختيار السليم للفكرة املناسبة، وميكن تقييم الفكرة من خالل املعايري التالية

 الفكرة إىل مشروعمدى قدرته املالية لتحويل : املعيار املايل. 
 جاذبية الفكرة ووجود طلب كايف يف السوق للمنتجات: املعيار التسويقي. 
 توفر الكفاءات البشرية للمشروع: املعيار البشري. 
 مدى محاس املقاول ورغبته يف القيام باملشروع: املعيار الشخصي. 
 خربات ومعرفة املقاول يف جمال املشروع: املعيار املعريف.  

  :حتليل و اختبار الفكرة االستثمارية - 2 
إن حتليل واختبار الفكرة االستثمارية يعين قياس مدى قدرة هذه الفكرة على إرضاء وجذب اهتمام 

، وتعترب هذه املرحلة عملية معقدة فهي تستلزم اإلجابة على بعض )الزبائن بالدرجة األوىل(املتعاملني االقتصاديني 
ع املعلومات حول الزبائن واألسواق احملتملة، وتتضمن عملية اختبار الفكرة العناصر التساؤالت املرتبطة جبم

  3:التالية
 البحث عن العوامل األساسية للنجاح*. 
 دراسة التطور املتوقع هلذه العوامل. 

                                                             
 .33، ص2001، اإلسكندرية، دراسة اجلدوى وإدارة املشروعات الصغريةحممود أمني زويل،  -1
تاريخ ،  eco.pdf-chlef.dz/f…/images/cours_online/cour-http://www.univ  :حماضرات يف املقاوالتية، على املوقع -2

 .11/02/2018:التصفح
3 - Robert Parin¸ Stratégie pour le création d’entreprise¸ 9 eme édition¸ paris¸ 2001¸ p p 83-84.  

 -  إمكانية  ،تأثري كبري على جناح املشروع، مثل املهارات التسيريية، احملاسبية والتسويقية للمسريينوتعين البحث عن اخلصائص األساسية اليت هلا
  .احلصول على املوارد املالية بسهولة، موقع املؤسسة بالنسبة للزبائن
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 تقدير نقاط القوة ونقاط الضعف للمشروع. 
 نقاط القوة والعكس تصور املشروع املستقبلي يف حالة توقع اخنفاض نقاط الضعف وزيادة.  

  :دراسة جدوى الفكرة املقترحة - 3 
وتتمثل يف جمموعة الدراسات اليت تعد من أجل التحقق من أن املشروع املقترح حيقق األغراض واألهداف 
اليت ينشأ من أجلها، ويهتم املستثمر الصغري بدراسة اجلدوى حىت يطمئن على أن نتائج إنفاق استثماراته احملدودة 

ستحقق له العائد الذي يقبله على هذه االستثمارات، باإلضافة إىل أن إعداد هذه الدراسة قد يكون أحد غالبا 
  1.الشروط الرئيسية حلصوله على مساعدة اجلهات الداعمة للمشروعات الصغرية واملتوسطة

نب كما أن إعداد دراسة جدوى هلذه املشروعات يتطلب توفر بيانات ومعلومات أساسية تشمل اجلوا
  .السوقية والفنية، واملالية للمشروع، واليت سيتم تناوهلا بالتفصيل يف املبحث املوايل

  :إعداد خمطط األعمال -4
إذا كانت دراسة اجلدوى تدرس مدى إمكانية تنفيذ فكرة املشروع بالتعرف على جدواها االقتصادية فإن 

ذ املشروع لريسم هذا املخطط اخلطوات يأيت بعد إقرار جدوى تنفي" Plan D’AFFAIRES"خمطط األعمال  
واملسار الالزم لتنفيذ وجتسيد املشروع، ويشكل املخطط أول خطوة يقوم ا املقاول من أجل الشروع يف نشاطه 
فهو يعترب الشكل الكتايب للمشروع املقاواليت الذي يتبلور يف وثيقة شاملة ومتكاملة تعطي صورة واضحة عن 

وع املقترح ميكن أن حيقق قيمة كافية قابلة للتوزيع من أجل احلصول على دعم املتعاملني املشروع، ويبني أن املشر
  2.وإقناعهم بإمكانيات النجاح، لذا ميكن القول أنه مبثابة دليل للطريق الواجب قطعه يف اجناز  املشروع

  :مرحلة االنطالق -5
البدائل املمكنة والقيام بدراسة اجلدوى بعدما ينتهي املقاول من دراسة فكرته وحتليلها واالختيار بني 

التفصيلية، وبناءا على خمطط األعمال الذي قام بإعداده ميكن له االنطالق يف النشاط، ولكن ال تنته مهام املقاول 
  3.تنفيذهومبجرد انطالق املشروع، بل املهمة األكرب ستكون يف متابعة نشاط املشروع 

 :تبني مسار إنشاء مؤسسة صغرية يف الشكل التايلوميكن متثيل اخلطوات السابقة واليت 

 

 

  

                                                             
  .59بة، مرجع سبق ذكره، صنهالة حممد لبيب ع -1
  ).بتصرف( 27-25. ص ص ،صندرة ساييب، مرجع سبق ذكره -2
  .106.هالة حممد لبيب عنبة، مرجع سبق ذكره، ص -3
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  مسار إنشاء مؤسسة):  1.3(  شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

، مذكرة نظرية وتطبيقيةحمددات منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة، دراسة هلواري سعيد، : املصدر
31.، ص2006/2007ماجستري يف التسيري، جامعة بومرداس،    

  دراسة اجلدوى التفصيلية للمشروعات الصغرية املتوسطة: املبحث الثاين

تكتسي دراسة اجلدوى التفصيلية أمهية كبرية بوصفها إحدى املراحل األساسية، وتقدم األبعاد املختلفة 
مفصل وحتليل أعمق، كما أا توفر املعلومات األساسية اليت تساعد على التقييم  للمشروع االستثماري بشكل

واختاذ القرار االستثماري، وسنحاول من خالل هذا البحث الكشف عن جوانب هذه الدراسة وتكييفها مع طبيعة 
  .وخصائص املشروعات الصغرية واملتوسطة

  الدراسة التسويقية: املطلب األول

ى التسويقية املدخل الرئيسي لدراسة فرص االستثمار واختاذ قراراا النهائية، والنتائج تشكل دراسة اجلدو
اليت تنتهي إليها متثل القاعدة اليت على أساسها يتم قرار التوقف أو االستثمار يف استكمال املراحل التالية لدراسة 

ة القيام مبا يعرف بتحليل السوق الذي يعد ومن بني ما ترتكز عليه الدراسة التسويقي. اجلدوى التفصيلية للمشروع
النشاط الرئيسي للبث يف نطاق االستثمار وبرامج اإلنتاج املمكنة والتكنولوجيا  الالزمة، ويف الكثري من األحيان 
اختيار املوقع املناسب، كما تم أيضا الدراسة التسويقية بتوصيف السلعة أو اخلدمة اليت سيقدمها املشروع  

  .ى تقبل السوق ملنتجات املشروعومعرفة مد
وقبل التعرف على خصوصية الدراسة التسويقية يف املشروعات الصغرية واملتوسطة نشري يف البداية أوال إىل 

  .أهداف دراسة اجلدوى التسويقية على وجه عام بغض النظر عن حجم املشروع

 نقطة بروز الفكرة

 إعداد املشروع

 خمطط األعمال

 ميالد املؤسسة

 تطوير املؤسسة
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  أهداف دراسة اجلدوى التسويقية: أوال
ة اجلدوى التسويقية يف تقدير حجم الطلب الكلي على منتجات املشروع يتمثل اهلدف النهائي من دراس

  1:املقترح، ويتضمن هذا اهلدف العديد من األهداف الفرعية األخرى تتمثل يف
  :ويتحقق ذلك من خالل :توصيف السوق الفعلي واملتوقع -1

 تقدير وتوصيف حجم الطلب املتوقع. 
 تقدير وتوصيف حجم املعروض حاليا. 
  حجم الفجوة بني املطلوب واملتاحتقدير. 
 تقدير وتوصيف الفرص التسويقية اخلاصة بالفرص االستثمارية حمل الدراسة. 
 حتديد درجة املنافسة السائدة يف السوق واملتوقع أن تكون سائدة يف املستقبل. 
 حتديد املنتجات البديلة واملكملة وأسعار كل منها مقارنة بأسعار املنتجات حمل الدراسة. 
 مدى التشتت والتركيز اجلغرايف للسوق. 
 اجتاهات الطلب الداخلي واخلارجي ومعدل منوه. 

  :ويتحقق ذلك من خالل :احملتملني و توصيف املستهلكني احلاليني -2
 إعداد املستهلكني احلاليني واحملتملني وتوزيعهم بني األسواق واملناطق التسويقية املختلفة. 
 أذواق وتفضيالت املستهلكني. 
 خلصائص الدميغرافية والثقافية واالجتماعية واملالية للمستهلكنيا. 
 معدل االستهالك احلايل واملتوقع من املنتجات حمل الدراسة. 

  :ويتم ذلك من خالل دراسة :حتديد املالمح العامة للسياسات التسويقية -3
 سياسات التسعري املختلفة وأنظمة الدفع والسداد. 
 سياسات التوزيع والترويج. 
 مواصفات اجلودة وطرق التعديل فيها. 

  مميزات النشاط التسويقي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة: ثانيا
  2:يتسم نشاط التسويق يف املشروعات الصغرية واملتوسطة باخلصائص التالية

  : أن للمشروع الصغري خيدم سوقا ضيقا وحمدودا نسبيا مما يؤدي إىل . 1
  خدمات شخصية هلم، وتكوين عالقات صداقة معهمالقرب من العمالء، وتقدمي. 
 توافر املعرفة الدقيقة عن السوق والعمالء، مما يقلل اجلهد املبذول يف حبوث التسويق. 

                                                             
  .56-55سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
  .131، صمرجع سبق ذكرهبة، نهالة حممد لبيب ع -  2
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 التركيز على اخلدمات املقدمة للعميل كميزة تنافسية بدرجة أكرب من التركيز على املنافسة السعرية. 
  .الكبري، ترتفع تكلفة إنتاج الوحدة مما يزيد من سعرها نتيجة عدم القدرة على اإلنتاج والشراء .2
  .حتد القدرة املالية للمشروع من القيام بربامج الترويج أو االعتماد على الوكاالت اإلعالنية إذا كانت مكلفة .3
 .يعتمد الترويج أساسا على البيع الشخصي، وعلى العمالء الراضيني عن منتجات املشروع .4
 .التسويق حمدودة نتيجة للشراء والتخزين بكميات قليلةإمكانيات  .5

يتضح من اخلصائص السابقة أن عمالء املشروع الصغري يتواجدون يف سوق جيب حتديده وتقسيمه بدقة 
حيث يصعب على املشروع الصغري أن يقدم منتجاته جلميع األسواق نظرا حملدودية إمكانياته، لذا فإن املشروعات 

يف نشاط معني، والعمل على  الصغرية متوسطة تبحث عن فجوة تسويقية تالئم إمكانياا من خالل التخصص
إشباع حاجات زبائن حمددين من طرفها والتركيز على ذلك النشاط وتطويره، فالتنويع يف جمموعة املنتجات يكون 
غري جمديا ويشتت من اجلهود التسويقية هلذه املشروعات، وهذا ما ينسجم مع فكرة ما يعرف بانعدام اقتصاديات 

 تسويقية حمددة ومتخصصة) ثغرة(يف حالة م ص م اليت تبحث عن فجوة  )Déséconomies de Champ(اال 

)Une niche Spécialisée.(   وإضافة إىل ذلك فإن هذه املشروعات متيل إىل األنشطة اليت تكون فيها اقتصاديات
اب، السلم ضعيفة، فتركز بشكل كبري على اخلدمات، كما أن وجودها يف أسواق تتميز بالتغري السريع واالضطر

جيعلها يف حالة ترقب وعدم تأكد وهذا يتطلب موارد إضافية وقابليتها للزوال أكرب كلما كانت أكثر تبعية 
  1.وارتباط لعدد قليل من الزبائن واملوردين

  حتليل السوق يف املشروعات الصغرية واملتوسطة: ثالثا
د مفهوم التسويق وصوغ يكتسي حتليل السوق أو ما يعرف ببحوث السوق أمهية بالغة من أجل حتدي

تلك العملية اليت تم جبمع املعلومات اليت ختدم اخلطة "إستراتيجية املشروع وتعرف حبوث السوق بكوا 
التسويقية، ويشتمل البحث التسويقي على عملية مجع وحتليل البيانات بصيغة نظامية حول املستهلكني واألسواق 

واليت قوامها  -كما جتدر اإلشارة إىل أن اخلطة التسويقية للمشروع الصغري  2". واملنافسني ومنتجام وغري ذلك
  3:جيب أن حتقق أربعة أغراض وهي -حتليل السوق

  .حتديد حاجات العميل من خالل دراسة السوق- 1
  .جيب أن حتدد األسواق املستهدفة اليت خيدمها املشروع الصغري- 2
  .بين إستراتيجية تسويقية اعتمادا على تلك امليزة التنافسيةجيب أن حتلل امليزة التنافسية للمشروع وت- 3
  .جيب أن تساعد يف خلق املزيج التسويقي الذي يستجيب حلاجات ورغبات العميل- 4

                                                             
إدارة األعمال، جامعة ، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، فرع إدارة األعمال اإلستراتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةحويو فضيلة،  -1

  .61- 59.، ص ص2004/2005اجلزائر، 
  .2006، دار الشروق، عمان، إدارة املشروعات الصغرية، مدخل استراتيجي للمنافسة والتميزفالح حسن احلسيين،  -2
  .118، ص2002، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة املشروعات الصغريةماجدة العطية،  -3
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وانطالقا من املدخل االستراتيجي يف حتليل العمليات التسويقية فإنه ميكن خلق امليزة التنافسية يف املشروعات 
  1:الصغرية من خالل

 التركيز على املستهلك وحتليل سلوكه واحتياجاته ورغباته املتجددة. 
 التركيز على املالئمة والتطابق مع احتياجات املستهلك. 
 التركيز على االبتكار وتقدمي كل ما هو خمتلف عن املنافسني، ويصعب تقليده وحماكاته. 
 ئه للسلعةالتركيز على طبيعة اخلدمة املطلوبة واليت حتقق رضا املستهلك ووال. 
 التركيز على السرعة يف تقدمي وعرض السلع واخلدمات. 

  2:كما ميكن لصاحب املشروع اجلديد حتليل السوق من خالل اخلطوات األربعة التالية
  .جتميع احلقائق واملعلومات عن السوق- 1
  .تنظيم احلقائق واملعلومات- 2
  .حتليل املعلومات واحلقائق اليت مت جتميعها- 3
  .وتطبيق خطة عمل متكاملةإعداد - 4

  3:باإلضافة إىل ذلك فإن حتليل السوق يشمل اجلوانب التالية
 تقييم هيكل السوق املستهدفة: 

تتمثل اخلطوة األوىل من عملية حتليل الطلب يف حتديد السوق املستهدفة للمشروع، ووصف وحتليل هيكل 
  .للسوق والتحليل النوعي هليكل السوق أساسيني للبحث السوقي حضاهذه السوق، إذ يعترب التحديد الو

 حتليل العمالء وجتزئة السوق: 
بعد تقييم هيكل السوق البد من حتديد العمالء واحتياجام وسلوكهم، وألن املشروعات الصغرية غالبا 

  4:تستهدف جزء صغري من السوق فهي تقوم بتجزئة السوق وفق العديد من األسس مثل
  العمر، اجلنس، الدخل، املستوى التعليمي، املهنة، حجم العائلة(األساس الدميوغرايف.(... 
 السمات الشخصية، الدوافع، أسلوب ومنط احلياة( األساس السيكولوجي.(... 
  اإلقليم، الطابع احلضري، أو الريفي، كثافة السوق(األساس اجلغرايف.(.... 
  الستخدام النهائي، املنافع املتوقعة، الوالء للعالمة التجارية الكمية املستخدمة، ا(األساس السلوكي

  ).احلساسية للسعر

                                                             
  .264احلسيين، مرجع سبق ذكره، صفالح حسن  -1
  .99، ص2002، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، إدارة املشروعات الصغريةعبد احلميد مصطفى أبو ناعم،  -2
، 2010، 4، العدد 18جملة الدراسات املالية واملصرفية، الد  ، اجلدوى التسويقية للمشروعات اجلديدة ومشروعات التوسعخليل الشماع،  -3

  ..29، 25ص ص
   .401ص، 2009، عمان، 1دار وائل للنشر، ط، إدارة وإستراتيجية منظمات األعمال املتوسطة والصغريةطاهر حمسن منصور الغاليب،  -4
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 حتليل قنوات التوزيع: 
تعترب قنوات البيع أو التوزيع السلسلة اليت توصل املنتجني باملستعملني النهائيني، باإلضافة إىل ذلك تعد هذه 

ويساهم اختيار قنوات التوزيع املالئمة للمشروعات  القنوات أيضا قنوات معلوماتية بني املنتجني واملستهلكني،
  .الصغرية واملتوسطة بزيادة مبيعاا واحلصول على حصة سوقية مناسبة

 حتليل أوضاع املنافسني ونواياهم: 
جيب أن تؤخذ توجهات املنافسني أيضا يف االعتبار عند تقييم املشروع، والتعرف على كيفية استخدامهم 

  .ونقاط القوة والضعف لدى املنافسنيلألدوات التسويقية، 
 حتليل للقطاع االقتصادي: 

البد أن يتضمن البحث السوقي حتليال للظروف العامة اليت مير ا القطاع الذي ينتمي إليه املشروع أو من 
املعروف أن النشاط االقتصادي بشكل عام مير مبراحل تعرف يف علم التسويق بدورة حياة املنتج أو املنشآت 

مبكان اختاذ قرار إنشاء  ةورطمرحليت النمو والنضج، ومن اخلمع ضل أن يكون إنشاء املشروع اجلديد متزامنا ويف
مبرحلة التشبع أو التراجع يف الطلب على منتجاته و اشتداد املنافسة أو مواجهة  مير مشروع جديد يف قطاع صناعي

  1.تطورات تكنولوجية حادة
  يوضح دورة حياة املنتج):    2.3( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .16، ص1998، 1أمحد غنيم، قرارات إنشاء املشروعات اجلديدة نظريا وتطبيقيا، املكتبات الكربى، القاهرة، ط :املصدر
                                                             

  .119حيي عبد الغين أبو الفتوح، مرجع سبق ذكره، ص -  1

  

 الطلب

 الزمن

مرحلة التراجع 
 واخنفاض الطلب

 مرحلة التشبع

 النضجحلة مر

 مرحلة النمو

مرحلة 
 التقدمي
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  املزيج التسويقي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة: رابعا
ضمن متطلبات الدراسة التسويقية البد من تطوير مزيج تسويقي مالئم ومناسب إلشباع حاجات الزبائن يف 

  1:السوق املستهدف، وتسعى املشروعات الصغرية واملتوسطة إىل ذلك من خالل العناصر املكونة هلذا املزيج وهي

 ختطيط املنتجات: 
أغلب املشروعات الصغرية واملتوسطة تقدم منتجات استهالكية للزبائن املباشرين، مع إمكانية تقدمي منتجات 
صناعية، وتسعى هذه املشروعات إىل البحث عن املنتجات املالئمة واليت تشبع رغبات واحتياجات عمالئها، كما 

منتجاا عما تقدمه املشروعات الكبرية والذي غالبا  حتاول تطوير هذه املنتجات مبا حيقق ميزة تنافسية كبرية لتمييز
  .ما يتصف بالتنميط

 التسعري: 
وذلك لتحديد مستويات األسعار وطريقة السداد واخلصومات املناسبة لقدرات العمالء الذين مت تفضيل 

ن عدم قدرا التعامل معهم يف أسواق حمددة ويف ظل ظروف منافسة معينة، و تعاين املشروعات الصغرية أحيانا م
على املنافسة السعرية نتيجة صعوبة ترشيد التكاليف للحد الذي ميكن أن تصل إليه املشروعات الكبرية بسبب 

ا املالية، لذا اوفورات احلجم، كما أا ال تستطيع حتمل منح ائتمان لعمالئها لفترات طويلة نظرا لضعف قدر
  .واخلدمات املصاحبة له هاتركز املشروعات الصغرية يف منافستها على منتج

 الترويج: 
  :وهذا اخللق حالة من املعرفة والفهم ملنتجات املشروع، ويضم املزيج التروجيي أربعة مكونات أساسية هي

اإلعالن والبيع الشخصي وتنشيط املبيعات والنشر، وميثل البيع الشخصي عنصرا مهما يف املزيج التروجيي  
  .للمشروع الصغري نظرا لضعف إمكانيات القيام حبمالت تروجيية واسعة االنتشار

 التوزيع: 
صريف وإيصال مفردات املزيج التسويقي هو اختيار األساليب وقنوات التوزيع املالئمة لغرض ت من أهم

املنتج إىل األسواق واملستهلكني بطرق فعالة وكفوءة، ومن أهل العوامل اليت تؤثر يف اختيار قناة التوزيع من حيث 
سعر املنتج، عدد العمالء، مدى حاجة املنتج إىل خدمات ما بعد البيع   2:كوا مباشرة أم غري مباشرة جند ما يلي

  .دى تنوعها، كمية اإلنتاجدرجة تعقد املنتج، عدد املنتجات وم
وبالنسبة للمشروع الصغري فإنه يعتمد على التوزيع املباشر إذا كانت منطقة التوزيع حمدودة يف نطاق عمل 

إخل، أما يف حالة اتساع منطقة التوزيع فغالبا ما يعتمد على الوسطاء لصعوبة حتقيق االنتشار عن ...املصنع أو املتجر
  .شروع الصغري لضعف إمكانياته املاليةطريق إنشاء فروع جديدة للم

                                                             
  .130، 129بة، مرجع سبق ذكره، ص صنهالة حممد لبيب ع -  1
  .149، ص2008، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، الريادة وإدارة املشروعات الصغريةمروة أمحد، نسيم برهم،  -  2
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وجتدر اإلشارة إىل أن حبوث التسويق ختدم مجيع عناصر املزيج التسويقي، حيث يتطلب النجاح يف وظيفة 
التسويق واالستمرار يف القيام بالدراسات والبحوث لتوفري املعلومات حول اجلوانب املؤثرة على الربنامج التسويقي 

مالء واملنتجات واملنافسني والبيئة احمليطة، ويف املشروع الصغري يتم توفري هذه املعلومات للمشروع كاألسواق والع
بشكل غري رمسي، حيث ال يتم القيام ببحوث تسويق منظمة ولكن صاحب املشروع الصغري يوفر املعلومات 

عمالء واملوردين املساعدة على تكوين املزيج التسويقي املناسب لعمالئه بطرق معظمها شخصية عن طريق ال
  1.وغريهم

  الدراسة الفنية: املطلب الثاين

  متثل دراسة اجلدوى الفنية ركنا هاما من أركان دراسة اجلدوى التفصيلية للمشروعات، واليت تقوم استنادا
إىل البيانات واملعلومات والنتائج املتوصل إليها يف دراسة اجلدوى التسويقية، وتنصرف إىل حتديد االحتياجات  

  .الفنية للمشروع اجلديد الالزمة إلنشائه وتشغيله
جمموعة من االختبارات والتقديرات و التصورات " وتعرف دراسة اجلدوى الفنية للمشروع على أا 

إمكانية إقامة املشروعات االستثمارية فنيا وتنطوي على جمموعة من الدراسات اليت ميكن من املتعلقة ببحث مدى 
  2".خالهلا التأكد من جدوى وسالمة تنفيذ املشروع املقترح من الناحية الفنية من عدمه

  3:وتنبع أمهية هذا النوع من الدراسات من أن نتائجها تستخدم يف عدة جماالت منها
  الدراسة الفنية يف تقدير رأس املال املطلوب للمشروعتساعد بيانات. 
 تساعد بيانات الدراسة الفنية يف حتديد املواقع البديلة للمشروع. 
 واآلثار املترتبة على ذلك ،حتدد الدراسة الفنية احلجم املمكن للمشروع. 
 حتديد مصادر احلصول على االحتياجات. 

  4:ية ميكن أن تنجم عنه جمموعة من اآلثار السلبية من بينها ما يليكما أن عدم االهتمام الكايف بالدراسة الفن
   ظهور اختناقات بني خطوط اإلنتاج، مما يؤدي إىل عدم حتقيق التوازن والتناسق بني مراحل اإلنتاج  -أ           
 .مياملختلفة للمشروع الواحد وبني القطاعات االقتصادية املختلفة داخل االقتصاد القو           
 .اختيار بعض األساليب الفنية غري املالئمة من الناحية االقتصادية والفنية  -ب   
  .ارتفاع تكاليف احلصول على التكنولوجيا -ج    

                                                             
  .130بة، مرجع سبق ذكره، صنهالة حممد لبيب ع -  1
  .89فالح حسن احلسيين، مرجع سبق ذكره، ص -  2
  .62حممد دياب، مرجع سبق ذكره، ص -  3
  .102العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، صسعيد عبد  -  4
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وتركز الدراسة الفنية على كل ما يتعلق بإنشاء املشروع من حيث حتديد حجمه، حتديد حجم اإلنتاج 
اإلنتاج املالئم وحتديد العمليات واملعدات، والتخطيط الداخلي للمشروع اختيار موقع املشروع، اختيار أسلوب 

وحتديد االحتياجات من املواد والعمالة، وتقدير تكاليف املشروع، والشكل التايل يوضح مراحل دراسة اجلدوى 
  :الفنية

  مراحل دراسة اجلدوى الفنية):  3 .3( شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .90فالح حسن احلسيين، مرجع سبق ذكره، ص :املصدر

 تكاليف املشروعنتائج دراسة اجلدوى الفنية وتقدير 

 نتائج دراسة اجلدوى التسويقية

 الدراسة استكمال

 حتديد حجم اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية

 حتديد حجم املشروع

موقع املشروع اختيار  

 أسلوب اإلنتاج والتكنولوجيا املستخدمة ونوع اآلالت اختيار

 للمشروعحتديد العمليات اإلنتاجية والتخطيط الداخلي 

املشروع من وسائل ومستلزمات وعناصر  احتياجاتتقدير 
 اإلنتاج والتسهيالت اإلنتاجية
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ومن خالل الشكل السابق يتضح أنّ الدراسة الفنية متر على جمموعة من املراحل، وتتطلب جتميع معلومات 
أمهية لتحقيق أهداف املشروع، وهذه املعلومات ذات عالقة مبكونات الدراسة الفنية واليت ميكن التعرف  ذات

  :عليها يف العناصر التالية
  :ختطيط الطاقة اإلنتاجية للمشروع الصغري - 1 

 على يعترب قرار ختطيط الطاقة اإلنتاجية من القرارات اإلستراتيجية على اليت تؤثر قدرات املشروع الصغري
  1:حتقيق أهدافه يف األجل الطويل وهي تتعلق مبا يلي

  .حجم املشروع ومستوى الطاقة اإلنتاجية املناسبة -)أ(
اخلام ، املواد العمال، املعدات واآلالت، املباين والتجهيزات: واملتمثلة يف: التسهيالت اإلنتاجية املطلوبة - )ب(

  .والطاقة
  2:ويتوقف ختطيط الطاقة اإلنتاجية على عدة عوامل هي  

 حجم الطلب املتوقع على منتجات املشروع والسابق حتديده عند دراسة اجلدوى.  
  إمكانيات التمويل املتوفرة لدى صاحب املشروع، واليت هي يف الغالب حمدودة بالنسبة للمشروع الصغري

  3.اإلنتاجية تتطلب مستويات منخفضة من اإلنفاق الرأمسايلمما ينجم عنها تفضيل أحجام معينة من الطاقة 
  الذي سيتحقق ) حجم املشروع(اقتصاديات حجم التشغيل، حيث جيب اختيار مستوى الطاقة اإلنتاجية

  .عنده ختفيض تكلفة الوحدة اإلنتاجية إىل أقل حد ممكن
  حتديد الطاقة اإلنتاجية وغريها من وجيدر اإلشارة إىل أن حتديد نظام اإلنتاج املناسب للمشروع ميكن من 

  4:القرارات املهمة، ومن أهم اخلصائص اليت يتسم ا اإلنتاج يف املشروعات الصغرية هي
  ؛)بالطلب(إنتاج منتجات شخصية للعمالء  -
  عدم القدرة على اإلنتاج الكبري، -
  .واملتخصصنيضعف القيام باألحباث والتطوير، نظرا لقلة املوارد املالية   -

  :اختيار موقع املشروع الصغري -2
يعترب اختيار موقع املشروع من القرارات اهلامة يف دراسة اجلدوى الفنية، وأحد العوامل املسامهة يف جناح أو 
فشل املشروع، كما أنّ اخلطأ يف اختيار املوقع له تبعات كبرية و خسائر مادية ومالية يتحملها مالك املشروع 

  . الصغري
  

                                                             
  .183مروة أمحد، نسيم برهم، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .90هالة حممد لبيب عنبة، مرجع سيق ذكره، ص  -  2
  .71حممد دياب، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
  .138ه، صرهالة حممد لبيب عنبة، مرحع سبق ذك -  4
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  1:وتتم دراسة املوقع عادة على مرحلتني 
  .حتديد املنطقة اجلغرافية اليت سيقام عليها املشروع -)أ(
  .حتليل املوقع داخل حدود هذه املنطقة - )ب(

ومن املمكن توافر عدة مواقع داخل املنطقة اجلغرافية، هلذا تعمل الدراسة الفنية على اختيار املوقع املالئم 
  2:تأثر اختيار موقع املشروع الصغري جبملة من العوامل نذكر أمههاداخل هذه املنطقة، وي

  ملواد األولية وذلك االقرب من األسواق والزبائن لتصريف اخلدمات والسلع، وكذلك القرب من مصادر
 .بغرض ختفيض تكلفة النقل، وعدم حتمل املشروع تكلفة التخزين خاصة إذا كانت املواد سريعة التلف

 رد البشرية املؤهلة واليت حتمل املهارات واملعارف الكافية واملالئمة لطبيعة العملمدى توفر املوا. 
 ة التحتية األساسيةبنيالقرب من الطرق الرئيسية وتوافر النقل واملواصالت، وكل تسهيالت ال. 
 األراضي وتكلفة املساحات املطلوبة إلقامة املشروع والتوسع احملتمل يف املستقبل. 
 وال الكافية الختيار موقع يليب متطلبات املشروع الصغريمدى توفر األم. 
 طبيعة العمل ونوع النشاط. 
 3.درجة التوطن الصناعي، وهي متثل مؤشر ملعرفة مدى توطن الصناعة يف املنطقة  

  :ختطيط العملية اإلنتاجية -3
املطلوبة والتسهيالت ويتم من خالهلا التعرف على تفاصيل املشروع الفنية واهلندسية، وحتديد اإلمكانيات 

  :الالزمة، وتشتمل على العناصر التالية
 حتديد العمليات اإلنتاجية:  

  .وذلك بالتعرف على العمليات الواجب إجنازها للحصول على املنتج املطلوب
 اختيار اآلالت واملعدات:  

  4:من أمههاعند املفاضلة بني البدائل املختلفة من اآلالت واملعدات جيب مراعاة عدة أسس ومعايري 
  .الطاقة اإلنتاجية املقدرة للمشروع -
  .مدى التطور التكنولوجي يف هذا النوع من املشروعات -
  .مدى التطور التكنولوجي يف هذا النوع من اآلالت واملعدات -
  .تكاليف التشغيل والصيانة لآلالت -
  .مدى احلاجة إىل نوعية معينة من العمالة املدربة -

                                                             
  .52، صمرجع سبق ذكرهعقيل جاسم عبد اهللا،  -  1
  383-382 طاهر حمسن منصور الغاليب، مرجع سبق ذكره، ص ص -  2
  .109مي سالم، مرجع سبق ذكره، ص عزشقريي نوري موسى، أسامة  -  3
  .105نفس املرجع، ص -  4
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نّ ضعف إمكانيات التمويل لدى املشروعات الصغرية واملتوسطة جيعل من الصعوبة وجيب أن نشري إىل أ
  .عليها أن حتصل على املعدات اإلنتاجية احلديثة

 اختيار أسلوب اإلنتاج املالئم:  
توجد عدة بدائل للفنون اإلنتاجية املستخدمة يف اإلنتاج، ولكل أسلوب تكاليفه ومتطلبات تشغيله، وتم 

ة بتحليل املزايا املختلفة لطرق اإلنتاج املتاحة، واختيار الطريقة األكثر مالئمة للمشروع، ويف الغالب الدراسة الفني
  1:منيز بني أسلوبني يف اإلنتاج ومها

وهو األسلوب الذي يعرب عن الكثافة الرأمسالية بنسبة األصول الرأمسالية  :أسلوب كثيف رأس املال -
لما زادت هذه النسبة كلما كانت الصناعة بصدد االعتماد على أسلوب الكثافة الثابتة لكل عامل يف الصناعة، فك

  .الرأمسالية يف اإلنتاج والعكس صحيح
وهو األسلوب الذي ينخفض فيه معامل رأس املال إىل عدد العمال، وهو  :أسلوب كثيف العمل -

   .العاملة املاهرة أسلوب يتالءم مع الدول اليت تعاين من نقص يف رأس املال ووفرة يف األيدي

 التنظيم الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية:  
مهما كانت بساطة العملية اإلنتاجية وصغر حجم املشروع، فإن على صاحب املشروع الصغري أن حيدد 
مواقع املعدات واآلالت وأماكن العمل، وأماكن ختزين مستلزمات اإلنتاج، ويعترب سوء التنظيم الداخلي 

  2.اإلنتاجية ذو أثر على كفاءة استغالل اإلمكانيات واملوارد املتاحة والوقت املستغرق خلدمة الزبونللتسهيالت 
  :تقدير احتياجات املشروع من مستلزمات وعناصر اإلنتاج -4

البد من إعداد قائمة باحتياجات املشروع من األيدي العاملة واملستلزمات املادية لإلنتاج، فتحتاج العملية 
اإلنتاجية توفري املواد األولية بالكميات املطلوبة ويف املواعيد املناسبة، إىل جانب ذلك يعتمد حتديد احتياجات 
املشروع من العمالة على حجم املشروع ونوع اآلالت ومستوى التقنية املستخدم والعمليات اإلنتاجية املطلوبة 

وارد املالية فإنه يواجه صعوبات يف احلصول على املواد وألن املشروع الصغري يعاين يف الغالب من النقص يف امل
  3.األولية، وكذا استقطاب املهارات واخلربات املطلوبة للعملية اإلنتاجية

  :تقدير تكاليف املشروع-5
يتم يف هذه املرحلة ترمجة اجلوانب الفنية واهلندسية للمشروع إىل اجلوانب املالية واملتمثلة يف تقدير تكاليف 

  4:املشروع واليت تنقسم إىل نوعني

                                                             
  .341-340ص حممد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص ،علي شريف  -  1
  .186نسيم برهم، مرجع سبق ذكره، صمروة أمحد،  -  2
  .118.مي سالم، مرجع سبق ذكره، صعزشقريي نوري موسى، أسامة  -  3
  .133-130. سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص ص -  4
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وهي متثل التكاليف الالزمة إلقامة وجتهيز املشروع حىت يصبح معدا للبدء يف التشغيل  :التكاليف االستثمارية -
وتتضمن بدورها رأس املال الثابت والذي حيتوي على األصول الثابتة امللموسة وغري امللموسة، ورأس املال العامل 

ة الالزمة لتشغيل املشروع ملدة دورة إنتاجية واحدة، ويتضمن جمموعة األصول الرأمسالية قصرية والذي ميثل القيم
  .األجل

وتتمثل يف تكاليف العمليات اإلنتاجية من مواد أولية وطاقة حمركة وأجور عمال وصيانة  :تكاليف التشغيل -
  .وتسويق وخالفه

  الدراسة البيئية: املطلب الثالث

املتزايدين إزاء املشاكل البيئية والعواقب اإليكولوجية، أصبح البعد البيئي حاليا من أهم  أمام الوعي والقلق
املعايري احلامسة يف قرار تنفيذ املشروع االستثماري، فلم تعد املعطيات واملعلومات البيئية معيارا لالختيار فقط، بل 

  .ضلة بني البدائل عند صنع القرارهي اليت تتحكم يف معايري االختيار األخرى املستعملة يف املفا
إن العالقة بني البيئة واملشروع ليست عالقة من جانب واحد فهي عالقة تبادلية، حيث يوجد آثار للبيئة 
بكل مكوناا يف املشروع، كما أنه يوجد أثر للمشروع يف البيئة سواًء كان هذا األثر إجيابيا أو سلبيا، وبالتايل فإن 

  .اسة اجلدوى البيئية للمشروع من الضروري أن يأخذ األثرين بعني االعتبارالتحليل الشامل لدر
عملية دراسة التأثري املتبادل بني مشروعات برامج التنمية والبيئة "وتعرف دراسة اجلدوى البيئية على أنها 

وال يضر بالبيئة  دف تقليص أو منع التأثريات السلبية وتعظيم التأثريات اإلجيابية بشكل حيقق أهداف التنمية
  1".وصحة اإلنسان

ويف الواقع فإن وضع اآلثار البيئية يف مرحليت إعداد أو تكوين املشروع هي الطريقة األكثر تأثريا لتجنب 
ويزداد . أخطاء البداية والتصميم اليت ميكن أن تصبح صعبة ومكلفة ألن تصحح فيما بعد يف حياة املشروع

والبيئية اليت تنتج عن املشروعات الصغرية واملتوسطة وذلك بازدياد األمهية االقتصادية االهتمام باآلثار االجتماعية 
هلذه املشروعات يف النمو، فلم يعد األمر مقتصرا كما كان يف السابق على دراسة التأثريات البيئة للمشروعات 

امية ضرورة تبين املدخل البيئي يف فلقد بينت التجارب يف العديد من الدول الصناعية املتقدمة منها والن. الكبرية
  .إعداد وتنفيذ املشروعات الصغرية واملتوسطة

  2:وتكمن أمهية دراسة اجلدوى البيئية يف العناصر التالية
  .ضمان قبول املشروع واملوافقة عليه من السلطات املختصة ومنح التراخيص املناسبة -
  .ملا حتدثه من تلوث وأضرار خطرية يتعذر إصالحها استبعاد اختيار مواقع معينة لبعض املشروعات نتيجة -

                                                             
  .185، ص2007، الدار اجلامعية، مصر، إدارة البيئة والتنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرةخالد مصطفى قاسم،  -  1
  .79مرجع سبق ذكره، ص حيي عبد الغين أبو الفتوح،  -  2
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  .تاليف منازعات بيئية بني مالك املشروع وأطراف أخرى -
  .حتقيق مصلحة املستثمر خصوصا فيما يتعلق بطلب التمويل من اجلهات الدولية -

املشروع والتنبؤ كما أن اهلدف األساسي من دراسة اجلدوى البيئية هو التعرف على العوامل البيئية احمليطة ب
ا، وحتديد آثارها والفرص اليت تتيحها، والقيود اليت تفرضها مبا يساعد على حتقيق فعالية املشروع االستثماري 
باإلضافة إىل ذلك تسعى الدراسة البيئية إىل التشجيع على إجراء حتقيق شامل وكامل ومتعدد التخصصات عن 

، وحتديد اإلجراءات الوقائية )ية، اإلجيابية والسلبية، اآلنية واملستقبليةالكمية والنوع(البيئة واألضرار احملتملة 
  1.والتعويضية الالزمة وبدائلها وطرق معاجلتها

  2:وتصنف املشروعات تبعا لشدة اآلثار البيئية احملتملة إىل ثالثة أصناف هي
  :مشروعات القائمة البيضاء -1

  .ة ولكن ميكن معاجلتها بكلفة استثمارية قليلةوهي املشروعات ذات اآلثار السلبية على البيئ
  :مشروعات القائمة الرمادية -2

  .وهي املشروعات ذات اآلثار السلبية على البيئة ولكن ميكن معاجلتها بكلفة استثمارية عالية
  : مشروعات القائمة السوداء -3

  .هذا املشروع املقترحوهي املشروعات الضارة بالبيئة وال ميكن تفادي األضرار وغالبا ما يرفض 
وألن الكفاءة والرحبية ليستا كافيتني الستدامة املشروع إذا مت جتاهل اجلوانب البيئية واالجتماعية، األمر  

الذي جيعل من دراسة التأثري البيئي للمشاريع االستثمارية أمرا بالغا يف حتقيق هذه االستدامة، لذا فإن تقييم اآلثار 
إىل ضمان محاية البيئة ومواردها الطبيعية، واهلدف بعيد املدى هو ضمان تنمية اقتصادية  البيئية للمشاريع يهدف

  3:مستدامة، باإلضافة إىل حتقيق جمموعة من األهداف الفرعية هي
  .ة لالستمرار بيئيالقابوحتسني عملية اختاذ القرار وضمان أن بدائل املشروع اجلاري دراسته سليمة  -   
  .املشروع ةكافة العواقب البيئية يف أوائل مراحل دور إدراك -   
  .آثارها السلبية أو تقليلها أو التعويض عنها ععن طريق من حتديد أساليب حتسني املشروعات بيئيا، -   
  4.حتقيق درجة من املتابعة واملراقبة البيئية املستمرة، مبا يضمن عدم احنراف املشاريع عن اخلط البيئي احملدد هلا -   
  
  
  

                                                             
  .339منور بن حاج جياليل مغرارة فتحية، مرجع سبق ذكره، ص رأوسري -  1
  .48-47مي سالم، مرجع سبق ذكره، ص ص عزشقريي نوري موسى، أسامة  -  2
  .346أوسرير منور، بن حاج جياليل مغرارة فتحية، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
  .06.ص،2005، يوليو، 3، جملة املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد للمشاريعالتقييم البيئي صاحل العصفور،  -  4
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  1:ومتر عملية تقييم األثر البيئي بعدد من اخلطوات الرئيسية واملتمثلة يف
  :وتتطلب هذه اخلطوة القيام باآليت: حتديد اآلثار -1

  .حتديد العوائق الرئيسية اليت تعترض تنفيذ املشروع -
  .حتديد اخليارات املتاحة لتحقيق األهداف األساسية للمشروع -
  .نطاق تقييم األثر البيئي حتديد -
  .بغية حتديد الطلب على املوارد واملخرجات وآثارها البيئية االستثماريحتليل املشروع  -

  :التنبؤ باآلثار البيئية-2
  .وهي تنصرف إىل التنبؤ حبجم اآلثار البيئية املتوقعة من املشروع االستثماري املقترح 

  :تقييم اآلثار البيئية -3
وتم بتقدير أمهية اآلثار املتنبأ ا، وحتديد التكاليف واملبالغ احلقيقية املتعلقة باملوارد اليت ترتبط بآثار 

در جت، واالستثماراملشروع على البيئة، ودمج هذه التكاليف واملنافع يف التقييم البيئي للمشروع بقدر أمهيته يف قرار 
  :بيئية املتوقعة من تنفيذ املشروع وهياإلشارة إىل أن هناك نوعني من اآلثار ال

  .وهي نتائج املشروع على البيئة واليت ميكن ترمجتها يف شكل نقدي: اآلثار الكمية -
  .التعبري عنها نقديا و وهي اآلثار اليت يصعب تكميمها: اآلثار النوعية -

  :تقرير نتائج تقييم األثر البيئي -4
حول نتائج تقييم األثر البيئي ومصادر البيانات ومستويات الثقة وهي آخر مرحلة يتم فيها كتابة تقرير 

  .واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة باملتطلبات واملخاطر احملتملة
مع البيئة  تتالءمويتوقف جناح دراسة جدوى املشروعات الصغرية على مدى صياغة املشروع بطريقة 

م أمهية إعداد الدراسة البيئية للمشروعات الصغرية واملتوسطة عن اخلط البيئي احملدد له، ورغ احنرافهوضمان عدم 
إالّ أن ضعف إمكانياا املالية جيعلها جتد صعوبة يف مجع املعلومات البيئية الالزمة، كما أن تقييم اآلثار البيئية يف 

الغالب ما يواجه من ، والذي يف ستثمارياالالقرار  اختاذهذه احلالة يستدعي إدراج التكاليف البيئية يف حسابات 
قبل هذه املشروعات على أا تكاليف زائدة ال تستطيع حتملها بإمكانياا احملدودة، ورغم ذلك فإن إعداد الدراسة 

م من اجلهات املاحنة للتمويل هلذه املشروعات عالبيئية يشكل إحدى األولويات يف احلصول على التمويل والد
  .املتقدمة االقتصادياتخاصة يف 
  
  

                                                             
  .90- 89. حيي عبد الغين أبو الفتوح، مرجع سيق ذكره، ص ص -  1
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  الدراسة التمويلية: املطلب الرابع

ويقية والفنية سة للمشروع بعد تقدمي العناصر التتربز أمهية هذه الدراسة يف كوا حتدد الرؤية املالي
واهلندسية، ودف الدراسة التمويلية إىل التأكد من مدى توافر املوارد املالية الالزمة إلقامة وتشغيل املشروع يف 

  .بالتزاماتهتكلفة معقولة، وحتديد مقدرة املشروع على الوفاء األوقات املناسبة وب
ومن أجل تعظيم حظوظ النجاح، فإن البحث عن التمويل جيب أن يتم حسب سياق منهجي خاصة يف 
حالة املشروعات الصغرية واملتوسطة، واليت تواجه يف العادة صعوبات يف الوصول إىل املوارد املالية بشروط ميسرة 

هذه املشروعات يف احلصول على التمويل الضروري إما ألن أصحاا مل يقدموا املشروع بشكل  فقد ال تنجح
  .صحيح، أو مل يوجه إىل املصدر األفضل للتمويل

  مراحل عملية البحث عن التمويل: أوال
واليت ميكن توضيحها  عد ضروريا ومهما لصاحب املشروع،إن إتباع املراحل اخلاصة بالبحث عن التمويل ي

  :يف الشكل التايل
  مراحل عملية البحث عن التمويل):  4.3( شكل رقم

  

  

  
  

  

Source : Josée ST- Pierre, Robert Beaudoin, op.cit, p.216. 

  1:ومن الشكل السابق ميكن  شرح هذه املراحل على النحو التايل
 تقييم احتياجات التمويل: اخلطوة األوىل  

  :حتتاج املشروعات الصغرية واملتوسطة إىل نوعني من االحتياجات التمويلية ومها
 واملتعلقة بتمويل رأس املال العامل: احتياجات قصرية املدى.  
 نفقات البحث والتطوير)األصول الثابتة(واملتعلقة بتمويل نفقات االستثمار : احتياجات طويلة املدى ، 

R&Dوتطوير السوق ،. 
  

                                                             
1 - Josée ST- Pierre, Robert Beaudoin, op. cit, pp, 216-223. 

 حتليل معايري القبول يف املصادر احملددة

 إعداد خمطط التمويل

 التفاوض مع خمتلف الشركاء املاليني

 تقييم احتياجات التمويل

 التعريف خبصائص املشروع

 املمكنة للتمويلحتديد املصادر 
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هذه املشروعات حسب حاجاا التمويلية إىل ثالثة جمموعات رئيسية منها مؤسسات  تصنيفكما ميكن 
با لتمويل نشاطاا لأقل حاجة للتمويل وهي املؤسسات التقليدية واحلرفية، ومؤسسات حمدودة األسواق تلجأ غا
حباجة إىل أساليب االستغاللية واالستثمارية إىل مصادر تقليدية، وأخريا مؤسسات صغرية ومتوسطة إبتكارية 

  1.حديثة ومرنة للتمويل ألنه يتعذر عليها احلصول على موارد مؤسسية تقليدية خصوصا االستدانة البنكية
 حتديد خصائص املشروع املمول: اخلطوة الثانية  

  :وتتمثل هذه اخلصائص فيما يلي
 احلجم النسيب للمشروع مقارنة باملؤسسة:  

أصول املؤسسة، فكلما كانت هذه النسبة ضعيفة كلما كان اخلطر مدى أمهية املشروع مقارنة مبجموع 
ضعيف، وبالتايل البحث عن التمويل سيكون أسهل، كما ميكن ضمان التمويل الذايت بالكامل للمشروع، وهذا ما 

  .سيجنب املؤسسة االرتباط بشركاء خارجيني
 حجم املشروع:  

ك مثالً ال تفضل إقراض املبالغ الصغرية، ألا ال ويؤثر ذلك على بعض األطراف املمولة للمشروع، فالبنو
  .)مصاريف التحليل واملتابعة(يفها رتغطي مصا
 نوع األصل:  

إذا كان املشروع حيتوي على عناصر أصول ملموسة، ميكنه احلصول على قروض عقارية، وقروض ألجل 
غري ملموسة، فإن مصادر األموال واالعتماد اإلجياري، ولكن إذا كان جمموع املشروع قائم على عناصر أصول 

  .السابقة تكون غري متوفرة، وبغض النظر عن األموال الشخصية، يتبقى أمام املشروع خيار رأس املال املخاطرة
 املردودية:  

معدل املردودية املنتظر للمشروع يؤثر على مصادر األموال املتوفرة، فمثال شركات رأس املال املخاطرة إذا 
عادة مردودية أعلى من قيمة معينة على استثماراا فإن هناك احتمال ضعيف ألن تقبل متويل كانت تنتظر يف ال

مشروعات تقليدية ذات مردودية متواضعة نسبيا، كما أن اجلهات املمولة األخرى تأخذ باحلسبان املردودية ألا 
  .تؤثر مباشرة عل القدرة اليت على املؤسسة احترامها مع التزاماا املالية

 الصحة املالية للمؤسسة: 
املمولة باحلسبان الصحة املالية للمؤسسة الطالبة للتمويل، كما تريد هذه اجلهات املمولة ضمان تأخذ اجلهات 

  .أن السيولة املتولدة من طرف املشروع املمول ال تؤثر سلبا على الصعوبات املالية للمؤسسة

                                                             
، أطروحة دكتوراه يف العلوم املخاطر، دراسة حالة تونس، املغرب، اجلزائرفرص متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة برأس املال سحنون مسري،  -  1

  .63.، ص2013-2012، جامعة تلمسان، االقتصادية
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 مرحلة املشروع :  
املرحلة اليت يتواجد فيها املشروع ستؤثر على خمتلف اجلهات املمولة، فعندما يكون املشروع يف مرحلة 

، هناك مؤسسات قليلة جدا تزود املشروع باألموال، فاخلطر اإلمجايل يكون مرتفع جدا يف R-Dالبحث والتطوير 
مير املشروع من مرحلة تصميمه األويل ويصبح  الرتفاع حالة عدم التأكد، وعندما) التأسيسية(املراحل االبتدائية 

ويف . جاهزا للدخول إىل السوق، توجد شركات رأس املال املخاطرة األكثر ختصصا يف متويل مرحلة االنطالق
  .مرحلة التوسع يزداد االهتمام باملشروع من طرف شركات رأس املال املخاطرة وكذا البنوك بشروط حمددة

 لتمويل حسب نوع املشروعاادر حتديد مص: اخلطوة الثالثة  
وتتمثل هذه اخلطوة يف الكشف عن مصادر التمويل حسب خصائص املشروع، وجيب على صاحب 
املشروع أن يسعى من أجل احلصول على كل املعلومات الضرورية حول مصادر التمويل املمكنة، لذا من األجدر 

  .املشروع أن يوجه إمكانياته وقدراته لالستفادة من أفضل شروط التمويل املمكنة ملشروعه بلصاح
 حتليل معايري االختيار: اخلطوة الرابعة  

وتتمثل هذه اخلطوة يف مقارنة خصائص املشروع مبعايري االختيار ملصادر التمويل املختلفة، فليس من 
تمويل إلجناز املشروع، فهذا مرتبط حبجم املشروع ومدته، كما الضروري دائما اللجوء إىل العديد من مصادر ال

أن هناك بعض املقاولني يفضلون اللجوء إىل نفس اجلهات املمولة من أجل متويل مشاريعهم ويف كل مراحل تطور 
ل وبالنتيجة احلصو. وجوده بني الطرفني  املمكن *املعلومات املشروع، ويتبع ذلك ختفيض معترب لعدم التناظر يف

  .على شروط أفضل للتمويل
 إعداد خمطط التمويل: اخلطوة اخلامسة  

والذي يسهل من عمل صاحب املشروع يف حبثه عن التمويل، كما أنه حيصي بالسنوات االحتياجات 
، لذا فهو عبارة عن جدول تقديري يهم املؤسسة لتراقب سياستها االستثمارية ومتاشيها  واملوارد املرتبطة باملشروع

  .ية التمويلمع عمل
 التفاوض مع خمتلف الشركاء املاليني: اخلطوة السادسة  

وفيها يتفاوض صاحب املشروع حول شروط التمويل مع خمتلف اجلهات املمولة  األخريةوهي اخلطوة 
بأصل حمل التعاقد يكون التمويل  األمرقصرية نسبيا عندما يتعلق  أووبعض هذه التفاوضات تكون غري جمدية 

املطلوب فيه من اجلهة املمولة خاضع لقواعد معرفة وحمددة مسبقا، وهذه احلالة خاصة عند متويل احتياجات رأس 
معايري صارمة من طرف املؤسسات  إىلواملخزون والذي خيضع  الزبائنطرف حسابات  املضمون منمال العامل 

 إىلطوال وصعوبة خاصة يف حالة جلوء املشروع  أكثرى ميكن أن تقدم تفاوضات بينما مصادر متويل أخر .املالية
                                                             

وتشري إىل إمتالك اجلهات املمولة للمعلومات الالزمة حول املشروع  املمول  ""  L’ asymétrie de l’information عدم التناظر يف املعلومات -  *
ملزيد من ( اخل، ....تطابقها مع املعلومات اليت حيتفظ ا املقاول ويتردد يف الكشف عنها سواء كان ذلك ألسباب ضريبية أو تكاليف املنافسةأو عدم 

  ).التفصيل سيتم التطرق إىل ذلك يف املبحث الرابع من الفصل



 األسس النظرية إلنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة                             الفصل الثالث

146 

أن تقدمي  إىلالرفع يف رأس املال والذي له متطلبات خمتلفة عن ما هي لدى املؤسسات البنكية، وجيب التنويه 
  .املشروع يف اختاذ قرار دعم ومتويل أكثراملقاولني كل املعلومات الالزمة للمستثمرين احملتملني يسهل 

  مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة: ثانيا
املؤثرة على اختاذ القرار  العناصر أهم كأحديشكل االهتمام بتحديد مصادر التمويل للمشروع ليس فقط 

مصادر  أفضلوتشغيل ومنو املشروع، وهلذا جيب البحث عن  إنشاءاالستثماري، ولكن أيضا يف كافة مراحل 
مالءمة لظروف وخصائص املشروعات الصغرية واملتوسطة، ومن مثّ اختيار هيكل التمويل املناسب  وأكثرالتمويل 

  :يلي كما واملتوسطةالصغرية  للمشروعاتمصادر التمويل املتاحة  أهموميكن التعرف على 
 :مصادر التمويل الداخلية -1

  املصادر اخلارجية إىلاملشروعات الصغرية واملتوسطة على املصادر الداخلية للتمويل قبل جلوئها  تعتمد
  :يليوتتمثل املصادر الداخلية فيما 

  الشخصية  األموال( رأس املال:( 
انطالق املشروع، حيث انه يلجأ صاحب  أوبشكل خاص عند تأسيس  األموالهذه  إىلوتظهر احلاجة 
 التمويل إىل اللجوءاخلاصة ومدخراته الشخصية قبل  أموالهباالعتماد على  تهتكوين مؤسس أواملشروع عند بداية 

  1. على االستقاللية املالية واحملافظةاخلارجي، وذلك بسبب عدم رغبته يف املخاطرة بأموال غريه، 
 التمويل الذايت: 

مصادر التمويل املستخدمة من طرف املشروعات الصغرية واملتوسطة، وذلك للمرونة يف هذا  أهميعترب من 
النوع من التمويل، ويلعب دورا هاما يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك بسبب ضعف مركزها املايل 

بالتزامات مالية  وصعوبة حصوهلا على االقتراض، وكذلك بسبب عدم رغبة مسريي هذه املؤسسات يف الدخول
املالية من اجل  لألسواقعدم متكن معظمها من اللجوء  إىل إضافةاملالية،  إمكانياايصعب مواجهتها نظرا حملدودية 

  2. اإلدراجوالسندات بسبب صعوبة شروط  األسهمالتمويل بواسطة طرح 
يكون يف بداية نشاط  األول النوع أنويكمن الفرق بني التمويل عن طريق رأس املال، والتمويل الذايت هو 

بعد  أياملؤسسة  أوالنوع الثاين فانه يتم خالل دورة حياة املشروع  أناملؤسسة أي عند تأسيس املؤسسة، يف حني 
مرحلة التأسيس واالنطالق، ويشمل التمويل الذايت تلك األرباح أو جزء منها واليت حققها املشروع من خمتلف 

 3.دائمة أو لفترة طويلة، إضافة إىل االهتالكات واملؤونات بصفةنشاطاته واليت تبقى لديه 
                                                             

  .63ماجدة العطية، مرجع سبق ذكره، ص -1
، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع اإلشارة حلالة اجلزائر دور البدائل احلديثةمساح طلحي،  -2

  .95، ص2014-2013جامعة أم البواقي، 
الفترة أثر االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على النمو االقتصادي، دراسة قياسية على االقتصاد اجلزائري خالل نسيمة سابق،  -  3

  .36، ص2015/2016، 1جامعة باتنة  أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،،2000-2014
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 :مصادر التمويل اخلارجية -2
احتياجاا التمويلية من املصادر الداخلية، لذلك كل  عادة ال تستطيع املشروعات الصغرية واملتوسطة تغطية

  :فهي تلجا إىل املصادر اخلارجية واملتمثلة فيما يلي
 االئتمان التجاري: 

احد مصادر التمويل القصري األجل اهلامة الذي حتصل عليها املؤسسات الصغرية واملتوسطة من وهو 
املوردين، ويتمثل يف قيمة املشتريات اآلجلة اليت حيصل عليها املستثمر من املورد ملواجهة احتياجاته اجلارية يف حالة 

ع الصغري يف ممارسة نشاطه، كما يتميز باملرونة عدم كفاية رأس املال العامل، ويضمن هذا االئتمان استمرار املشرو
ألنه عادة ما يزيد وينقص تبعا لتغريات حجم النشاط، كما أنه ال تترتب على هذا االئتمان أية أعباء إضافية وال 
حيتسب عليه أية فوائد مهما طالت مدة االئتمان، باإلضافة إىل سهولة احلصول عليه؛ إذ أنه ال يتطلب أية إجراءات 

  1. قدة كما هو احلال يف االئتمان املصريف سوى املعرفة وتبادل الثقة بني املشروع واملوردمع
 االئتمان املصريف: 

وميثل قروضا قصرية األجل حيصل عليها املشروع من البنك، وذلك من اجل متويل احتياجاته القصرية 
وضع حتت تصرفها مبلغا من املال لفترة حمددة األجل، وميكن التعبري عنه بتلك الثقة اليت يعطيها البنك للمؤسسة، ب

، ويتوقف حجم استخدام هذا االئتمان على قرار املشروع الصغري خبصوص مدى 2ومتفق عليها مقابل فائدة معينة
االعتماد عليه ودرجة توفره عند احلاجة إليه، باإلضافة إىل املركز االئتماين للمشروع طالب القرض من جهة وعلى 

  .ض اليت يطلبها املقرض من جهة ثانيةشروط االقترا
 التمويل عن طريق مؤسسات رأس املال املخاطر: 

املؤسسات  أووهو ميثل أحد مصادر التمويل املستحدثة والذي يالئم املؤسسات الصغرية واملتوسطة املبتكرة، 
فة رأس املال البشري على الصغرية واملتوسطة الديناميكية، واليت تتميز بصعوبة تقدير عوائدها، وكذلك متتاز بكثا

تقدم حلوال اة مشكلة التمويل هلذا   أنلذا فإنه يتعذر على املؤسسات املصرفية التقليدية  ،املوجودات امللموسة
معظم  أناليت تكون يف مرحلة البحث والتطوير، كما  أوالنوع من املؤسسات الصغرية واملتوسطة االبتكارية 

ن استخدامها كوعاء لضمانات حصول على قرض مستقبلي، ومن مثة تأيت احلاجة خمرجات هذه املؤسسات ال ميك
مؤسسات رأس املال املخاطر اليت متتاز بكفاءة عالية ومتتلك تقنيات متطورة تالءم حاجيات هذا النوع من  إىل

 األرباحسم وتقااملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتقوم هذه الصيغة من التمويل على املسامهة يف رأس مال املؤسسة 
واخلسارة، كما ميكن القول أن مؤسسات رأس املال املخاطر متثل وسيط مايل متخصص يف توفري رأس املال بصفة 

                                                             
  .107-106.مساح طلحي، مرجع سبق ذكره، ص -1

  .39نسيمة سابق، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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جانب اجلهود الفنية والدعم االستراتيجي لفائدة مؤسسات تتميز باحتمال منو لكنها متتاز بدرجة خطورة  إىلمؤقتة 
  1. ستقبلي يف املدى الطويليف احلصول على أقصى مردود م أمالمرتفعة، 
 التمويل غري الرمسي: 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة  شيوعا لتمويل األكثريشكل هذا النوع أحد مصادر التمويل اخلارجية 
هذه املؤسسات يف احلصول على التمويل  أصحابالنامية وذلك بسبب التعقيدات اليت جيدها  الدولوخاصة يف 

 اإلطارمن اجلهات الرمسية، والتمويل غري الرمسي هو ذلك التمويل الذي يتم من خالل قنوات تعمل غالبا خارج 
) capital amical(والعائلة  األصدقاءكالتمويل من  األشكال، ويأخذ هذا التمويل العديد من 2للدولة القانوين

  .األشكالوغريها من  *االدخار واالئتمانمجعيات تناوب 
 التمويل عن طريق املؤسسات املتخصصة يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة: 

 بعض املؤسسات بإنشاءسعيا من احلكومات حنو ترقية وتنمية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة قامت  
املايل والفين هلذه املشروعات للتقليل من حدة املشكالت املالية، وذلك بتقدمي  واهليئات احلكومية لتقدمي الدعم

 أومالية،  إعانات أوالفوائد  خمفضة األجلطويلة  أواملالية واليت تأخذ شكل قروض متوسطة  اإلعانات أوالقروض 
  3. قروض بدون فوائد

جانب التمويل طويل  إىل(  األجلوسط التمويل مت إىلفإن جلوء املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ولإلشارة
على موجوداا  واإلضافاتيكون بغرض متويل اجلزء الدائم من استثماراا يف رأس املال العامل املتداول ) األجل

  .البنوك واملؤسسات املالية املتخصصة إىلالثابتة، وهذا ما حيتاج التوجه 
 التمويل االستئجاري: 

باستئجاره من مالكه أو  األصلوهو أحد الطرق احلديثة يف التمويل، حيث يقوم املشروع بدل شراء 
  :إىلمؤجره، فيكون له حق االنتفاع باستخدامه وينقسم 

 والتامني عليه، كما يتحمل  األصلويكون املؤجر عادة هو املسؤول عن صيانة  :االستئجار التشغيلي
 .خماطر االهتالك والتقادم

                                                             
  .86-74ص سحنون مسري، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
، مداخلة ضمن الدورة التدريسية حول متويل املشروعات الصغرية التمويلية غري الرمسيةالتمويل عن طريق القنوات حممد عبد احلليم عمر،  -  2

  .04، ص 2003ماي  25/28واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، جامعة سطيف، 
من عدد من األفراد يشتركون  وهي عبارة عن مجع عدد من اإلدخارات): Tantine a fond de solidarité(مجعيات التناوب واالدخار   -  *

وعدم  يف خصائص موحدة سواء على املستوى االجتماعي أو املهين، لكي تصبح مبلغا كبريا يستفيد منه كل فرد دوريا، ، وتتميز ببساطتها وسهولتها
  .وجود تكلفة متويل 

، رسالة ماجستري يف دراسة حالة البنوك العمومية بوالية املسيلةإستراتيجية البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، عمران عبد احلكيم،  -  3
  .15، ص 2007العلوم االقتصادية، جامعة املسيلة، 
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 اليت حيتاجها املستأجر، ويأجرها له بعقد غري  األصوليقوم املؤجر بتمويل شراء  :االستئجار التمويلي
على مدى فترة العقد، ويأخذ االستئجار التمويلي الصور  األقساطملدة طويلة، ويتم سداد  لإللغاءقابل 
 1:التالية
 حالته بعد انتهاء مدة التأجري إىل األصل إعادةوفيه يتم : التأجري املباشر. 
 اية مدة العقد التأجري مع االحتفاظ حبق الشراء يف. 

  :وميكن تلخيص مصادر التمويل السابقة الذكر يف الشكل التايل
  

  الصغرية واملتوسطة املشروعاتمصادر التمويل يف ):   5.3 (الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بناءا على ما سبق الباحث إعدادمن  :املصدر
                                                             

  .258-257، ص ص 1992، املكتبة األكادميية، اجلزء الثاين، أسس تقييم املشروعاتأويس عطوة الزنط،  -  1

  

 مصادر التمويل

 مصادر التمويل الداخلية

 )األموال الشخصية(املال رأس  -

 .التمويل الذايت -

 مصادر التمويل اخلارجية

 .االئتمان التجاري -
 .االئتمان املصريف -
التمويل عن طريق مؤسسات رأس املال  -

 .املخاطر
 .التمويل غري الرمسي -
التمويل عن طريق املؤسسات املتخصصة يف  -

 الصغرية واملتوسطة دعم املؤسسات
 .التمويل االجياري -
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  تكلفة رأس املال للمشروعات الصغرية واملتوسطة: ثالثا
والنمو  املنافسةتؤثر تكلفة التمويل على كافة احلسابات املالية واالقتصادية للمشروع وقدرته على 

تكلفة التمويل على القرار النهائي بقبول االستثمار من عدمه، باعتباره مؤشر مرجعي  أيضاواالستمرار، وتؤثر 
  .تتجاوز يف حدودها الدنيا تكلفة التمويل أنلقياس ومقارنة رحبية املشروع واليت يتعني 

املال على ما يدفعه املشروع للحصول على رأس املال سواء كان يف شكل قرض  رأسويتوقف مفهوم تكلفة 
اخل، الستخدامها يف متويل املشروع االستثماري، كما يتوقف على معدل العائد ... حمتجزة أرباحسهم أو أ أو

بشكل صحيح  خبطر املشروع فإنه ال يسمح بقياسكان غري معدال  إذا األخريهذا  ،الذي يطلبه املستثمرون
  1.خماطرة، كلما ارتفع معدل العائد املطلوب أكثرللمردودية الذاتية للمشروع، فكلما كان املشروع 

) التحيني(القيمة احلالية ملشروعاا املستقبلية، فإن معدل االستحداث  إىلوباعتبار أن قيمة املؤسسة مساوية 
  .املستعمل يف املعادلة حلساب قيمة املؤسسة مرتبط بدرجة اخلطر لكل مشروع استثماري

قليلة التنويع من حيث املشروعات االستثمارية، فإن معدل  ةواملتوسط ةاملؤسسات الصغري أنومبا 
 لتحديد هذا قوتوجد العديد من الطر .االستحداث هلذه املشروعات يكون مساويا ملتوسط معدل العائد للمؤسسة

فإن الطريقة الوحيدة واليت تعترب فعال مفيدة يف ظل غياب  الصغرية واملتوسطةاملعدل، ولكن بالنسبة للمؤسسات 
، هي التكلفة املتوسطة املرجحة لرأمسال وتعرف بتكلفة رأس املال وحتسب مبعدل أسهمهاسوق منتظمة لتداول 

  2.اإلمجايلالنسبية يف التمويل  أمهيتهاالعائد املتوسط لكل مصدر متويلي مرجحا عن طريق 
تماثل يف الاملؤسسات الصغرية واملتوسطة مرتفعة بسبب عدم تكلفة التمويل يف  أن إىل اإلشارةوجيدر 

املبالغة يف تقدير  إىلاملعلومات يف هذا النوع من املؤسسات، فنقص املعلومات الكافية لدى املقرضني تقودهم 
  . املخاطر، مما جيعلهم يطالبون مبعدالت فائدة مرتفعة ووضع شروط معقدة يف التمويل

  تقييم املشروعات الصغرية و املتوسطة :  الثالثاملبحث 

حتظى مسالة تقييم املشروعات الصغرية و املتوسطة أمهية خاصة وحمل نقاش للعديد من الباحثني املهتمني 
ومتيزها عن املؤسسات واملتوسطة  املؤسسات الصغرية امبا يعرف باملالية املقاوالتية، وتشكل اخلصائص اليت تنفرد 

ها من الصغرية و املتوسطة، واليت ميكن تشخيص للمشروعات اليت حتتلها عملية التقييم كبرية مصدرا للخصوصيةال
التعرف على الفروق املوجودة يف السلوك املايل بني املؤسسات الكبرية و م ص م ، مث  خالل التطرق يف البداية إىل

ييم املستخدمة يف تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة، تسليط الضوء على أبعاد القرار االستثماري ومعايري التق
 ا هذا النوع من املشروعاتليأيت الدور يف آخر املبحث على التعرف على طبيعة ومشاكل التقييم اليت تتميز.  

                                                             
  .258نفس املرجع، ص  -  1

2 - Josée ST- Pierre, Robert Beaudoin, op. cit, pp, 130-135. 
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  السلوك املايل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة : املطلب األول 

للمؤسسات الصغرية و املتوسطة خيتلف عن التسيري املايل تشري العديد من الدراسات أن التسيري املايل 
املالك املسريون و منشئي املؤسسات الصغرية و املتوسطة يتبنون سلوكات و  ،للمؤسسات الكبرية ، و أن املقاولني

 الكربى ، و  التعرف على هذا السلوك ميثل انطالقا لتطوير املؤسساتيتبعون أهداف خمتلفة عن تلك املعروفة يف 
املعارف اخلاصة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة ، و يف واقع األمر هناك عوامل متعددة تساهم يف إنشاء هذه 

و األهداف ، و ميكن أن نستدل بنتائج بعض األحباث  نوعني من املؤسسات من حيث السلوكالفروق بني هذين ال
  1:لتوضيح ذلك 

حول خصوصيات  Cooley et Edwards لـ 1983ففي دراسة استقصائية أمريكية أجنزت سنة 
السلوك املايل للمقاولني من خالل استقصاء أجري موعة من املالكني للمؤسسات املوزعة للمنتجات البترولية و 

عامل ، و لقد الحظا أن أول هدف مبتغى من طرف  20قطع غيار السيارات ، حيث أغلبها يشغل أقل من 
مؤسسة ، يليه هدف تعظيم منو الدخل الصايف ، كما اتضح أن هدف تعظيم املقاولني هو تعظيم الدخل الصايف لل

القيمة الصافية للمؤسسة حيظى باملرتبة السادسة ضمن أولويات املقاولني ، مع اإلشارة إىل أن هذه النتائج مستقلة 
  .عن حجم املؤسسة 

أن التباين ما بني حميط املؤسسات الصغرية و حميط املؤسسات   Le Cornu et al)1996 (و يشري أيضا
الكبرية يعد كافيا لتسجيل أن السلوكات خمتلفة بينهما، و من جهة أخرى هنالك جمموعة من اخلصائص جتعل من 

   2: املؤسسات الصغرية و املتوسطة متميزة عن املؤسسات الكربى نذكر أمهها 
 ني التسيري و بللمقاول ، بينما يف املؤسسة الكربى يوجد فصل طبيعي ما  املؤسسة الصغرية هي غالبا امتداد

 .امللكية
  املؤسسة الصغرية تواجه عدد حمدود من خيارات االستثمار و التمويل، و اليت ختفض من إمكانيات التنويع

)Diversification. ( 
  املؤسسة الصغرية تتميز غاليا مبوارد حمدودة يف خمتلف املستويات. 
 ؤسسة الصغرية هي أكثر تعرضا ملشاكل السيولة املعتربة عندما تكون قريبة من مرحلة النمو امل. 
  التسيري املايل للمؤسسة الصغرية مرتبط بقوة مهارات و معارف الفرد الواحد، وعدد قليل من األفراد. 
  إضافة إىل اهلدف املايل، املقاول يبتغي أهداف أخرى غري مالية)non Pécuniaire(. 
 ال يوجد سوق منظم لتداول األوراق املالية للمؤسسات الصغرية* .  

                                                             
1-St – Pierre Josée, La gestion financière des pme , théories et pratiques , PUQ, Québec ,1999 ,p.18   
2-Ibid., pp .18-19    

يعترب مكلفا  العامةاألسواق  إىلمتداولة يف البورصات املنظمة ، ال متلك قيمة سوقية جاهزة ألسهمها ، مصادر مالية أقل و الدخول  أسهمليس هلا  -  *
  .نوعا ما على البعض ، و مستحيل بالنسبة للشركات الصغرية جدا
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 بل يتبع أيضا أهداف  ،املقاول ال يتبع هدف وحيد كتعظيم الثروة الذي يبتغيه املسري يف املؤسسة الكربى
 .متعددة و خمتلفة و معقدة 

  املؤسسة الكربى، أين القيمة املقاول ميارس حرية كبرية يف الوصول إىل أهدافه غري املالية عكس املسري يف
 .تتحدد عن طريق السوق، و يتم تقييم املؤسسة باستمرار تبعا للنتائج احملققة 

  لديها درجة عالية من املرونة يف تصميم برامج التعويض انطالقا من أن املالك ميكنه دمج دخله مع مصاريف
 1. املؤسسة من خالل حتليه باملسؤولية غري احملدودة

أن  Ang 1992و املتوسطة، أكد  ملشاكل املالية للمؤسسات الصغريةاهتمامات الباحثني باو ضمن 
إضافة إىل أا تشكل  ،املؤسسات الصغرية و املتوسطة ليس هلا نفس مشاكل التسيري املايل للمؤسسات الكبرية

مبجموعة من  هوجهة نظر ، و قدم الباحث متثيل*جمموعا يتميز بعدم التجانس بشكل كبري ال جيعلها صنفا واحدا
   2:الوضعيات تظهر يف مدلوهلا اخلصائص املتعلقة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة و هي 

اجلمع بني املوارد املالية للمقاول و موارد املؤسسة، جيعل من خطر األعمال للمؤسسة مصاحبا باخلطر الشخصي  -
  . للمقاول، فإفالس املؤسسة يؤدي غالبا إىل إفالس املقاول

فقدان (األمل يف عمر جد قصري، املؤسسة الصغرية احتمال توقفها عن النشاط ألسباب خمتلفة مرتبطة شاشتها  -
 ...) عامل مهم، ضياع زبون مهم، توقف مؤقت عن العمل

  .توسع العالقات غري الرمسية، و وجود عقود ضمنية مرتبطة بتفضيل عدد من املقاولني غري الرمسيني  -
  .خطر الوقوع يف أخطاء بسبب نقص اخلربة، غياب أو بساطة التفاؤل املفرط للمقاول ارتفاع  -

جمموعة من املشاكل املالية  Mc Mahon et al (1993) نيالباحثكل من و يف نفس السياق يضيف 
  3: و هي اليت تشترك فيها املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

  ضعف الرأمسالية  االبتدائية(Sous-capitalisation initiale )  
  مشاكل السيولة املتكررة. 
  عدم القدرة يف احلصول على التمويل اخلارجي بشروط مالئمة. 
  صعوبة ضمان خدمة الديون بشكل متكرر. 
  هامش ربح غري كايف ، أو غري مالئم. 
  صعوبة استخدام األصول بطريقة مثلى. 

                                                             
1 -James S.Ang , Small Business uniqueness and the theory of Financial Management , the journal of 
Entrepreneurial Finance ,volume 1, December 1991 , p 05. 

ملزيد من التفصيل (ال توجد يف هذه اللحظة نظرية مالية وحيدة قادرة على تفسري السلوكات ألنواع خمتلفة من م ص م ، ) : Ang )1992حسب  -*
  :  إىلميكن الرجوع 

Vincent Colot ,pierre A . Michel, Vers une théorie financière adaptée aux PME, réflexion sur une science en genèse, 
revue Internationale PME, Vol.9,n°1,1996. 

2- St - Pierre Josée, op.cit, p.07. 
3- Idem. 
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  1: بعض الصعوبات املعتادة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  وهي  )Berryman)1982ويضيف 
   .وتشكيل هيكلة رمسية رة هذا األخري على تفويض سلطته ،عدم قد ،التبعية الكبرية للمؤسسة جتاه املالك املسري -
املنافسة ختترق قطاعات تكون حواجز الدخول فيها ضعيفة ، ويكون مستوى م ص م  ألنسلطة سوق حمدودة  -

  .فيها عال 
وتكون غالبا ذات ضعف يف تنويع  م ص م واملنافسة ، هشاشة  ، نظرا ملشاكل السيولة خطر أعمال مرتفع -

  .آمرة مهمة ، مما يضعف من حريتها واستقالليتها  جهاتالزبائن ، وذات تبعية جلهة أو 
  .)  formalisée(املايل املشكل نقص يف إعادة التقييم الدوري لألداء املايل وغياب التخطيط  -
  .*مؤسسات الصغرية واملتوسطة عن مالكيهاللصعوبة الفصل للبيانات املالية  -

  وتعترب بعض هذه الصعوبات من بني العوامل األكثر طرحا يف تفسري إفالس املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  2:التسيري املايل مشاكل أخرى وهي يف تطبيقات ص و مباإلضافة إىل املشاكل السابقة، تواجه املؤسسات 

  . عدم مالئمة املعلومات احملاسبية، لكوا غري كاملة أو غائبة  -
  .غياب أو عدم مالئمة نظام مراقبة التكاليف  -
  .غياب التقارير املالية املستعملة من أجل التسيري  -
  .عدم القدرة على حتليل و تفسري احلاالت املالية  -
  .بشأن تسيري رأس املال العامل  اهتمام غري كاف -
  .ضعف تقييم املشاريع و تنظيم عملية اختاذ القرارات االستثمارية  -
  .معرفة حمدودة ملختلف أمناط التمويل  -
  .غياب التخطيط املايل و حمدودية اخلربة املالية للمقاولني  -

ليس بالضرورة ستصبح مستقبال مؤسسة كبرية،  و تطبيقاا يف  م ص م  نكما تشري املراجع يف املالية أ
 عن ما هو جاري يف املؤسسة الكربى، فمبادئ التسيري املايل هلذه األخرية قائمة على ربالتسيري خمتلفة بشكل معت

قيمة  أن هدف املسري املايل هو أمثلة: فأوىل هذه الفرضيات  م ص م،جمموعة فرضيات تعترب غري مكيفة مع واقع 
املؤسسة ، و هذا بتعظيم مردودية املسامهني ، و الفرضية الثانية أن هدف املسري املايل هو احلفاظ على التوازن 

   3.مالية مالئمة   (Compensation)املستمر بني اخلطر و املردودية للمشروعات، و هذا يتطلب إجراء مقاصة 

                                                             
1 - St - Pierre Josée op.cit ,pp,219-22 

الزمن :  إن سوء التقييم للمسامهة املالية احلقيقية للمالك ، كاستحالة تسجيل حماسيب موعة من املسامهات غري النقدية مثل) Ang )1992شري  ي -*
  .، االستعمال ااين لعدد من أصول املالك  املسري و اليت تساعد على اإلنتاج يف املؤسسة 

2- St - Pierre Josée op.cit,pp.07-08. 
3 -Seyram Etchri , Les Pratiques de G gestion Financière dans les PME et la performance, Mémoire de la 
Maitrise en gestion des PME et de leur Environnement, université du Québec, 2002,p.36.   
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ت الكربى من حيث األهداف و احمليط و اخلصائص و املؤسسا  م ص مو بالنظر إىل الفروق املسجلة بني 
ا ما يتأثر خبصائص فإنه يتنب لنا أن السلوك املايل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كثري ،و طبيعة املشاكل املالية

فعلى سبيل املثال الحظ  ،كذا أمهية املقاول يف مركز القرارات املالية هلذا النوع من املؤسساتهذه األخرية و
Lane et Jameson  )1993(  أن املقاول املنشئ ملؤسسته ينتهج سلوك فيما خيص اختاذ القرار االستثماري و

و هذا ناتج عن الرغبة يف االحتفاظ جبزء  هجه املقاول غري املنشئ للمؤسسة،التمويلي خمتلفا عن ذلك الذي ينت
 .معني من املراقبة و السيطرة يف املؤسسة 

املراقبة ملؤسسته، فيقوم خبيارات التمويل اليت تسمح له باحلفاظ على االستقاللية، فاملقاول املنشئ يفضل  
فهو يلجأ أوال إىل التمويل الذايت مث التمويل اخلارجي عن طريق االستدانة  كما أنه مييل إىل ختفيض حجم 

سسة من أجل احلفاظ على ؤاستثماراته، إذا تطلبت العملية متويل خارجيا معتربا ، كما أنه حياول إيقاف منو امل
و كذا أيضا يفضل توزيع األرباح بشكل ضعيف من أجل ضمان قسم معترب من  ،و السيطرة على املؤسسة املراقبة

  1. التمويل الذايت للمؤسسة 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة تكون عرضة للمخاطر  فإن Walker et Petty (1978)وحسب 

ات االستثمار و تكييف عمليات اختاذ قرار جيب الكربى ، و عليه املؤسساتبشكل أكرب من ) التجارية و املالية(
هذا التوجه من خالل  )Gasse  )1989كما يعزز  اخلطر املتزايد هلذه املؤسسات و التمويل مع خصائص
   2.ت اإلدارة املالية مع واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حماوالت تكييف عمليا

  أبعاد القرار االستثماري يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة : املطلب الثاين 

على مدى نصف القرن املاضي كان هناك تطور التفاق عام يف الكتابات املالية األكادميية على أن قرارات 
االستثمار جيب أن تكون موجهة باملقاييس املقبولة، فهدف هذه القرارات هو زيادة قيمة استثمارات األسهم 

هتمام بامقاييس حظيت  (IP, TRI , VAN)احلالية للمسامهني، و كانت تقنيات خصم التدفقات النقدية مثل 
كون عرضة ملشاكل يف التطبيق، و كانت نتائج البحث حول املشروعات تكبري، رغم أنه يف بعض احلاالت 

  .الصغرية و املتوسطة مبثابة التحدي لبعض هذه املعايري 
يف  و املتوسطة تتمثل االستثمار يف املؤسسات الصغريةإىل أن قرارات  St-Pierre (1999)يشري الباحث 

 باختيار املشروعات اليت على املؤسسة رتبطةاملكل القرارات اليت هلا أثر دال على األموال الداخلة املستقبلية و تقييم 
إىل تطبيقات أن تلجأ  م ص م جيب  هذه األهدافو من أجل بلوغ   .من أجل تشجيع و تطوير أنشطتها إجنازها

  3: التسيري املايل التالية 
                                                             

1- St - Pierre Josée , op, cit , p. 17  
، امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات التسيري املايل و تقسيم األداء يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةخصوصية , قوجيل حممد  - 2

  .285.ص  ،2011نوفمرب  22/23واحلكومات، جامعة ورقلة 
3 Seyram Etchri ,op.cit , p .21  
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  ونفقات االستثمارختطيط اإليرادات. 
  تقييم مردودية املشاريع االستثمارية. 
  تطبيق و مراقبة املشاريع االستثمارية. 

و إن استعمال تطبيقات التسيري املايل املالئمة خبصوص اختيار و قرار االستثمار ستسمح للمؤسسة باجناز 
فإن األهداف  Peel et Wilson (1996)و حسب  . مشاريع اليت تساهم يف منوها و تطويرها و تعظيم قيمتها

باإلضافة إىل و النمو يف رقم األعمال،  هي حتسني املردودية م ص و م االستثماري يف  األساسية اليت حتفز القرار
   1.تعكس أهداف متخذ القرار م ص و م  يم االستثمارات املستعملة من طرفيطريقة تقذلك فإن 

  2: و مها   Ang (1992)هناك تساؤلني يستحقان االنتباه و االهتمام بشكل خاص حسب 
  هل تستثمر املؤسسات الصغرية و املتوسطة بالقدر الكايف ؟  -
  هل هذه االستثمارات موجهة إىل مشروعات قصرية أم طويلة املدى ؟  -

وهنا منيز بني  م ص و م،بالنسبة للتساؤل األول يقودنا إىل التعرف على ما يعرف بدرجة كثافة االستثمار يف 
ل حمفظتها من هقل كاثواليت تدل على أن املؤسسة ت (surinvestissement)سياسة اجلهد االستثماري 

يمة السوقية ، باملقابل هناك سياسة و تنجز مشاريع مردها االخنفاض يف الق  (rentables )املشروعات املثمرة 
وتعين أن أفضل املشروعات مل يتم إجنازها ، األمر الذي يؤدي إىل   (sous investissement)ضعف االستثمار 

  .ها تاخنفاض القيمة السوقية للمؤسسة و درجة تنافسي
  :دول التايل وذلك من خالل اجل م ص م وميكن تقدمي أهم املربرات املفسرة هلاتني السياستني يف 

   

                                                             
1- Ibidem, p .22. 
2 - St - Pierre Josée , op.cit,p .23  
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  PMEكثافة أنشطة االستثمار يف ) :   3.3(  دول رقم اجل
  املربرات املفسرة لسياسة ضعف االستثمار  املربرات املفسرة لسياسة اجلهد االستثماري

ميكن للمؤسسة أن تنجز مشاريع  ،من اجل دفع ضرائب كثرية -
  .ليست مثمرة و اليت ختفض أيضا من األرباح اخلاضعة للضرائب 

 (PARTENAIRE EXTERNE) وجود متعامل خارجي  -
استعمال املوارد املالية يف مشروعات  إىلحيرض املسري  أنميكن 

مثمرة ، و اليت من شأا ختفيض توزيع األرباح غري خمتلفة 
(dividendes).  

عترب و سوء منظرا لنقص اخلربة يف التسيري املايل يالحظ تفاؤل  -
  تقييم ملرودية املشروعات االستثمارية 

 cout)ملفهوم تكلفة اخليار  )  ( méconnaissanceجهل  -
d’option)  املسري إىل االستثمار بو معدل العائد املناسب ، يدفع

ث هذا يف يف مشروعات ذات معدالت مردودية ضعيفة ، كما حيد
حالة مصادر متويل و املتمثلة يف األصدقاء أو العائلة ذات تكلفة 

  .إقراض ضعيفة إن مل تكن منعدمة 

من اجل جتنب تقسيم املراقبة ، املقاول يقوم بإجناز  -
  .مشروعات بسيطة عن طريق التمويل الذايت فقط 

متعامل خارجي اقل ثقة ميكن أن يوقف االستثمارات من  -
مته ، و ميكن أيضا حتفيز إجناز مشروعات أقل  ذاجل محاية 

  .خماطرة ، وتعطي مردودية ضعيفة 
  
  .يم املشروعات املرحبة واملثمرة يضعف اخلربة يف تق -
  
تكلفة التمويل اخلارجي املرتفعة ميكن أن تؤدي باملسري إىل  -

عدم إجناز إال املشروعات اليت ميكن أن ميوهلا عن طريق التمويل 
  .الذايت 

 
Source : St - Pierre Josée , op.cit, p 24  

فهو يشري إىل أن قرار االستثمار يف املشروعات قصرية أو طويلة  Angوبالنسبة للتساؤل الثاين الذي أثاره 
  .مبحيطها ، بتأثريات زبائنها ، و باألهداف الشخصية للمقاول  ،املدى مرتبط بوضع املؤسسة

ال تربر فقط عن طريق أهداف  م ص و م فإن القرارات املالية يف )cornu et al  )1996وحسب 
تعظيم الثروة مثلما احلال عند املؤسسات الكربى ، فمسريو املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيرصون على جتنب 

ان فقد ،ضعف السيولة ، نقص تنويع رؤوس األموال ، فقدان املرونة يف األنشطة  1:املخاطر اخلاصة ملؤسسام مثل
و أخريا فقدان االستقاللية مقابل حتويل الثروة اجتاه  أخرى حول املردوديةالسيطرة على القرار ، التزام اجتاه أطراف 

احلاجة الشخصية : دة ، عوامل غري نقدية تدخل بصفة مركبة على القرارات االستثمارية مثلاعأنشطة أكثر و
منط احلياة واالستدامة و اليت تعد كأسباب كامنة وضمنية وراء  عن فضالالشهرة ،  ،االستقاللية ، السلطة ،لإلجناز

  . قرار االستثمار 
ما  )Mc Mahon  )1993أوضح " اإلدارة املالية للشركات الصغرية ، النظرية و التطبيق " ويف كتابة 

   2:يلي 

                                                             
1-Izold Ghihur , St-Pierre Josée , problèmes spécifique de l’évaluation de projet d’innovation dans les petites 
entreprises , 6 éme congrès international francophone sur la pme , Montréal , octobre , 2002 , p .03  
2 - Adam Vos and Ed Vos, Investment Decision Criteria In Small New Zealand Businesses, Small Enterprise 
Research, Vol8, N°1,2000,pp.01-02. 
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 ل أنب ،أعماهلمف واحد يف تأسيس و إدارة املالكون املسريون للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ليس هلم هد 
 .أهدافهم عديدة و متنوعة 

  بذلك ليست مالية  اعتناالقالعديد من الدوافع اليت أدت باملالكني املسريين الختيار املؤسسات الصغرية و. 
  لمؤسسات الصغرية واملتوسطة هلم حرية معتربة لدمج أهدافهم العديدة و املتنوعة سواء لاملالكني املسريون

  .غري مالية املالية منها أو 
لقد حاول الباحثون التحقق من دالة اهلدف للمقاول إذا ما كانت تتشكل من نفس العناصر املشكلة و

املخاطرة ، و  و لدالة هدف املسريين يف الشركات الكربى ، و اليت تتشكل هذه األخرية أساسا من عنصري العائد
م على  ون أو أصحاب القرارال املايل تفترض أن املسريكل النماذج الكالسيكية يف ايتسمون بالرشادة و قدر

  1: دالة اهلدف التالية  تعظيم و يسعون إىل ،مواجهة اخلطر
Utilité gestionnaire = f(rendement financier , risque systématique) 

أكرب ما )  S’enrichir(  اءنو ألن املسريون يتميزون بالرشادة االقتصادية ، فهم يسعون دائما إىل اإلغ
و تدنئه اخلطر ، و هذا الشرط يؤدي باملسريين إىل تنويع  ميكن ، و يكون اهلدف هنا هو التوفيق بني تعظيم العائد

القابل " حمفظة املوارد ميكن التخفيض من درجة اخلطر املسمى باخلطر غري النظامي أو  بتنويعاستثمارام ، و 
  .     ه له مكافأة مقابل له و ال يولد أي عائد مايل هذا اخلطر غري النظامي ال توج" للتنويع 

 قسم معترب من هعة، نظرا ألنه يوجأما بالنسبة للمقاول فان هذا األخري ال ميلك حمفظة استثمارات منو
رأس املال البشري واملايل لالستثمار يف مؤسسته، فانه جيب إكمال دالة هدفه بتعريف أكثر مالئمة للخطر وإضافة 

  .تعظيم العوائد غري ماليةإمكانية 
  : يقترح التحقق من الدالة التالية  Le cornu et alوحسب 

U Entrepreneur= f (rendement financier ; risque systématique ;Risque non 
systématique ; rendement non financier) 

  2:ها اخلاص، يتكون من العناصر التالية ويشري أيضا إىل أن اخلطر غري النظامي للمؤسسة ص م واملرتبط خبطر   
  .ضعف مستوى السيولة  -
  .غياب تنويع أنشطة املؤسسة  -
  .أو صعوبات حصول املؤسسة بسرعة على أموال لبعض األنشطة ذات مردودية  (Flexibilité)نقص املرونة  -
  .أخرى ممولة  التخوف من فقدان املراقبة والسيطرة والذي مينع املقاول من ضم أطراف خارجية -
  .غياب سوق لتداول األوراق املالية للمؤسسة  -

 

                                                             
1 - St - Pierre Josée , op.cit, p 20 
2- Ibidem ,P 21  
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  يم املشروعات الصغرية و املتوسطةيمعايري تق: املطلب الثالث   

تستند عملية تقييم املشروعات االستثمارية على جمموعة من املعايري اليت تساعد متخذ القرار على دراسة 
لفصل السابق على تلك املعايري اواختيار البديل املناسب والذي يعكس أهداف املؤسسة، وسبق أن تعرفنا يف 

  .التدفقات النقديةني يواملعايري القائمة على فكرة خصم أو حت ، بنوعيها التقليدية
 Capital)*اليةمسيعرف بنظرية املوازنة الرأ مار ايف إط صممت هذه املعايري يف بادئ األمرلقد 

Budgeting théory)  واليت وجهت خصيصا للمؤسسات واملشروعات الكربى، واليت عادة ما تفترض هذه
النظرية أن اهلدف األساسي للمسامهني يف املؤسسة الكربى هو تعظيم قيمة املؤسسة، ومن املفترض أا تعمل يف 

 Myers, Brealey)ةظل أسواق مالية كاملة، تسمح هلا بتمويل مجيع املشروعات ذات القيم احلالية الصافية املوجب

ففي واقع األمر هناك من األسباب ما  املؤسسات الصغرية واملتوسطةأما عن انطباق هذه النظرية على   1. (2009
  2:جيعل هذه األخرية تستخدم معايري خمتلفة يف التقييم عن املؤسسات الكربى نذكر أمهها 

 كما أشار إليه كل من مهني ليس اهلدف لكل مؤسسة صغرية،إن هدف تعظيم الثروة للمسا,Keasey 

Waston  )1993( ،أو  ،هو احلفاظ على استقاللية األعمال ةفقد يكون اهلدف من إنشاء املؤسسة الصغري
  .احلفاظ على استمرارية املؤسسة، أو تعظيم األرباح الصافية

  م(و ) ص(إىل املوارد البشرية املتواجدة يف املؤسسات الكبرية وبالتايل فاملؤسسات  املؤسسات ص و م تفتقر (
 .لتحليل املشروعات بنفس الوترية مثل املؤسسات الكربى  قد ال متلك الوقت أو اخلربة نفسها 

  ب ن العيوأس املال، مما جيعل السيولة مصدر قلق رئيسي، كما أقيودا على ر) م(و ) ص(تواجه املؤسسات
وتنعكس على اختيار ) م(و ) ص(ال حتد من خيارات التمويل للمؤسسات املس أاملتواجدة يف سوق ر

 .املشروعات االستثمارية 
ساليب تقييم املشروعات االستثمارية يف الشركات اخلاصة ألقد اختربت العديد من الدراسات حول العامل 
 Mc Mahon ،Petty (1981) 3: ت اليت قام ا كل منوالعامة ومبختلف أحجامها وجماالا من بينها الدراسا

Scott  )1986(، Reid (1999). Pike (1996), Patterson (1989), (1986) Bierman  ومشلت
وبالرغم من كون نتائجهم خمتلفة U-S-A. استراليا، نيوزيلندا، بريطانيا، ايرلندا، سكوتالندا ، : دول خمتلفة مثل 

الصغرية وعمليات اختاذ قرارات االستثمار فيها، فلقد بينت هذه الدراسات  لألعمالمل تعطي فهما عميقا  أا إال
                                                             

قرار االستثمار مستقل عن قرار ) التامة( يف ظل هذه النظرية يكون اهلدف املايل األكثر أمهية هو تعظيم الثروة للمسامهني، ويف ظل األسواق الكاملة  - *
ألا غري مسجلة يف  وبالنسبة هلذا التعظيم يقاس عن طريق تعظيم أسعار األسهم يف السوق، بينما يف م ص م  ال ميكن التحقق من هذا اهلدف.  التمويل

 .السوق املالية
1  - Morris G. Danielson , Jonathan A. Scott , The Capital Budgeting Decisions Of Small Business, Journal of 
Applie Finances , June 2006, p.04. http://astro.temple.edu/~scottjon/documents/CapitalBudgetingin SmallFirms_ 
June2006_final.pdf, pris le 22/11/2016.                      . 
2 -Ibid., pp.02-04. 
3- Adam Vos and Ed Vos, op.cit,p.02. 
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التدفقات  أساليب رية املالية ضرورة تبين املؤسساتما تؤكد النظبينف ،حجم الفجوة الكبرية بني النظرية والتطبيق
ؤسسات ال تزال تستخدم طرق تقليدية، ويشري النقدية املخصومة يف اختاذ مثل هذه القرارات، ولكن بعض امل

(2002) Hilton أساليبرفض املشروع االستثماري هي استخدام  أوأفضل وسيلة الختاذ قرار قبول  أن إىل 
 1.بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود تأخذ أامن  األساليببع قوة هذه نت إذالتدفقات النقدية املخصومة، 

و تقييم املشروعات االستثمارية يف املؤسسات الكبرية  أساليب أوومن حيث املقارنة بني استخدام معايري 
كل  ى سبيل املثال تظهر نتائج دراسات، توفر نتائج بعض الدراسات مالحظات هامة بشان ذلك، فعلم ص م 

لمؤسسة الكربى ودراسة بالنسبة ل  Farragher et al (1999)ودراسة   Jog et Srivastava(1995)من
(1997) Block  ،النسبية ملعايري التقييم كما هي ظاهرة يف اجلدول التايل  األمهيةللمؤسسة الصغرية :  

مقارنة االستعمال ما بني املؤسسات الكبرية و املؤسسات (معدل استخدام تقنيات تقييم املشروع ):  4.3(جدول رقم 
  .)الصغرية 

   مؤسسة كبرية  مؤسسة صغرية
  Block دراسة  املعايري       

(1997) 
 Farragherدراسة 

et  al (1999) 
 Jog etدراسة 

Srivastava (1995) 
43%         
22%         
16%         
11%         

  شركة أمريكية 232

52%           
34%         
80%         
78%         

  أمريكيةشركة  379 

52%        
18%        
43%        
64%        

  شركة كندية 582

DR            
TRC           
VAN          
TRI           

  العينة

Source : Josée ST-Pierre, Robert Beaudoin ,P. 157 

املؤسسات الكربى الكندية تستعمل يف الغالب  أن إىلأشارا  Jog et Srivastavaفبالنسبة لدراسة 
منها تستخدم ما يعرف بطرق التدفقات النقدية  %75مقاربة متعددة املعايري يف تقييم مشاريعها االستثمارية، 

شائع جدا استخدامه  (DR)معيار  أن، كما VANعلى  TRI، مع تسجيل لتفضيل معيار (DCF)*املخصومة 
 )(TRCوقليل جدا من املؤسسات تستعمل معيار معدل العائد احملاسيب  VAN،TRIومرافق يف الغالب ملعياري 

من املؤسسات الكربى يف  %93 أنوجدوا   Farragher et alل  أخرىويف دراسة  . %20من  أقلب
USA تستخدم طرق(DCF) ،املال العامل والقيم املتبقية يف تقييم املشروعات  رأسيف احلسبان تغريات  وتأخذ

و  )%52(ب  DRو )78%( TRIو  )%80(ب  VANاالستثمارية واهم املعايري املستخدمة هي 
  . %34ب TRCمعيار

                                                             
 . 146 .ص , مرجع سبق ذكره, رائد إبراهيم سعد  - 1

*- DCF : Discounted Cash Flow 
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استخدام معايري التقييم القائمة على  أمهيةلقد بينت نتائج هذه الدراسات بالنسبة للمؤسسات الكبرية  
هذه املشروعات  اتسمتتفضيال بالنسبة هلذا النوع من املؤسسات خاصة ما  األكثر وأا ،النقديةني التدفقات يحت

كم هام من املعلومات، على عكس  إىلو بالتايل احلاجة  ،أكثركانت  التأكدالطويلة ودرجة عدم  واآلجالبالتعقد 
بساطة هي اليت تتحكم يف التحليل  األكثرال يوجد فيها ابتكار كبري، فان الطرق  ،املشروعات اليت تتسم بالتكرار

ومعيار  (DR)لذا يكون من املفضل استخدام معايري مثل فترة االسترجاع  ،يف االستخدام واألسهل األسرع ألا
TRC وهذا متاما ما نالحظ بالنسبة لدراسة ،Block   حول املؤسسات الصغرية يفUSA  حيث بينت النتائج

يم املشروعات، بينما الطرق القائمة على خصم التدفقات ييف تق TRCيليه معيار  DRسيطرة استخدام معياري 
  TRI .1بالنسبة ملعيار  %11و VANبالنسبة ملعياري  %16النقدية مل حتظى باهتمام كبري 

على عينة  Graham and Harvey (2001)ومن بني الدراسات املتميزة يف هذا اال جند دراسة 
 أنهذه الدراسة  أظهرتكندا، صغرية يف الواليات املتحدة وشركة متنوعة ما بني الكبرية وال 392مشكلة من 

على  TRIومعيار  %75حيوز على  VANبدرجة عالية فمعيار  (DCF)الشركات الكبرية تستخدم طرق 
  2. %57وذلك بنسبة  (DR)على معيار  أكثربينما تعتمد الشركات الصغرية  ،76%

وجود فروق يف الطرق  أظهرت (UK)باململكة املتحدة  )Corner )1967 للباحث أخرىويف دراسة 
 إىلواملؤسسات الكبرية، حيث يالحظ وجود ميل ) م(و ) ص(املستخدمة يف تقييم املشروعات ما بني املؤسسات 

و  (DR)استخدام طرق  إىل أكثركثر كلما تعاظم حجم الشركة بينما يكون هناك ميل أ DCFاستخدام طرق 
(TRC)  كلما صغر حجم الشركة، كما هو مبني يف اجلدول التايل :  

  درجة استعمال طرق التقييم للمشروعات بداللة حجم املؤسسة) : 5.3( دول رقم اجل

  DCFنسبة استخدام طرق  TRCنسبة استخدام  DRنسبة استخدام   حجم املؤسسة
  %11  %35  %61  صغرية
  %24  %47  %29  متوسطة
  %45  %35 %45  كبرية

Source : Kieu Minh Nguyen , Financial management and Profitability of Small and 
medium enterprises , DBA thesis , southern  cross university ,2001 p . 97 

                                                             
1 -Josée ST- Pierre op.cit, pp 155 -156 . 
2 -Lingesiya kengatharan , capital budgeting theory and practice, research Joumal of finance and Accounting,vol 
7 n°1 , 2016 ,p. 11 . 
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تطبيقات املوازنة الرأمسالية املستخدمة من طرف  أن Lam et al (2008)دراسة  أيضا أظهرتكما 
مقارنة  (DCF)استخداما لتقنيات  أكثرمسؤويل صناعة البناء يف هونغ كونغ، الصني خمتلفة فالشركات الكبرية 

  TRC .1و DRبالشركات الصغرية اليت تستخدم تقنيات 
  الشركات الصغرية مل يفرقوا بني أحجام Vos et Forlong (1998)ويف دراسة أخرى قام ا 

 أكثرشركة مدرجة، فان هدفها يتجه  إىلولكنهم الحظوا بأنه عندما تنتقل الشركة من شركة صغرية غري مدرجة 
  2.يم يحنو الزيادة من ثروة املسامهني، وبالتايل االعتماد أكثر على معايري التدفق النقدي املخصوم يف عملية التق

تقدم مقارنة بني التقييم يف املؤسسات الكربى واملؤسسات  أنلت ومما سبق فان الدراسات السابقة حاو
) م(و ) ص(لتقييم املشروعات  أداةحتليل التدفقات النقدية املخصومة قد ال يكون أفضل  أنومن الظاهر  ،الصغرى

  3:ا يلي مبألسباب تتعلق 
  املتولدة داخليا، مما يدل  باألموالقد تؤخر استثمار واعد حىت تتمكن من متويلها ) ص(هناك من املؤسسات

 .املال  لرأسة يهذه املؤسسات تواجه قيود حقيق أنعلى 
  األساسيغالبا يف البيئات اليت ال تفي باالفتراضات اليت يقوم عليها النموذج ) م(و ) ص(تعمل املؤسسات 

 . الرأمساليةللموازنة 
  للتدفقات النقدية املستقبلية، كما هو  قد ال تكون قادرة على تقدمي تقديرات موثوقة) م(و ) ص(املؤسسات

 .مطلوب يف حتليل التدفقات النقدية املخصومة 
 استخدام طرق التدفقات النقدية املخصومة  إن(DCF)  ا املشروعات ص  أنيعترب مكلف ال تستطيع تقوم

متلك من املعارف واملهارات يف استخدام  أاكما  ،و م ، عكس املؤسسات الكبرية تعترب اقل تكلفة بالنسبة هلا
 4.الصغرية اتهذه التقنيات باملقارنة مع املؤسس

هم املالية، وغياب فيم املشروع ميكن تسجيل ضعف يف معاريعند مالحظة سلوك املقاولني فيما خيص تق
م ص م تستخدم  أن Vos (1999)على غرار Northcott (1991)فلقد أشار  ،التقييم املنظم للمشروعات

ة مثل ييف تقييم املشروعات االستثمارية وطرق حماسب (Méthodes intuitives)طرق تعتمد كثريا على احلدس 
  VAN، TRI .5دة على خصم التدفقات النقدية مثلاستخدام الطرق املعتم إىلوقليال ما تلجا  TRC،DRمعيار 

مربرة باالنطباع اجليد والفطرة السليمة أو  كما أكد نفس الباحث أن قرارات االستثمار هي يف الغالب
  .هي مربرة بأثرها على عوائد املؤسسة  ما احلدس السليم أكثر

  
                                                             

1- Hassan Mounir El – Sady et al , Capital investment practices , globale review of accounting and finance , vol . 2 
, n°2 , September 2011 , p .41  
2- Adam Vos and Ed Vos, op.cit,p. 04.  
3-  Morris G. Danielson , Jonathan A. Scott, op.cit,pp.03-04.  
4- Deresse Mersha Lakew, Prabhakara Rao, Determinants of capital Budgeting Sophistication: Evidence From 
Ethopia, Journal of international Academic Research For Multidisciplinary, Vol 2, Issue11, December 2014,p.144. 
5 - Izold Ghihur , St-Pierre Josée, op.cit, p . 02 
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موضوع لدراسات عديدة تناولت طرق تقييم املشروعات  اقع األمر أن هذه اإلشكالية كانتويف و 
  : ايل االستثمارية يف م ص م، وميكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسات يف اجلدول الت

  ملخص ألهم الدراسات اليت تناولت استعمال طرق تقييم املشروعات ص و م ) :  6.3(  دول رقم اجل

  نتائج الدراسة  العينة  الدراسة وسنة الدراسة

Grablowsky 
and Burns 

(1980) 

مؤسسة ص و م  65 
تنشط يف فرجينيا أمريكية 

قطاع البناء وقطاع التوزيع 
  البيع باجلملة والتجزئة

تقنية منوذجية يف  أيستعمل ت من هذه املؤسسات ال 53.60% -
 .اختاذ القرارات االستثمارية 

تعتمد على الطرق اليت تعتمد على التدفقات النقدية  23.2% -
 .%7.2ب  DRو  %14.5ب  TRCيليها 

Scott et al 
(1972) 

م صناعية .مؤسسة ص 137
U-S-A يف    

 

مؤسسة تستعني بتقنية منوذجية يف اختاذ  )123(أغلبية هذه املؤسسات -
  .قراراا االستثمارية 

-DR  و %51شيوعا و استخداما ب  أكثرهيTRC  30ب%  
 .%10ب DCF (VAN, TRI, IP)طرق 

Peel et Wilson 
(1996)  

  م ص م صناعية اجنليزية
  مؤسسة 84

  .االستثمارقرار  تستعمل تقنية منوذجية لتقييم  80% -
- DR  و  %67.6استعماال ب  أكثرهيTRC  33.8ب%.  
 %23.9ب  التدفقات النقديةالطرق املعتمدة على  -

Graham and 
Harvey (2001)  392 شركة امريكية  

يف التقييم بنسبة  TRIو  VANسيطرة معايري  -
 .%57بنسبة DRمعيار  أما ، على الترتيب76%،75%

Lazaridis 
(2004) 

  قربصية مؤسسات ص 100
  .DRسيطرة معيار  -
ب  DR ، VANمن الشركات تستخدم معيار 36.71% -

  . TRIملعيار  8.86% ، 11.39%

Danielsn and 
Scott 

(2006) 
  مؤسسة ص و م 792

 اإلنفاق ن شركات العينة تستخدم طرق تقييمم30.19% -
هو ثاين مؤشر أكثر   DR و يف مجيع قرارات االستثمار الرأمسايل 
  .من العينة %19شيوعا  

ليس من السهل ) ص(معظم املشاريع اليت تقوم ا املؤسسات  -
  .DCFتقييمها باستخدام طرق 

  :الباحث بناء على املراجع التالية  إعدادمن :  املصدر
 Hoda Ahmed Ibraheem, Financial Structure between Modern and Traditional Theories, 

Journal of American Science 2012,p.290, http://www.jofamericanscience.org/journals/am-
sci/am0809/042_10476am0809_289_303.pdf, pris le19/02/2014. 

 Md. Mohan Uddin, Abu Zakir Md. Rasel, Do We Need to Think More about Small 
Business Capital Budgeting?, International Journal of Business and Management, January, 
2009,pp.115-116. 
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من خالل قراءتنا للجدول يتبني لنا مدى انسجام نتائج هذه الدراسات مع ما سبق عرضه من مالحظات 
ذ يتضح من خالل إ .Cornaو Graham and Harvey و Vos و  Northcottلدراسات الباحثني أمثال 

اجلدول أن مسريي م ص و م يستعملون مقاربة غري رمسية اجتاه سياق اختاذ القرار االستثماري ، فنسبة معتربة منها 
يعتمد على الطرق احلدسية ، وشيوع  هاتقنية منوذجية يف اختاذ قراراا االستثمارية ، بل أكثر إيال تستخدم 

 )Grablowsky et Burns )1980مع مالحظة أن دراسة  . يف التقييم  (TRC)و   (DR)معايري  استخدام
وميكن إرجاع هذا التعارض إىل أسباب تتعلق   مع بقية النتائج الدراسات األخرى متعارضةكانت نتائجها 

  .األنشطة باختالف املؤسسات من حيث احلجم ، وكذا تباين اخلصوصيات بني خمتلف القطاعات و 
بأن طرق اختيار االستثمار املرتكزة على ) Keasey et Waston )1993ولقد بني أيضا الباحثني   

ضعيفة التطبيق يف م ص م كوا ال  وأاالتدفقات النقدية املخصومة هي مناسبة للمؤسسات الكبرية و الضخمة ، 
   1:حد كبري مع خصوصيات هذه األخرية ، ولقد  برر ذلك باحلجج التالية  إىل تتالءم

روة املسامهني ، بينما ثفرضية تعظيم  إىلعلى التدفقات النقدية املخصومة  املبنيةتستند طرق اختيار االستثمارات  -
  .لكبريةسري يف املؤسسة اتعد أهداف املقاول يف م ص م خمتلفة كما بينا يف السابق عن أهداف امل

 باقتناءفعلى سبيل املثال الولع و الشغف  ،املنافسةأغلبية قرارات االستثمار ل م ص م تعترب كرد فعل ناتج عن  -
املسريين منصب على تقليل اخلطر الناتج  اهتمامالتجهيزات الرقمية خالل النصف الثاين لسنوات الثمانينات جعل 

) معيار(طريقة  تشجيع استخدامالية ، و هذا ما يفسر أكثر مما كان منصبا على تعظيم التدفقات امل ستثماراالعن 
  .يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة) DR( االستردادفترة 

يم وهذا يعود لسبب يطريقة تق أيتستعمل  ال هناك بعض م ص م اليت أن تبني من خالل الدراسات السابقة -
يكون  (Donneur d’ordre)ارات االستثمار يتم فرضها من قبل شخص آمر أو أكثر قر أن بسيط أال وهو

  .مهما بالنسبة للمؤسسة 
تستعملها  إمناالنقدية  التدفقاتة على تعظيم نين املؤسسات الصغرية واملتوسطة القليلة اليت تستعمل الطرق املبإ -

  .حتت ضغط اجلهات املمولة واملتمثلة غالبا يف البنوك 
هناك  أن إمهال إىلاملعارف واملعلومات احملدودة لدى أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي اليت تدفعهم  -

استثمارات ومشاريع جيب القيام ا عندما تسمح الوضعية املالية بذلك ، وامنا ينبؤهم به حدسهم ، ويكون نتيجة 
ري مالئم قد يسبب للمؤسسة مشاكل مالية واليت قرار استثماري سيء أو قرار استثماري مت اختاذه يف وقت غ

  .يصعب يف بعض األحيان جتاوزها ، وقد يتجه باملؤسسة حنو اإلفالس
  
  

                                                             
1- St-Pierre Josée, op.cit, p.303 . 
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  طبيعة ومشاكل تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة :املطلب الرابع

لصغرية بعد أن تعرفنا على أهم نتائج الدراسات اليت تناولت معايري التقييم املستخدمة يف املشروعات ا
مقارنة باملؤسسات الكبرية مرده بالدرجة األوىل إىل  استعماهلايف  اختالفيظهر أن هناك  واليت ،واملتوسطة

واحمليط بني هذين  األهدافإىل االختالف يف  باإلضافة،  اخلصائص اليت تنفرد ا املشروعات الصغرية واملتوسطة
  .النوعني من املؤسسات 

  املشروعات الصغرية واملتوسطةطبيعة تقييم :أوال
مثل  (تتأثر عملية تقييم م ص م بعوامل هلا عالقة مبحيط هذه املؤسسات وكذا اخلصائص التنظيمية هلا 

بطبيعة  أساسايتميز القرار االستثماري يف م ص م خبصوصية متعلقة  ،كما)، قطاع النشاط، عمر املؤسسة جم احل
كما أن املقاول له دور هام يف اختاذ القرارات املالية ل م ص م، وال يوجد شك  ،هذه املؤسسات وطريقة إنشاءها

هلا دور كبري يف توجيه واختاذ ) العمر، املستوى التعليمي، التكوين، اخلربة( بان اخلصائص الشخصية للمالك املسري 
  :ل السابقة الذكرواجلدول التايل يقدم نتائج بعض الدراسات اليت تطرقت للعوام .القرار االستثماري

على عملية التقييم) م ص م( ملخص لبعض الدراسات حول أثر اخلصائص الشخصية واخلصائص التنظيمية )  7.3( جدول   

 العامل الدراسات نتائج الدراسة

وجود عالقة اجيابية بني عاملي السن واملستوى التعليمي للمسري واستخدامه لطرق 
  .التقييم املتطورة

Brunzell et al  
(2011) 

املستوى 
 التعليمي

 
 عمر املسري

 

أنشطة التخطيط يف املؤسسات الصغرية ترتبط ارتباط وثيقا باخللفية التعليمية للمالك 
تكون أقل حظا يف ) ص(املسري، فإذا مل يكن هلذا األخري درجة جامعية، فاملؤسسة  

عمل، باملقابل إذا كان صاحب استعمال توقعات التدفقات النقدية أو استخدام خطط 
 .املؤسسة لديه شهادة مهنية فاملؤسسة مرجحة للقيام بأنشطة خمتلفة

Scott,Danielson 
(2006) 

املسريين  احلاصلني على ماجستري يف إدارة األعمال مييلون إىل استخدام طرق التدفق 
 .ذلكالنقدي املخصوم يف تقييم املشروعات أكثر من الذين مل حيصلوا على 

Graham,Harvey 
(2001) 

التخصص 
 العلمي

وجود خربة طويلة لدى املسؤول املايل جتعله األجدر على استخدام التحليل وطرق 
 .التدفق النقدي املخصوم، أكثر من غريهم ذوي اخلربة القليلة أو غري املوجودة

Hermes et al (2004) 
Hartwing, 

Daunfeldt (2008) 

 خربة املسري

الكبرية متيل إىل استخدام تقنيات التقييم للمشاريع األكثر تقدما وخاصة الشركات 
طرق التدفق النقدي املخصوم أكثر من الشركات الصغرية، اليت تعتمد أكثر على 

 .أسلوب فترة االسترداد، واحلدس
 
 

Sjogreen, Sandhel 
(2002) 

Hartwing, 
Daunfeldt (2008) 

Scott,Danielson(200
6) 

حجم 
 املؤسسة
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أشار إىل وجود عالقة اجيابية بني حجم املؤسسات وتطور املوازنة الرأمسالية، وفسر 
ذلك بأن املؤسسات الكبرية هلا القدرة أكثر من املؤسسات الصغرية يف احلصول على 

املصادر وقدرة الفرد واملعرفة واملهارات يف استخدام تقنيات التقييم املتطورة، ومرجحة 
  .لتنفيذ االبتكارات اإلدارية األكثر تعقيدا أكثر

Hermes et al  
(2004) 

 

 
حجم 
 املؤسسة

 
فريق اإلدارة فيها ( املؤسسات الصغرية اليت يشتغل فيها عدد العمال القليل جدا  أي أن

تكون األقل جلوءا إىل استعمال التخطيط ملشروعاا والتوقع للتدفقات ) غري مكتمل
  .النقدية

Ang(1991),Watson, 
Keasey (1993) 

 

قد ال تكون قادرة على احلصول ) ذات تاريخ تشغيل حمدود(املؤسسات املنشأة حديثا 
إجراءات (على قرض من البنك ما مل تقدم الدليل على عمليات التخطيط املالئمة 

 . قبل احلصول على القرض) التقييم املشروع

Scott,Danielson 
(2006) 

 
 

 
 عمر املؤسسة

 
القدمية متيل إىل استخدام نظام املوازنة الرأمسالية أكثر من املؤسسات املؤسسات  

احلديثة، ويربر ذلك بان املؤسسات الناشئة لديها موارد حمدودة ، وتفتقر إىل اخلربة يف 
جمال احملاسبة والتمويل، وال ميكنها تقييم املشاريع باستخدام طرق التدفق النقدي 

  .املخصوم

Ang 
(1991),Klammer 

(2008) 

:بناءا على املرجع التايل الباحثمن إعداد : املصدر  

Deresse Mersha Lakew,Prabhakara Rao, Determinants of capital Budgeting Sophistication: 
Evidence From Ethopia, Journal of international Academic Research For 
Multidisciplinary,volume2,December2014,pp142-147. 

  1:التقييم يف املشروعات الصغرية واملتوسطة، من خالل العناصر التاليةإىل جانب ما سبق ميكن تشخيص طبيعة 
 ترشيد رأس املال و ذلك بسبب حمدودية  أو اليةتواجه م ص م خطر ما يعرف باخلضوع إىل قيد املوازنة الرأمس

 .موارد التمويل والذي يعكس على قدرة املقاولني يف تنويع االستثمارات واملشروعات
  مركزية القرار لدى م ص م، فاملالك املسري هو الذي يتخذ كل القرارات ملؤسسته وبالتايل نوعية املشروعات

 .واالستثمارات ختضع ألهداف وشخصية املالك املسري
  ا وهذا ما جيعل ريتم االستثماراتاملؤسسات الصغرية و املتوسطة قليل منها ما يستعمل التخطيط الستثمارا

 .فيها غري منتظم وسوء التوازن
  ضعف عملية تنظيم وتقييم املشروعات االستثمارية نظرا لضعف وحمدودية املعارف املالية واخلربات اإلدارية

 .لدى املقاولني

                                                             
1 - Amani Chiméne Nounbo Kokora ,PME, Fournisseurs et Techniques D’évaluation Financière des projets 
d’investissement dans le secteur Manufacturier Québécois, Mémoire de la Maitrise en gestion des PME et de 
leur environnement, université du Québec,1993 ,P12 . 
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 لمقاولني يف م ص م وسوء تقدير ملردودية املشروعات االستثمارية، وهذا بسبب جتاهل بعض لط التفاؤل املفر
 1.على عملية التقييم حبد ذاا تأثرياملعلومات اليت هلا 

  ضعف الكفاءات يف استخدام م ص م لطرق التدفق النقدي املخصوم مثلVAN. 
  يتجه حنو اللجوء إىل احلدس و االستناد إىل احلكم سياق اختاذ القرار االستثماري لدى املسري يف م ص م

 2.الشخصي وخربة املسري 
  احلجم الصغري هلذه املؤسسات، والعدد القليل من املستخدمني جيعل املسري يتحمل عبئ حتليل املعلومات املعتربة

 .ملالية يف م ص م، ومن مثة هناك قليل من الوقت املتوفر من اجل اختاذ القرارات ا هاالنامجة عن تعقد حميط
 يف مرحلة النمو تكون حباجة أكثر إىل السيولة اليت  املشروعات  له تأثري حيث مستوى تطور ومنو املشروع

 .والتخطيط واستعمال التقنيات املنظمة يف استثماراا
 بني رأس املال ودرجة املخاطرة املختلفة  ناختالف يف نوع االستثمارات ومعدل دورا قطاع النشاط ينجم عن

بسبب تغريات يف ( تكون أكثر هشاشة إذا كان قطاع نشاطها غري مستقر  املؤسسات ص و ماألنشطة، ف
، أو إذا كان نشاطها يسهل الوصول )مستوى التكنولوجيا، تغريات يف أذواق املستهلكني وتصميم املنتجات

 ).حواجز الدخول ضعيفة( إليه من طرف املنافسيني احملتملني 
 ا التمويلية، والتخفيض من تكاليفها االستثمارية سياسات الدعم احلكومي تساعد م ص م على حتسني قدرا

  .وهذا ما حيسن من مؤشرات التقييم لديها
أمناط التقييم  لحو )Julien )1994ص م يشري  للمؤسساتومن األمثلة املقدمة حول خصوصية التقييم 

 أنواع خلصوصيات م ص م ، و مخسة املتبعة يف م ص م اليت تستثمر يف جمال تكنولوجيا املعلومات، حيث قدم

  :إىل العالقات بني هذه األنواع وحنط التقييم املتبع واجلدول التايل يبني ذلك أشار

  التقييم وأمناط PMEالعالقات بني خصوصيات )   8.3(دول رقم اجل

  نوع التقييم  االنعكاسات على سياق التقييم  اخلصائص  اخلصوصيات

  احمليط/ عدم التأكد  -  ةيالبيئ
  نالزبائن واملوردي/ اهلشاشة  -

  اخلوف من االلتزام طويل املدى -
  ناملورديو متطلبات الزبائن) تلبية(ستجابة اال -

  بدون تقييم  -
  الكمي -

  التنظيمية
  بسيط و مركزيهيكل 

البشرية واملالية (املوارد ضعف  -
  )والتقنية

  ضعف يف رجوع املعلومة -
  استثمارات حمدودة

 كمي  -
  نوعي -

                                                             
1 -Josée –St Pierre , op.cit, p .24. 
2- Marie- Hélène Allard, la gestion financière et le dirigeant de PME : Le concept de l’utilité perçue ,Mémoire 
en vue de l’obtention du grade de maitre és science, école des Hautes études commerciales, l’université de Montréal, 
1999,p.132  
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   قصرية األجلدورة القرار  -  القرارية
  رد فعل  ،منط حدسي -

  ال يوجد ختطيط لالستثمارات  -
  )التأثريسابق ( ال توجد سريورة تفعيلية -

  كمي -
  نوعي -

 – نفسي
  اجتماعي

  حسب التكوين، اخلربة،وطبع املسري  -  تأثري قوي لشخصية املسري 
  منط التقييم املختار يتغري -

  كمي  -
  نوعي -

 أنظمة
  املعلومات

  نظام معلومات ضعيف التطور  -
نظام  ،نقص يف التكيف -

  .معلومات ضعيف االستعمال 

االستراتيجي لالستثمارات تكنولوجيا  األثر
  .املعلومات غري مدرك

  كمي  -
  نوعي  -

Source : Serge Baile, Isabelle Sole , PME et investissements en technologies de 
l’information : nécessité d’une évaluation Spécifique, TIS, vol,8,n°3,1996 , p 316 

  :ميكن شرح هذه اخلصوصيات على النحو التايلمن خالل اجلدول السابق 
  البيئيةاخلصوصية: ) Spécificité Environnementale (  

اجتاه احمليط وهشاشتها مع زبائنها و مورديها، ويترجم هذا باخلوف من  التأكدم ص م حالة عدم تعرف 
وبالنسبة لسياق ، ل م ص م ويربهن على ضرورة االستجابة ملتطلبات الزبائن واملوردين األجلااللتزام طويل 

تقييم  إجراء األفضليكون من  أخرىويف حاالت  ،ففي بعض احلاالت يغيب التقييم فيهاالتقييم يف هذه احلالة 
  .املالية هلذا االستثمار اآلثار األقلكمي من اجل تقدير على 

 اخلصوصية التنظيمية: ) Spécificité Organisationnelle(  

نقص يف املوارد البشرية واملالية و التقنية، هاته اخلاصيتني من جهة  أوم ص م هلا هيكل مركزي  أنجند 
حتد من القدرة على االستثمار، وبالنسبة للتطبيق االجتاه  أخرىضعف يف رجوع املعلومات، ومن جهة  إىلتؤدي 

التسيري احلسن يسمح االعتماد على التقييم النوعي ب اإلستراتيجية لآلثارحنو التقييم ذو النمط الكمي، وبالنسبة 
  .للموارد خاصة البشرية

 اخلصوصية القرارية: ) Spécificité Décisionnelle( 
وقائم ) réactive (لمؤسسات الصغرية و املتوسطة يتم بطريقة حدسية وتفاعلية لاختاذ القرار بالنسبة 

م ص م يكون من  على أفق قصري املدى، وغياب التخطيط وهذا ما يولد تقييم كمي، وأي توسيع يف أفق قرار
 .األجدر خاصة يف االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات املرور إىل التقييم النوعي 

 اجتماعية _ اخلصوصية النفسية:)  Spécificité Psychosociale(  
خيتلف بشدة حسب  وتترجم بالدور اهلام الذي تلعبه شخصية املسري يف م ص م، منط التقييم املتبىن

  .اجتاه اخلطر تهوخربته يف تطبيق تكنولوجيا املعلومات وطبيع) احملاسيب ،التقين( تكوينه
  
  



 األسس النظرية إلنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة                             الفصل الثالث

168 

 خصوصية نظام املعلومات: )Des Systèmes d’information Spécificité(  

منط  و ،قل استعماال و األثر االستراتيجي لالستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات غري مدركأقل تطور وأ
غناء إجل حصر نقائص نظام املعلومات، املؤسسات الصغرية و املتوسطة تصبح أكثر أالتقييم ذو طبيعة كمية من 

  .التوجه النوعي يفتح أمام م ص م فرص جديدة هذاالبعد االستراتيجي،  نلتقييمها بأخذ يف احلسبا

  مشاكل وصعوبات تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة :ثانيا

فعلى غرار غياب املهارات  مشاكل وصعوبات عديدة، ملتوسطةملشروعات الصغرية و اا تواجه عملية تقييم
 أخرى املالية اليت ميكن أن تبطئ من استخدام أساليب التقييم املتعارف عليها من قبل م ص م هناك صعوبات

  1:متمثلة يف 

 تفتقد م ص م من املوارد جلمع املعلومات واليت حتتاج إىل وقت وتكلفة.  
 املعلومات عند استخدام معيارودة صعوبات ذات صلة جبVAN ، لقيام بتحليل عدم التأكد يظهر ا وأثناء

هناك اخنفاض يف فرص احلصول على معلومات السوق، وبالتايل التأثري على موثوقية ودقة املعلومات 
  .احملصل عليها

 دين قد يعيق استخدام أساليب التقييمورمواقف املتدخلني كاملقاولني وامل.  
 ن م ص م كثريا ما تستند يف أعماهلا على عمليات االبتكار، والذي أتقييم خاصة وتزداد مشاكل ال

ذاته وعدم  املشروع يف حد من يقنيعدم : حالة عدم اليقني املزدوجة  )Filion )1997يتضمن حسب 
  .اليقني من تفاعل احمليط مع االبتكار

 سوق االبتكار من طرف هذه املؤسسات باعتبارها عملية طويلة ومعقدة، وحتتاج  مكاناتإ صعوبة تقدير
  .إىل معلومات دقيقة حول السوق

يتضح مما سبق أن هناك جوانب خاصة يف تقييم م ص م، فعلى الرغم من تطور أدوات ومنظومة التقييم 
ية وتبين املقاربة الكمية دمارات املااليت لطاملا كانت موجهة لصاحل املشروعات الكربى ومكيفة خاصة مع االستث

  2: التقليدية واليت أظهرت قصورها يف نواحي عديدة منها 
  ا ال تعطي سوى معلومة وحيدة تتعلق باملردودية املالية فهي ال تدل على الوقت األكثر مناسب من اجلأ

 .اجناز العملية املعتمدة
  ا مقاربة ذات معيار وحيد متمثل يف النسبة التاألرباح وال تترجم العنصر املتعلق بالتأثري االستراتيجي /كلفة أ

 .الستثمار ما

                                                             
1-  Izold Ghihur , St-Pierre Josée,op.cit,pp.12-15.  
2 - Serge Baile, Isabelle Sole, op.cit,pp.310-311. 



 األسس النظرية إلنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة                             الفصل الثالث

169 

  لكنها تعد  ،معظم التقنيات املالية املعتمدة يف هذه املقاربة تقصي التكاليف و األرباح اليت يصعب تكميمها
باإلضافة إىل أن هذه الطرق هي تصنف ضمن الطرق اجلزئية وليست مكيفة مع ،ضرورة يف التقييم
 *.قويةالستراتيجية اإلنتائج الاالستثمارات ذات 

 معدل اخلصم املعتمد من طرف الطرق املالية ليس دائما مكيفا، والنتائج املتحصل عليها أحيانا متناقضة. 
م يعد جتاوزا وإغفاال لواقع وخصوصية هذا النوع حالة م ص على ن استخدام نفس املنطق يف التقييم إو

من املشروعات اليت توصف بأا مشروعات مبتكرة وحتتاج رؤية خاصة من حيث التقييم، باإلضافة إىل أن 
يوجد بداخلها العديد من النشاطات املتجددة واملتنوعة واملترابطة أيضا  املشروعات الصغرية واملتوسطة

  ثر يصعب تقييمهأحداث إوالبيئية واليت تتزامن يف تدخلها وتكون سببا يف  ،لتكنولوجيةا ،كالتحديثات التنظيمية
  1.ثار البعد االقتصادي واملايل فقطآوغالبا ما تتوقف منظومات التحليل املعتمدة على دراسة 

حالة ويعد استخدام الطرق التقليدية الختيار االستثمارات غري مواكب هلذا النوع من املشروعات بسبب 
وبالتايل فان الطرق املبنية على استحداث التدفقات النقدية تؤدي مبتخذ القرار إىل  ،عدم التأكد اليت يصعب قياسها

مبا أن األرباح املتعلقة ذه األخرية غري  ،تفضيل االستثمارات األقل تروجيا من االستثمارات اإلستراتيجية املبتكرة
على النقائص السابقة املسجلة يف املقاربة الكمية للتقييم، هناك تطوير  جل التغلبأومن  .أكيدة وصعبة القياس

حايل ملبدأ املقاربة النوعية واملوجه حنو تقييم كل األرباح و التكاليف غري امللموسة تغطي هذه األخرية العناصر غري 
  .التنظيمية و اإلستراتيجيةوالقابلة للقياس املايل واملتعلق بكل املكونات التقنية 

  تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة يف بيئة املخاطر : املطلب اخلامس 

حاالت عدم  ارتفاعيف املشروعات الصغرية واملتوسطة خماطر عديدة نامجة أساسا من  يواجه االستثمار  
  التأكد يف حميط هذه املؤسسات، إىل جانب حمدودية مواردها واليت كثريا ما تكون عرضة ملشاكل ضعف السيولة

اخل، وقصد التعرف أكثر على تقييم هذه املشروعات يف ظل بيئة املخاطر ، يأيت هذا ...واملخاطر املالية والتجارية
  .إىل التطرق إىل مراحل تسري هذه املخاطر  ةاملشروعات، باإلضاف املطلب ليعاجل  أهم املخاطر اليت تواجه هذه

  أنواع املخاطر يف املشروعات الصغرية واملتوسطة: أوال
يتعرض االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل خماطر عديدة ومتنوعة ميكن تصنيفها إىل خماطر 

واخنفاض املهارات  ،أهم تلك املخاطر سوء اإلدارةعامة تتعرض هلا مجيع املؤسسات الكبرية والصغرية ومن 
التخطيطية، حيث تكون بشكل اكرب يف حالة املشروعات ص م نتيجة أن هذه األخرية هي حماوالت فردية 

                                                             
يم فيها لصاحل أفضل املشروعات اليت تسمح ييكون التق (TI)املعلومات  ات الصغرية و املتوسطة يف تكنولوجيااملثال استثمارات املؤسسعلى سبيل  - *

  .اجلودة أفضل خدمة للزبون ، وأحسن يف إطار باحلصول على ميزة تنافسية حتت
1-Stéphane Leymarie, Guy Solle, Investissement Immatériels et Performance de la PME, Colloque Aire PME, 
l’entrepreneur en action : Contextes et Pratiques, Agadir, 23,24 octobre,2003,pp.01-02. 
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ألصحاا، وجناحها قائم على ما يتوفر ألصحاا من خربات إدارية وختطيطية، وهناك خماطر خاصة تتعلق 
عالوة على  ،فقط متمثلة يف املسؤولية غري احملدودة ألصحاا من قبل الدائنني طةالصغرية واملتوس باملشروعات

  1.خماطر شخصية ونفسية الناجتة عن اإلحساس بالفشل وفقدان العمل
  وميكن النظر إىل املخاطر اليت تواجهها م ص م من منظور أا تتعامل مع بيئات هي مصدر لتلك املخاطر

  2:إذ ميكن تقسيم هذه البيئة إىل ثالث أنواع 
  البيئة الداخلية :  

املخاطر التنظيمية أو اإلدارية واملخاطر املالية : وهي ذات تأثري مباشر على م ص م وتفرز عدة خماطر منها 
  .اخل.......واملخاطر اإلنتاجية 

  البيئة اخلارجية اخلاصة :  
: ة عن املتغريات األكثر احتكاكا وتفاعال مع املؤسسة ومنها مجناوتعرف خماطرها مبخاطر بيئة النشاط وال

  .اخل.....خماطر املنافسة  ،املوردينخماطر  ،خماطر املستهلكني
  البيئة اخلارجية العامة:  

عن كل القوى والعوامل البيئية اليت تعمل يف ضلها مجيع املؤسسات واليت  مجةوينتج عنها كل املخاطر النا
التشريعية، خماطر البيئة وخماطر البيئة الطبيعية، خماطر البيئة السياسية : غري مباشر ومنها  أول مباشر تؤثر عليها بشك

  .اخل......االقتصادية والبيئة التكنولوجية
  3:واملتمثل يف  Josée st-pierreخاطر م ص م حسب الكاتبة  ملخر آكما ميكن تقدمي تصنيف 

  :خطر األعمال  -1
وميكن شرح وتوضيح هذه املخاطر  ،وخطر التسيري اخلطر التكنولوجي اخلطر التجاري،: من  ويتكون   

  : حسب اجلدول التايل 
  
  
  
  
  

                                                             
، جملة كلية العلوم دراسات اجلدوى وممارسة التخطيط ومتطلبات النجاح يف منشآت األعمال الصغرية يف اليمنحسون حممد علي احلداد،  -1

  .11-10,، ص ص2006التطبيقية، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، العدد الرابع، نوفمرب
، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إدارة املخاطر يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةد بوزيدي،  -2

  . 140- 137.، ص ص 2009-2008جامعة بومرداس، 
3- Josée ST- Pierre , op.cit,p.78 
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  حتليل خطر األعمال)   9.3( دول رقماجل

  أمثلة عن العناصر املؤثرة للخطر  عناصر اخلطر
  :  خطر التسيري 

كفاية ، عدم اإلدارةفريق لدى  مرتبط بنقص املعارف التسيريية 
املوارد  املالية،تسيري،احملاسبة(املوارد املتعلقة بوظيفة التسيري 

التسيري املناسبة ،  أدواتغياب  ،)نظام املعلومات ،البشرية
  اخل....ضعف املراقبة املالية

  : اخلطر التجاري
مرتبط بالسوق احملتملة، رد فعل املنافسني احلاليني واملستقبلني، 

 إىلاع عميل هام، صعوبة الوصول ضي إمكانيةتقلبات الطلب، 
  اخل......صعوبة يف التوزيع أوكايف،  أعمالرقم 

  :اخلطر التكنولوجي 
بتكلفة تنافسية،  إنتاجاستحالة  ،مرتبط بالتقدم التكنولوجي 

ظهور تكنولوجيا جديدة، سوء  إمكانيةصعوبات يف التموين، 
غري قيمة االستثمارات املطلوبة، استعمال تكنولوجيا لتقدير 
  مالئمة

  غياب التخطيط املايل 
  نظام حماسبني ليس متطور 
 ةالتكلفة واجلود ،غياب نظام مراقبة للسعر  
  نظام املعلوماتية  كفاءةعدم 
  
  
  فئة من الزبائن  أوتبعية قوية اجتاه زبون 
  ضعف التنويع يف املنتجات املصنعة. 
  منافس جديد  أوجديد  منتجغياب املتابعة لدخول. 
  
  جهل حبالة التقدم التكنولوجي للتجهيزات. 
  البحث والتطوير  أنشطةغياب. 
  غياب اليقظة التكنولوجية. 
  اهلندسة  إعادةغياب موارد يف  

Source : Josée ST-Pierre , op , cit , p77. 

تواجه مشاكل إعادة املعرفة، تطور  )حديثة النشأة(ية تانطالق مؤسسة ف أو إنشاءانه عند  اإلشارةدر جتو
عن مؤسسة اجتازت عدة أطوار من يف املراحل األوىل من التطور  تكون اقل تنظيم وهيكلة و السوق والتسيري،

، وتطور املؤسسة من خطر التسيري ارتفاع لذا فهي تواجه خطر أعمال مرتفع نسبيا، وبدرجة خاصة النمو،
لتجاري ، وتكون لدى املؤسسة معرفة واسعة ودقيقة حول سوقها يسمح بتخفيض اخلطر ا مستوى إىل آخر

   .ومنافسيها
  :اخلطر املايل -2

عقود التمويل  أوصل الشركاء املاليني أو ،ارهيوهو املرتبط يكل التمويل الذي تتحمل املؤسسة اخت
فكلما . االستثمار للمالكني احلاليني  إعادةوالقدرة على  ،، والقدرة على االستدانة)اآلجال والشروط التحديدية (

  ف تعاقدية ثابتة معتربة كلما كان اخلطر املايل مرتفعيكان اعتماد املؤسسة على مصادر متويل يترتب عنها مصار
  .خاصة يف بعض مشروعات االبتكار عندما تتواجد يف مراحل اإلنشاء واالنطالق 
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  : اخلطر املرتبط باملقاول -3
ما يكون اخلطر املرتبط باملقاول ذو  ارا مركزيا يف م ص م ويبتغي أهداف متعددة، وغالبيلعب املقاول دو

  .صلة خبصائصه الشخصية، وموقفه اجتاه اخلطر و إرادته يف الرفع و إشراك املتعاملني املاليني
  :املخاطر األخرى-4

: االقتصادية والسياسية سري املشروع مثل املخاطر علىهناك عوامل أخرى للخطر اخلارجي ميكن أن تؤثر 
  1.اخل ......تغريات يف أسعار الصرف، تغريات يف معدالت التضخم، األزمات السياسية

حسب دورة حياة  اخلطر باستمرار، جيب القيام بإعادة تقييمات لعناصر للتعديل خيضعن املشروع وأل
  :كما هو مبني يف الشكل التايل املشروع

 :يوضح مراحل تطور املشروع وعناصر خطر املشروع)  6.3( الشكل رقم

 مراحل التطور
  

  إقرار املشروع                      والتمهيدي ملفصل التخطيط ا         التنفيذ                               اإلاء                
                                                                                                   

  
  
  
  
  

 مراحل التطور
  
  

  

  مشكلة النوعية* مشكلة الكفاءات* غياب خمطط لتسيري اخلطط*  غياب اخلربة   *         
 سوء تفاعل السوق* املواردتوفر * غياب دعامة التسيري* سوء حتديد املشكلة  *         
 دخول منتج بديل أو منافس*   اإلضراب* املسؤوليات و سوء حتديد األدوار* غياب دراسة اجلدوى *         
 تغري يف التكنولوجيا* تعديل األهداف * نقص اخلربة سوء حتديد األهداف *         

  مشاكل مالية*   

Source : Josée ST- Pierre , Robert Beaudoin ,op.cit , p 124 

                                                             
1-  Josée ST- Pierre, Robert Beaudoin ,op .cit , pp 119-122 . 

 الخطر اإلجمالي للمشروع

 مبالغ الخطر
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أنه يف بداية املشروع اخلطر اإلمجايل يكون مرتفع بسبب نقص املعلومات املالئمة  من خالل الشكل يتبني
خطر املشروع مع تطور املشروع وبصفة متزامنة، املوارد املالية املعتربة كخطر تتعاظم وهذا ما  خاصة، مث يتناقص

  .تسيري اخلطر يتبع تطور املشروع أنيربر 

  تسيري املخاطر يف املشروعات الصغرية واملتوسطة : ثانيا
ة تسعى م ص م من بعد التعرف على مصادر اخلطر و أنواعه، يأيت بعدها التطرق إىل تسيري اخلطر كمقارب

  . خالهلا لتطوير استراتيجيات إما للتخفيض أو اإللغاء 
  1:عناصر  ةى اخلطر هو دالة لثالثونشري إىل أن أمهية أو مستو

  ؛احلدث غري املرغوب فيه -
  ؛)التأثريشدة (على املشروع  األثرطبيعة  -
  .احلدث غري املرغوب فيه) ثوحد(احتمال حتقق  -

  2:تسيري املشروع يف ظل اخلطر فهي كما يليببالنسبة للمراحل املرتبطة  أما
  .جيب على املؤسسة إجراء حتديد العوامل األساسية للخطر بصفة ذات داللة يف سريورة املشروع :1املرحلة 
  ).حساسيتها(خمتلف هذه العوامل سيتم تقييمها حسب درجة أمهيتها  )ثارآ (نتائج: 2املرحلة 
ع، عن طريق يدمج املعلومات اجلديدة عن األنشطة يف تسيري املشرو أنل عن التقييم جيب ؤواملس: 3املرحلة 

كما نسجل أيضا انه من النادر ما ميكن إلغاء كل خطر املشروع، حيث ال  ،األخذ باحلسبان عوامل اخلطر املتبقية
  .يم الكامليتوجد كل املعلومات املالئمة من اجل القيام بالتق

  3:م ص م فيمكن ذكرها كما يلي  يفأما بالنسبة للخطوات العملية للتعامل مع اخلطر 
  :أساليب االحتياط  اخلطر وتوقع  -1

من نتائج وقوع احلوادث وحتقق  فيسمح توقع اخلطر بتخفيض من عامل املفاجئة وعدم التأكد، وخيف
  .كما تسمح إجراءات االحتياط بالتخفيض من معدل تكرار وقوع احلوادث وحتقق األخطار ،اخلسارة

  :حتديد اخلطر  -2
علومات لفترات زمنية سابقة عن احلاالت اليت وقع فيها هذا اخلطر، كما من املهم ميتم من خالل مجع 

  يكون هلا آثار جد قاسية على مردودية املشروع أنحتديد املخاطر اليت حتمل أكثر انتباه، هذه املخاطر اليت ميكن 
األثر واالحتمال  تصنيف املخاطر حسب معياري إىل) ص(وتسعى املؤسسة  ،وذات احتمال جد كبري لتحققها
  :كما هو موضح يف املصفوفة التالية

  
                                                             

1 - Wilson .O’shaughnessy,op.cit, ,p.130. 
2 - Josée ST- Pierre , Robert Beaudoin ,op. cit , p 111 

  . 146-142مرجع سبق ذكره، ص ص ،  د بوزيدي - 3
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  مقارنة أمهية املخاطر) :   7.3( شكل 

  
 اآلثار

Source : Josée ST – Pierre , Robert Beaudoin ,op. cit , p 125 . 

  :تقييم اخلطر وقياسه  -3
واليت متكن من إجراء  ،تتعرض هلا م ص م تأيت مرحلة تعترب مكملة لسابقتها بعد حتديد املخاطر احملتمل أن

حتديد عامل عدم  هيتقييم اخلطر وقياسه  يةلفعمتقييم للخطر وقياسه، والذي قد يتضمن حتليل العائد والتكلفة، 
التأكد وتقدير خطورة الضرر أو احتمال وقوعه، وتوجد صعوبة يف حتديد القياس الكمي للخطر، إذ من بني 

  .املقاييس املتبعة يف ذلك هو وضع االحتماالت لقياس درجات اخلطر يف املؤسسة 
   :التحليل والسيطرة على اخلطر -4

سن التعامل معها، من خالل إعطاء تفصيل دقيق حول تقوم م ص م بتحليل املخاطر الرئيسية لكي حت
وحتديد القرارات املتخذة اجتاهه  ،، ومعرفة مسبباته والنتائج اليت قد تنجر عليههاخلطر من مجيع اجلوانب كوصف

  .معه للتعامل ومسؤولية اجلهة املخولة
   :معاجلة ومراقبة اخلطر  -5

ما جيب فعله ؟ وكيف جيب فعله؟ فبعد حتديد :  التالينيوتتمثل عملية املعاجلة يف اإلجابة على السؤالني
ففي حالة قبوله تتحمل املؤسسة نتائجه  ،املتمثلة يف قبول اخلطر أو رفضهوحتليل اخلطر  ةوتقييم اخلطر يف مرحل

ة ن حدوليس هلا تأثري عميق على املؤسسة، أو القيام مبعاجلة اخلطر الذي ينتج عنه ختفيض م ،اليت تعترب دون أمهية
والذي تقبل املؤسسة حتمله أو  )Résiduel Risk(ن اخلطر يسمى باخلطر املتبقي ماخلطر وتبقى قيمة أو مستوى 

وتقوم م ص م باختيار األسلوب العالجي املناسب والذي يتماشى  .تقوم مرة ثانية بعملية املعاجلة هلذا اخلطر املتبقي
  . مع نوع، طبيعة تكاليف اخلطر والذي مينع وقوع اخلطر والتقليل من حدته

                                                             
  -  املخاطر ، قبول املخاطر) تلطيف (جتنب املخاطر ، حتويل املخاطر ، ختفيض : استراتيجيات عديدة ملواجهة اخلطر منها نشري هناك .  

  خطر مرتفع
  )ذو أولوية ( 

  ؟

  خطر ضعيف  ؟
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 ىأعلونشري إىل أن االستراتيجيات املتبعة ملواجهة اخلطر يتم قبوهلا واعتمادها إذا ما كان العائد املرجو من تطبيقها 
  : وميكن إدراج املثال التايل الذي يعرب عن التقييم املايل هلذه االستراتيجيات ،من تكلفة تطبيق هذه اإلستراتيجية

  :مثال توضيحي
  : واملعرب عنها باجلدول التايل  ACFAعلى فرض انه توفرت املعلومات التالية عن املشروع 

  مثال حول التقييم املايل الستراتيجيات مواجهة اخلطر) :   10.3( دول رقم اجل

Projet ACFA 
  تكلفة اإلستراتيجية

CS 
  تكلفة األثر املتبقي

CIR 
  تكلفة األثر

CI 
  احتمال حتقق احلدث غري املرغوب فيه

P 
  اخلطر

4200   --  20000  0.30  1  
18000  12000  42000  0.50  2  
21000  6000  36000  0.70  3  

Source :  Wilson .O’shaughnessy,op.cit,p145-155 

  :حساب الربح املقابل لإلستراتيجية املتبعة اجتاه اخلطر يكون بتطبيق العالقة التالية 
B=EEA-CS  

   EEA=(CI-CIR)xP  :حيث
EEA: العائد املتوقع من اإلستراتيجية       .CI:  اثر حتقق احلدث غري املرغوب فيهتكلفة.  
CIR: )تكلفة اخلطر املتبقي ( املتبقي بعد تطبيق اإلستراتيجيةتكلفة األثر. CS: لفة وضعتك )اإلستراتيجية)تطبيق.  

  :املثال جند  معطيات إىلبالعودة 
  : 1اخلطر

                                       B=(CI-CIR)xP - CS         
           =(20000-0)x0.30-4200              

    =6000-4200=1800             
  :2اخلطر

B=(42000-12000)x0.50-18000 
=15000-18000= -3000          

  :3اخلطر
B=(36000-6000)x0.70-21000 
=21000-21000=0               

تقدم رحبا أعلى، بينما اإلستراتيجية املوجهة ) 1(حسب هذه النتائج تكون اإلستراتيجية املوجهة للخطر 
  . ال يوجد فرق من تطبيقها أو عدم تطبيقها) 3(ال تقدم رحبا، و اإلستراتيجية املوجهة للخطر ) 2(للخطر
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  حتليل قرار متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة: الرابعاملبحث 

يكتسي قرار التمويل أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسات يف متويل استثماراا سواء يف بداية نشاطها أو لتمويل 
التمويل تتفاوت ما بني املؤسسات وما بني االقتصاديات املتقدمة منها  صعمليات النمو والتوسع، كما أن فر

  .والنامية أيضا
دراسة هذا القرار أمهية خاصة نابعة أساسا من تزايد وبالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يكتسي 

أمهية ودور هذه املؤسسات يف خطط التنمية االقتصادية، وكذا أيضا اخلصوصيات اليت تنفرد ا هذه املؤسسات 
  .املناسبة من حيث إمكانية وصوهلا إىل مصادر التمويل

  إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب األول

إشكالية التمويل من بني أهم الصعوبات اليت تعاين منها م ص م، وهذا خاصة يف ظل صعوبة حصر  تعد
إذ تتميز هذه األخرية بطبيعة خاصة جتاه خمتلف مصادر التمويل باملقارنة مع املؤسسات  ،واقع احتياجاا التمويلية

إمكانيات املفاضلة بني بدائل التمويل املطروحة الكبرية أو املسجلة يف السوق املايل، فتوفر املؤسسات الكبرية على 
أمامها يعزز من قدرا على حتقيق االستقاللية يف اختاذ قرارات التمويل دون أن يترتب على ذلك حدوث صراع 
أو تضارب بني مصاحل األطراف املهتمة حبياة ومستقبل املؤسسة، وعلى عكس ذلك تربز املشاكل والصعوبات 

  .اليت تواجه جمموعة من القيود املالية حتد من بلوغ أهدافها) م) (ص(شروعات املالية يف حالة امل
ما يسميه الباحثون بالفرق  أالتمويل يف م ص م مقارنة باملؤسسات الكبرية ينش اتإن الفرق بني إمكاني

  للتمويلحيث عند مستوى تطور املؤسسة الذي يؤدي إىل زيادة احتياجها ف ،"  L’écart financier"املايل 
وأمام قصور موارد التمويل يتعذر عليها احلصول على التمويل الطويل األجل بسبب حجمها، مما يضعها أمام 

  1:هذا الفرق املايل يتكون من مكونني أساسيني، وصعوبات مالية
املعرفة د ملختلف مصادر التمويل هو كنتيجة مباشرة لنقص واالستعمال احملد: الفرق الناتج عن املعرفة -

  .خبصوص املزايا والعيوب الضمنية
األموال ليست متاحة لـ م ص م بالقدر الذي هي متاحة للمؤسسات : الفرق الناتج عن عرض التمويل -

  .الكبرية، كما أن تكلفة هذه املوارد هي أعلى يف م ص م مقارنة باملؤسسات الكبرية
يف بداية الثمانينيات حول  Tamari) 1980(احث وميكننا أن نستدل بالدراسة امليدانية اليت أجراها الب

بسبب صعوبة وصوهلا إىل أسواق  ،دول، حيث بني أن م ص م تعاين من مشكلة الرمسلة 05إشكالية التمويل يف 
رأس املال يف ظروف متويل ميكن مقارنتها مع ظروف مؤسسات أخرى، هذه املشاكل يف التمويل تشكل كعائق 

                                                             
1- Josée ST- Pierre, op.cit, P. 221. 
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أيضا من وضعيتها املالية، وضعف القدرة على مواجهة تراجع الطلب على لنمو وتطور م ص م، وتضعف 
 1.منتجاا

واليت أخذت عينة  2007سنة  Aghion, Fally et Scarpettaويف دراسة أخرى قام ا كل من 
، انتهت إىل نتيجة مفادها أن منو م ص م مرهون بتجاوزها لصعوبة دولة صناعية وناشئة 16كبرية من م ص م يف 

لتمويل، وذلك الن هذه املؤسسات تتميز خبصائص جتعلها غري قادرة على االستفادة من مجيع أساليب التمويل ا
 2.املتاحة، كما هو احلال بالنسبة للمؤسسات الكبرية

ويف نفس السياق هناك عدد من الدراسات احلديثة تعرضت للمشاكل املالية لـ م ص م، فمثال دراسة 
)1994(Baldwin et al  لعينة معتربة من م ص م يف حالة النمو، تبني أن هذه األخرية تلجا نسبيا إىل التمويل

طويل األجل أكثر من التمويل قصري األجل، كما أا تعتمد على األموال اخلاصة أكثر من االستدانة، ومن جهة 
بتت أن هياكل مؤسسة صغرية ومتوسطة كندية، إذ أث 115عينة من  )Calof )1985أخرى تناولت دراسة 

  3.التمويل هلذه املؤسسات هو دالة يف التفضيالت املالية للمقاول أكثر مما هو دالة يف ضعف كفاءة األسواق املالية
ونشري إىل أن جلوء م ص م إىل التمويل باملوارد املالية حسب درجة خطورا يندرج ضمن التعرف على 

  4:در للتمويل، واملتمثلة فيما يليمربرات اللجوء أو عدم اللجوء إىل االستدانة كمص
  : مربرات االستدانة -1
باألخذ بعني االعتبار مشاكل الوكالة وعدم متاثل يف املعلومات، اجلهات املمولة ميكن أن تفضل التمويل  -

  .باإلقراض، حىت وان كان هذا احلل غري امثل من وجهة نظر مالية
  ).أصول املقاول(املمولة إىل عرض القروض مقابل الضمان غياب مبدأ املسؤولية احملددة يدفع باألطراف  -
حتمل املخاطر من قبل املقاولني وطبيعتهم التفاؤلية تؤدي إىل جتاهلهم اآلثار السلبية للتمويل عن طريق  -

  .االستدانة
  :مربرات عدم االستدانة -2
 .ارجية الجناز بعض املشروعاتغياب عدم تنوع موارد املقاول ميكن أن حتد من اللجوء إىل االستدانة اخل -
التكاليف املرتفعة للمراقبة اليت تتحملها املؤسسات املالية يف متويل لبعض م ص م، جتعل من االستدانة هلذه  -

 .األخرية جد مكلفة
الرغبة يف جتنب التمويل اخلارجي للبقاء بعيدا عن شروط ومراقبة اجلهات املقرضة وللحفاظ على حرية اختاذ  -

 .القرارات

                                                             
1- Seyram Etchri. op. cit. p.26 

، ملفات األحباث يف االقتصاد والتسيري، العدد اخلامس، اجلزائرإشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وآلية مواجهتها يف مهدي ميلود،  - 2
  .278. ، ص2016يونيو 

3- Josée ST- Pierre, op.cit,p.222. 
4 - Ibidem, p.87. 
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يف هذا الصدد، فان األفضلية موعة من املقاولني يف اإلبقاء  Angباإلضافة إىل ما تناوله الباحثون مثل 
  .على املراقبة ملؤسستهم هو هدف مايل كاف وهام من اجل إيقاف دخول أي متعامل مايل خارجي

ة خطر املؤسسة، أكثر مما يبحث ئدنومن جهة أخرى فاملقاول ال يبحث عن توازن هيكل التمويل الذي يسمح بت
  .عن اختيار مصدر التمويل تبعا لتفضيالته املالية اخلاصة

ن تنوع التمويل يرتفع مع حجم املؤسسة، الن االحتياجات الكبرية تدفع أ) Calof )1985كما بني 
املؤسسة ميكن أن يكون املقاول للرفع من معارفه حول اإلمكانيات املوجودة، وهذا يشكل كدليل أن هيكل متويل 

  1.ببساطة ناتج عن عدم معرفة املقاولني لتعددية وقيود وخصائص موارد التمويل
ورغم تعدد الدراسات اليت استهدفت اهلياكل املالية للمؤسسات ص و م واملؤسسات الكبرية إال أن 

ستدانة يف املتوسط من اختالف نتائجها ال يقدم رأيا واحدا، وال يسمح بالتأكيد أن م ص و م هي األكثر ا
 :املؤسسات الكبرية، كما هو مبني يف اجلدول التايل

  .املقارنة بني هياكل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الكبرية):   11.3( جدول 
  عدم وجود فرق دال  فروق ذات داللة

)1990(Kent :  توصل إىل أن املؤسسات)ص(  
وما بني  2.4و 1اخلاصة تتراوح ذات نسبة ديون إىل األموال 

  .يف املؤسسات الكبرية 1.5و 1
)1974(Remmers et al:  توصال إىل أن احلجم ال يعد

بينما م ص م  ،U-S-Aعامال مفسرا ملستوى االستدانة يف 
ذات استدانة أعلى مقارنة  باملؤسسات الكبرية يف الدول 

  .)فرنسا،اليابان،النرويج، الدول املنخفضة(األخرى 
)1980(Tamari:  توصل إىل أن اخلطر يكون اقل يف م ص

م إذا كان قياس الرفع املايل باالستدانة طويلة األجل، حيث 
  .تفضل م ص م استعمال االستدانة قصرية األجل غري البنكية

  
Pettit et singer(1985) : أكد أن م ص م أكثر استدانة

  .من املؤسسات الكبرية
Osteryoung et al(1992) :حظ أن استدانة ال

م ص م كما الحظ وجود  ب املؤسسات الكبرية أعلى مقارنة
  .استدانة قصرية األجل جد مرتفعة لدى هذه األخرية

Dustan et al(1992) : مل يكشف أي فرق خبصوص
  .نسبة الديون إىل األموال اخلاصة

  
Chen et Balke(1979) : توصال إىل عدم وجود أي

  .واحلجم على نسبة االستدانةتأثري دال للقطاع الصناعي 
 

Suret et Arnoux(1995): انه عند إدراج قروض  ابين
املسامهني ضمن األموال اخلاصة، ال توجد أي عالقة 

كما أن املردودية هلا .خطية بني احلجم ورمسلة املؤسسات 
إمكانية التأثري على فروق االستدانة بدرجة أعلى من 

  .درجة تأثري احلجم
   

Source :St-pierre Josée ,op cit ,p .223. 

                                                             
 1 - Ibidem. P.26                  
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القروض البنكية والقروض التجارية ( وميكن أن نشري إىل أن االستدانة يف م ص م خاصة يف األجل القصري 
خمالفة عن ما هي يف املؤسسات الكبرية اليت تتوفر على إمكانيات أعلى للتمويل الدائم بالسندات، وهذا ما أكده ) 

 Davidson et Dutia (1991).1و  Constand et al (1991) كل من
املقاول إىل  أضرورية سيلجانه إذا كانت االستدانة اخلارجية  Holmes et Kent (1991)كما أشار 

االستدانة قصرية األجل، واليت تتميز بقيود اقل مقارنة باالستدانة طويلة األجل اليت تتميز بعناصر تعاقدية حتد من 
ن م ص م تفضل أفيما يتعلق بالتمويل قصري األجل  Tamari(1980)سياق، أكد ويف نفس ال. حرية املسري

  2:القرض التجاري عن التمويل البنكي لالعتبارات التالية
  طلب املؤسسات املالية تقدمي تقارير مالية مفصلة، التدخالت املتكررة هلذه املؤسسات يف األعمال اجلارية -

  .هي عوامل غري مشجعة للجوء إىل االئتمان من طرف م ص م ،ضماناتالقيود املفروضة على استعمال أصول ك
  .اقرض املوردين ميكن احلصول عليه بسهولة نسبي -
  .املؤسسات املاليةب مقارنة سهولة التفاوض مع مورد بشان الدفع -

يدة ومما سبق من خالل الدراسات السابقة يتضح لنا أن إشكالية متويل م ص م ميكن تفسريها بعناصر عد 
منها ما هو مرتبط مبشكلة ضعف الرمسلة، وكذا حمدودية اإلمكانيات املتاحة للتمويل، وتكاليف احلصول على 

والقيود اليت يواجهها املقاول باإلضافة إىل حمدودية وقلة معارف املقاولني بالعرض الكلي وانعكاسات  ،التمويل
تلعب التفضيالت املالية للمقاول دورا يف بناء هياكل  ورغم ذلك ،وتأثريات اختيارات التمويل على قيمة املؤسسة

  .متويل هذه املؤسسات

  املسامهات النظرية املفسرة هلياكل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الثاين

على الرغم من الديناميكية اليت عرفتها م ص م يف العديد من االقتصاديات املتقدمة منها والنامية، إال أن 
داءا، كما أن أاملؤسسات الكربى األكثر  عتربتاونظرية املنظمة لزمن طويل كانت لغري صاحل هذه املؤسسات، 

وجدت صعوبة يف أن تعكس حقيقة وواقع م ص مدت أشكال التنظيم، ومن مثة النظرية املالية النيوكالسيكية حي  
مع أداء  ةاموازإال أن التطور يف مقاربة املؤسسة ويف الفكر املايل، استدعى مراجعة النماذج املالية النيوكالسيكية 

 3.امؤكد ايف االقتصاديات املتطورة الذي يشهد تزايد الصغرية واملتوسطة املؤسسات
يعرف مبالية م ص م، ومن ضمن اإلشكاليات اليت طرحت يف هذا اال  وبالنتيجة ازداد االهتمام مبا

اهليكل املايل لـ م ص م، فكان انشغال الكثري من الباحثني حول تفسري هذا اهليكل وحمدداته من خالل النظريات 
                                                             

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية وعلوم دراسة حتليلية للمنطق املايل لنمو املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.دادن عبد الوهاب -  1
  .69. ، ص2008التسيري، جامعة اجلزائر، 

2 - Josée ST-Pierre,op,cit,p.224   
3-Asma Trabelsi, Les Déterminants de la structure du capital et les particularités du financement dans les 
pme: une étude sur données françaises, Thèse de doctorat en sciences de gestion, université paris IV  dauphine, 
2006, p. 13. 
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ت إىل من أهم الدراسات اليت تطرق (Modigliani et Miller,1958)وتعترب أعمال  .اليت تناولت هذا املوضوع
اليت نصت على استقاللية ما بني قيمة املؤسسة وخياراا التمويلية يف ظل و ،أسلوب التمويل األمثل للمؤسسات
 1:واملتمثلة أساسا يف (MM)الفرضيات اليت قام عليها منوذجها 

  أسواق رأس املال هي كاملة، ال توجد تكاليف الصفقات، املعلومات جمانية ومتاحة يف نفس الوقت لكل
 ؛اخل ....املستثمرين

 انية و ؛تاحية املعلوماتإجتانس التوقعات املتعلقة باألرباح كنتيجة 
 ؛غياب الضرائب على األرباح 
 ؛أموال خاصة، وديون طويلة األجل: املؤسسة تستعمل فقط منطني للتمويل 
 ؛كل األرباح يتم توزيعها 
 ؛ال يوجد حد لالستدانة، الن تكاليف اإلفالس تعترب منعدمة 
 ؛التدفقات النقدية تبقى ثابتة عرب الزمن 
  ال يوجد هناك تعارض للمصاحل واألهداف بني املسريين واملسامهني، ويفترض أن تعمل اإلدارة مبا يتالءم

 ؛وأهداف املسامهني
 معدل الفائدة هو نفسه لكل املؤسسات واملستثمرين.  

إال أا كانت عرضة لالنتقادات لصعوبة تطبيقها يف ، (MM)ورغم أن هذه الفرضيات متثل صالبة منوذج
  حد الفرضيات األساسية للنموذج هو وجود السوق املايل يف حالة املنافسة التامةأالواقع، فعلى سبيل املثال جند أن 

 (l’effet de taille)وهو األمر الذي يبدو غري منسجم مع حاالت م ص م، ألا ال تأخذ يف احلسبان اثر احلجم
  2.على اهليكل املايل للمؤسسة (Le Stade de développement)أو درجة التطور 

 تكون حمافظ املسامهني هي عموما متنوعة واليت ختفض من خماطرهاكما انه بالنسبة للمؤسسات الكربى، 
ن تطبيقه مبدأ الفصل بني قرارات التمويل وقرارات االستثمار ال ميك وهذا غري ممكن بالنسبة لـ م ص م، كما أن

  .*يف م ص م

مسحت يف الواقع بفتح النقاش حول تلك الفرضيات، مما أدى إىل ) MM(إن مثل هذه االنتقادات لنموذج 
تعدد املداخل املفسرة للهيكل املايل، وبالتايل صعوبة فهم وتفسري السلوك التمويلي يف املؤسسات الكبرية، واألمر 

  .األمر يتعلق بتعميم هذا السلوك بالنسبة لنسيج م ص م نا يف م ص م، خاصة إذا كانأنفسه ال يقل ش

                                                             
1 - Abdelfettah Bouri, op. cit, p.161. 
2 - Najet Boussaa Thema,Denaturation de la PME et Apport de la théorie financière moderne: une application 
économétrique sur données de panel, université de paris -x- Nanterre, p. 02  

فان استدانة م ص م ال تشكل قيد ألنه يوجد حياد هليكل التمويل، فاحملددات املالية ال ميكن أن ختفض أو ترفع من حصول  (MM)حسب منوذج -*
  .املالحظة من الصعب جتسيدها بالنسبة ل م ص م اليت تعاين من مشكلة التمويل أساساد البنكية، وهذه راملؤسسات على املوا
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الباحثني حول مدى االستفادة من تلك اإلسهامات اليت جاءت ا النظرية املالية واليت  لقد ركزت جهود
وميكن ، لينتقل البحث أيضا حول اإلطار املالئم خلصوصيات م ص م ،كانت موجهة أساسا للمؤسسات الكبرية

  : هذه املسامهات النظرية واملتمثلة يفاإلشارة إىل أهم 
  :MM نموذجاملدخل الضرييب ل - 1

لة اهليكل املايل يف ظل عدم وجود أمس 1958يف أوىل أعماهلم سنة  Modigliani et Millerتناول 
الضرائب، حيث توصال إىل انعدام اهليكل املايل األمثل عكس ما كان يعتقد املفكرون التقليديون بوجود هيكل 

القرارات التمويلية  MMفحسب  .مثل تنخفض عنده تكلفة رأس املال، وتصل فيه قيمة املؤسسة إىل أقصاهاأمايل 
ل استثماراا بأي مصدر للتمويل دون أن تتأثر قيمتها السوقية، ويعترب قبول هذا سواء، إذ ميكن للمؤسسة متوي

  .*ةحالطرح مشترط بتدخل آلية املوازنة أو املراج
وبعد االنتقادات املوجهة لنموذجها حاوال استدراك والتصحيح من منوذجها وذلك  1963ويف سنة 

ان الضرائب على أرباح املؤسسة يتم تفضيل االستدانة مقارنة بإدراج اثر الضرائب، ليتوصال إىل انه باألخذ باحلسب
باألموال اخلاصة، وذلك الن الفوائد اليت تدفعها املؤسسة النامجة عن االستدانة حتقق وفرا ضريبيا بوصفها من 

األموال وعاء الضرييب، هذا االمتياز اجلبائي لالستدانة جيعلها اقل تكلفة من تكلفة الاألعباء الواجبة اخلصم من 
  .اخلاصة

بان قيمة املؤسسة اليت يتضمن هيكل متويلها ديون تفوق قيمة مؤسسة مماثلة لكن  MMكما يعترف  
يتكون هيكل متويلها من أموال خاصة فقط، غري أما يؤكدان على أن الفرق بني املؤسستني ال ينبغي أن يزيد أو 

فان عملية املراجحة كفيلة  ،ا إذا زاد أو نقص الفرق عن ذلكالضريبية احملققة، أم للوفوراتيقل عن القيمة احلالية 
  1.بإعادة التوازن بني قيمة املؤسستني على األساس املذكور

أن اللجوء إىل   Edwards و  Cooleyأما اثر املزايا الضريبية على قرارات مسريي م ص م فلقد بني  
طرف عدد قليل من م ص م، بل تكون أهدافهم يف  االستدانة دف حتقيق املزايا الضريبية يعد سلوك متبع من

  2.ذلك نابعة من حتقيق مزايا االستقاللية اجلزئية باملقارنة مع فتح رأس املال لالكتتاب
  

  
                                                             

مثال عن مؤسستني متطابقتني يف كل شيء إال من حيث هيكل التمويل، مؤسسة مستدينة ومؤسسة غري   MMمقد) ة حاملراج( لشرح هذه اآللية  -  *
فان هذا التفاوت يف القيم يتم امتصاصه بفعل هذه اآللية، إذ أن مسامهي املؤسسة  ،مستدينة فإذا كانت قيم هذه املؤسسات غري متماثلة يف البداية

وبالنتيجة  ،من اجل شراء أسهم املؤسسة غري املستدينة، وهذا يؤدي بالضرورة إىل تساوي قيم هذه املؤسستنياملستدينة تكون فائدم يف بيع أسهم 
  .اهليكل املايل ال يؤثر على قيمة املؤسسة

  .411. ص ،2011، عمان، 2دار وائل للنشر، ط ،اجلزء االول ،التسيري املايل، ،دروس وتطبيقاتلياس بن ساسي، قريشي يوسف، إ -1
علوم يف العلوم االقتصادية  ه، أطروحة دكتورا إشكالية متويل املؤسسات االقتصادية، دراسة حالة املؤسسات الصغرية و املتوسطةلعايب ياسني ، ا -2

  . 258، ص  2010/2011قسنطينة ، ،، جامعة منتوري 
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  : التوازن بني االمتياز اجلبائي لالستدانة وارتفاع تكلفة اإلفالس - 2
هو عدم أخذها بعني االعتبار لتكلفة اإلفالس  )MM(من بني أهم االنتقادات اليت وجهت أيضا لنموذج 

فإذا كانت االستدانة حتقق بفعل  ،1من الصعب جتاهلها Malécot (1984)هذه األخرية واليت حسب الباحث 
اجيابيات الرفع املايل إىل خلق القيمة، فان اإلفراط فيها يؤدي إىل خلق االختالل داخل املؤسسة بدال من خلقه 

  .للقيمة
إىل  Baxter (1967)إن انتقاد الفرضيات املتعلقة بالضرائب واإلفالس يقود حسب ما أشار إليه الباحث 

وضعيته تكون فيها عملية حتديد اهليكل املايل األمثل على مستوى كل مؤسسة هي مسالة موازنة أو ترجيح بني 
  2.كنةالضريبية للمديونية، والتكاليف النامجة من أي حالة إفالس مم الوفورات
ن آلية التحكيم ال تعمل أ Ray, Autchinsفلقد بني  املؤسسات الصغرية واملتوسطةما بالنسبة حلالة أ

نظرا خلصوصية هذه األخرية من وجهة نظر التدرج يف مصادر التمويل، أي أا تفضل استخدام األموال  ،معها
لتزامات جتاه املقرض، حىت وان كان تلك القروض املتمثلة يف عدم التمكن من الوفاء باال اخلاصة بدال من املخاطرة

  3.دون خماطر
  :نظرية الوكالة - 3

حسب هذه النظرية فان املؤسسة هي جمموعة من العقود اليت تربط بني خمتلف األطراف، وترى كيفية  
املسريون، الدائنون، الزبائن، العمال  املالك،:الغالبيف م محاية املصاحل بني هذه األطراف املهتمة باملؤسسة وه

، أفراد العائلة والشركة بصفة عامة، ولقد شكلت العالقات ما بني األطراف الثالثة األوىل موضوعا )املستخدمني(
  4.تناولته العديد من األدبيات املالية

قد  بإدراج مفهوم تعدد األهداف لشركاء املؤسسة اليت Jensen et Meckling (1976)لقد قام 
، حيث كل عون من هؤالء )خاصة بالنسبة للمالك، املسريين، املقرضني ( تكون متناقضة يف اغلب األحيان 

األعوان االقتصاديني يبحث عن تعظيم مصلحته الشخصية قبل املصلحة العامة وهذا ما يؤدي إال نشوء ما يعرف 
( ني طرفني، مبوجبها يوكل الطرف األول كل عالقة تنشا ب :بصراعات الوكالة، تعرف هذه األخرية على أا 

بتنفيذ مهام معينة نيابة  (Mandataire/Agent)العون /طرف ثاين يسمى الوكيل ) Le mandant ، املوكل
عنه بامسه فيما يتعلق باملؤسسة، هذه العالقة توجد بني املالك أو املسامهني أو أي مقرض أموال آخر، واملدراء أو 

  .التنازل عن جزء من سلطاماملسريين، حيث يتم 
                                                             

دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر ، أطروحة سياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرقريشي يوسف،  -  1
  .155 ،ص2004/2005

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر  ،فعالية التمويل البنكي ملشاريع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرنصرية عقبة،  -  2
  . 62.،ص2014/2015، بسكرة

 . 39، ص  ذكرهمرجع سبق العايب ياسني ،  3-
4 - Josée ST - Pierre , op.cit , p . 09 
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لتناقضل اكل من العون و املوكل حياوال تعظيم منفعتهما، مما جيعل من عالقتهما مصدر.(Ross.1973).1   
  2:تنطلق هذه النظرية من فرضيتني

  .ليس بالضرورة أن تكون أهداف املسريين واملالك متطابقة -
  .تعلقة باملؤسسة وحميطهاعدم تساوي املتعاملني يف احلصول على املعلومة امل -

د األمثل بني األطراف وتفسري سلوك املتعاملني عاقكما دف هذه النظرية إىل حماولة تقدمي خصائص الت 
  .املعنيني بتمويل املؤسسة، وحماولة مالحظة تأثري سلوكهم على حتديد هيكل التمويل

و التمويل باالستدانة يرجع إىل التحكيم إن إشكالية االختيار ما بني التمويل عن طريق فتح رأس املال، أ
  3:بني نوعني من تكاليف الوكالة ومها

  املسامهني، املسريين ( تكاليف الوكالة(.  
  املسامهني، الدائنني ( تكاليف الوكالة(.  

للمؤسسة الكربى يعترب الفصل ما بني امللكية والتسيري هي أصل التعارض ما بني املصاحل، حيث ميكن  فبالنسبة
  4:اإلشارة إىل أهم هذه الصراعات وهي

  األجريالتناقض بني هدف تعظيم املنفعة للمسري (dirigent salaire) وهدف تعظيم الثروة للمسامهني  
ة من االقتطاعات غري النقدية، وكذا استعمال موارد املؤسسة للرفع فاملسري ميكن أن تكون له مصلحة واستفاد

 .من نفوذه الشخصي

 انه أجري، فهو يستثمر رأس ماله البشري يف املؤسسة، وحسب  مباJacquillat et Levasseur (1984)  
فان املسري يتحمل خطر اكرب من املسامهني، لذا من مصلحته القيام باستثمارات اقل خطر عن املتوقعة من 

 .طرف املسامهني

 هناك اجتاه لدى املسريين حنو تفضيل استثمارات قصرية األجل أكثر من استثمارات طويلة األجل. 

  نشاط املؤسسة، حىت وان كانت التصفية قد يكون اخلالف أيضا ناتج عن حرص املسري الدائم على استمرار
 Harris et Raviv (1990).5نظر املسامهني حسب  ةوجهاملنفعة من  أكثر فائدة من 

 
 
  

                                                             
  162.  صقريشي يوسف ، مرجع سبق ذكره ، - 1

  2 - .161.نفس املرجع، ص
3- Asma Trabelsi , op .cit .p .17 . 
4- Natacha  Trehan , Les Stratégies de croissance externe des entreprises personnelle et  familiales , université 
pierre mondes France de Grenoble , thèse doctorat science de gestion , 2000, p.188. 

.  142نصرية عقبة، مرجع سبق ذكره، ص  - 5 
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  1 :املمكنة تأخذ طبيعة خمتلفة منها ما يلي) الصراعات ( وبالنسبة ألمناط حل التناقضات 
  املسريين فكلما كانت املؤسسة توزع أكثر تعد سياسة توزيع األرباح مبثابة وسيلة لضبط واحلد من تصرفات

 Albouxy etإىل السوق املايل من اجل إشباع احتياجات التمويل حسب  األرباحها، تكون أكثر جلوء
Dumontier (1992) ، فالذهاب إىل السوق املايل ميثل وسيلة مراقبة لتسيري املؤسسة. 

 مسري، ويف نفس الوقت ينتج عن االستدانة خطر العجز متثل االستدانة أداة فعالة لتقومي السلوك االنتهازي لل
فيفقد املسري منصب عمله، وهذا ما جيعل هذا األخري أكثر حرصا على تسري أفضل للمؤسسة، وذلك يف حالة 

دليال آخر، عندما حتقق املؤسسة تدفقات  Jensen (1986)مسري ال ميلك أي سهم يف املؤسسة، كما قدم 
جترب املسري على دفع بانتظام دفعات ختفض من مبلغ  ه، فاالستدانة حسب)مار املثمرنامجة عن االستث( نقدية 

  .ذه الطريقة يدعم املسامهون مراقبتهم للمسريتلك التدفقات النقدية املتوفرة، و
يرى أا قد تفقد مدلوهلا يف هذه احلالة  Jensenأما احلديث عن عالقات الوكالة بالنسبة لـ م ص م فان 

نظرا الن رأمساهلا عادة ما يكون مملوك من طرف مساهم واحد وهو املسري، ويف نفس الوقت أين يقوم هذا األخري 
حيث أشار إىل انه إذا كانت Charreaux (1985) كما دعم الفكرة الباحث  .*بإدارة أمواله أو أموال العائلة

 املسامهني و املسريين موجودة يف املؤسسات الكربى فإا غري موجودة يف م ص م، بل هناك عالقات الوكالة بني
  2 .عالقات وكالة بني املسامهني األغلبية واإلقليمية

كما أن م ص م هي عموما مؤسسات عائلية، واللجوء إىل مسامهني خارجيني يف رأس املال يعترب مبثابة فقدان 
هذا ما يرفع من صراعات املصاحل اليت تولد تكاليف وكالة لألموال اخلاصة واليت للسيطرة من طرف العائلة، و

ففتح رأس املال ال ميكن أن يكون كنتيجة حل امثل للتمويل هلذه  .تكون أكثر اعتبارا بالنسبة لـ م ص م 
دي إال إىل وسوق العمل على مسريي م ص م ال يؤ **املؤسسات، فعدم الكفاءة املمارسة من طرف السوق املايل

  .رفع تكاليف الوكالة املرتبطة بإصدار األسهم
نظرية الوكالة تقدم تفسري عقالين لضعف فتح رأس املال يف م ص م، وكذا أولوية االستدانة  ومما سبق فإن 

   3:هلذا تظهر االستدانة كنمط متويل شرعي لـ م ص م لسببني أساسيني ومها ،مقارنة برفع رأس املال
استبدال إصدار األسهم باالستدانة خيفض من تكاليف الوكالة على األموال اخلاصة، إذا كان رأس املال  -

  .مملوك من طرف املالك املسري ذو األغلبية، تكاليف الوكالة ستكون معدومة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                             
1 - Natacha  Trehan, op.cit,pp.188-189. 

القيام باقتطاعات، واليت متثل عدد من العوائد  ناملؤسسات يفضلوبالنسبة ل م ص م غياب الفصل بني ملكية رأس املال والتسيري، املسريين يف هذه  - *
  .اجلبائية أكثر من توزيع كل أو جزء من النتيجة اليت حتققها املؤسسة

2-Idem.  
 باعتبار أا يف الواقع السوق املايل الكفء مرتبط باحترام فرضيات الكفاءة التشغيلية واملعلوماتية وبالنسبة لـ م ص م تفشل هذه الفرضيتني  -  **

  .مؤسسات ذات هيكل صغري، عدد املسامهني ضعيف، وكذا التفاوت املعلومايت يف العالقة بني املسريون املالكون واملسامهني اخلارجيني
3 - Asma Trabelsi, op. cit, p. 21. 
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تكاليف الوكالة لألموال اخلاصة تبعا  وختفض أيضا من ،االستدانة حتد من املوارد العاطلة حتت تصرف املسري -
 Harris et) .، فاالستدانة هي وسيلة انضباط املسري األكثر فعالية من أسواق املال*لوجود التدفقات النقدية احلرة

Raviv, 1990)  وحسبCharreux (1985)  فان م ص م تفضل القروض على األموال اخلاصة ذلك أن
   1.ل باألسهم أعلى من تلك الناجتة باالستدانةتكاليف الوكالة الناجتة عن التموي

أما عن املستوى األمثل لالستدانة حسب هذه النظرية فهو الذي تكون عنده إمجايل تكاليف الوكالة املتعلقة 
  .ىنأدبالتمويل اخلارجي 

  : نظرية اإلشارة - 4
التناظر املعلومايت الذي تتميز به األسواق املالية، ويعود / تستند هذه النظرية إىل مفهوم عدم التماثل 

فاملعلومات اليت تنشرها املؤسسات ليست هي بالضرورة  .** Ross (1977)الفضل إىل هذه النظرية إىل الباحث 
سن أداء هي اليت تستطيع إصدار إشارات فحسب هذه النظرية فان مدراء املؤسسات األح ،املتغريات احلقيقية

(Signaux)  خاصة وفعالة متيزها عن غريها من املؤسسات األقل أداء، وخصوصية هذه املؤشرات هي صعوبة
هيكل رأس املال، سياسة : نشرها من قبل املؤسسات الضعيفة، هذه اإلشارات تأخذ أشكال عديدة من بينها

  2 .لتركيب املايلشكال اأشروط خاصة يف خمتلف  ىلإ أومكافآت رأس املال، اللجوء إىل أوراق مالية معقدة 
مؤسسة ليس هلا حاجة إىل االستدانة إذا كانت توزع مبالغ معتربة من توزيعات األرباح على : فعلى سبيل املثال

  3 .مسامهيها، فمبلغ التوزيعات سيكون مبثابة إشارة تصدر للبنوك حول السيولة الزائدة اليت تضعها املؤسسة
وك املايل لـ م ص م من خالل اختيار هيكل مايل معني، هذا أما عن مسامهة هذه النظرية يف تفسري السل

حول القيمة احلقيقية للمؤسسة، وهنا توجد وسيلتني  األطراف املمولةمن اجل إعالم  الكفءاألخري سيكون احلل 
فبالنسبة  ،احملتفظ به من طرف املسري، ومعدل االستدانة املال  اجلزء من رأس: أساسيتني لإلشارة يتم تعريفها

املسري هو إشارة لقيمة مضافة عالية هلذه املؤسسة بالنسبة / رأس املال بني أيدي املالك متركز ص م للمؤسسات
املقاول يف متويل املؤسسة هو  شراكإ، كما (Leland et Pyle, 1977 )ملؤجري رؤوس األموال حسب رأي 

 4. نيإشارة اجيابية تصدر للمستثمرين احملتملني حسب ذات الباحث
 
  
 

                                                             
  .احلالية الصافية املوجبةيف كل املشروعات ذات القيمة ) فائض(التدفقات النقدية احلرة تعترب كسيولة زائدة  -  *

1-  Josée ST- Pierre, op. cit, pp. 89-90. 
ويعرف أيضا بالنظرية احلديثة للمشروع، واليت  ،(l’approche multiforme)تندرج هذه النظرية ضمن إطار ما يعرف باملنظور املتعدد األشكال  -  **

  .انعدام الضرائب وفكرة توافر السوق الكاملةظهرت يف منتصف السبعينيات نتيجة انتقادات املوجهة لفكرة 
  .176. قريشي يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  -  2

3 - Asma Trabesi, op. cit, p. 31.  
4 - Idem. 
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  : نظرية عدم التماثل يف املعلومات - 5
ن املوقع الذي حيتله املسريون والوضع املفضل يسمح هلم باحلصول على معلومات حول مشروعات إ

جل محاية هؤالء املسريين لسلطتهم وموقعهم فهم يسلكون اجتاه حنو احتكار بعض أاملؤسسة دون املسامهني، ومن 
مصاحلهم، ومتنع الشركاء اآلخرون احلصول على الصورة الكاملة واحلقيقية عن املعلومات األكثر فائدة واليت ختدم 

  1 .املؤسسة، وهذا ما يدعى بعدم متاثل املعلومات
ا يف يلعب دور) اخلارجيني(وغري األعضاء ) الداخليني(ويف واقع األمر فان الفارق املعلومايت ما بني أفراد املنظمة 

، كما أن ظاهرة عدم التماثل يف املعلومات هلا دور يف Akerlof (1970 ( تشكيل اهليكل املايل حسب الباحث
  2 .أسواق االئتمان

نظرية حول السلوك التمويلي للمؤسسات يف ظل تفاعل  Myers& Majluf (1984)ولقد قدم 
قرارات التمويل واالستثمار للحد من عدم كفاءة القرارات االستثمارية النامجة عن عدم متاثل املعلومات، معتمدين 

من خالل إسقاط افتراض متاثل املعلومات، حيث عندما يتوافر لدى  Donaldeson (1961)على اقتراحات 
ات خاصة عن قيمة أصول املؤسسة ليست متاحة للمستثمرين اخلارجيني فيتوقع أن يؤدي عدم متاثل املديرين معلوم

  3 .املعلومات إىل تقييم األسهم العادية للمؤسسة على حنو خاطئ من قبل السوق
تفتقد إىل تقدمي املعلومات الضرورية  هذه األخرية أما عن إسقاط هذه الظاهرة على م ص م، فيتضح أن

إن توفرت املعلومات فقد يتردد املسري يف ووحىت ، ها، حملدودية أنظمتها املعلوماتية الداخلية واخلارجيةلتمويل
كما أن نوعية املعلومة يف هذا النوع من ،التصريح ا خشية من وقوع تلك املعلومات يف أيدي املنافسني

     .شفافيتها وعدم كماهلا يف غالب األحيان املؤسسات مرتبطة بنوعية املسري أو اجلهة املنتجة هلا، وهو سبب عدم
ن املعلومة لدى املسري تكون أوفر، أدق وأحسن من املعلومات اليت حبوزة الغري، عكس أ Williamsonويشري 

املؤسسات الكبرية اليت يوفر عنها السوق املايل معلومات قد تكون أحسن من تلك املوفرة من قبل اإلدارة، بينما م 
  4. تكون مسجلة يف السوق املايل، مما ال يفرض عنها النشر الدوري واإلجباري للمعلومات ص م نادرا ما

  املقاربات النظرية املتوافقة مع خصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة : ملطلب الثالثا

 أنّ اإلّ ،على الرغم من املسامهات اليت جاءت ا النظرية املالية يف تفسري السلوك التمويلي للمؤسسات
العديد من األعمال حاولت التأكد من صحة جممل هذه النظريات املالية يف حالة م ص م، ففي حتقيق قام به 

(1991) Norton  على عينة من م ص م األمريكية يف حالة منو، توصل إىل أن كل من العناصر املرتبطة بتكاليف
                                                             

1 - Josée st- pierre, op. cit, p. 90. 
  2 - Asma Trabelsi. Op. cit, p. 30  

، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، التمويلي للمؤسسات اجلزائريةحنو بناء نظري لتفسري السلوك عبد ايد تيماوي،  - 3
  .75. ، ص2013/2014

.259. العايب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص - 4 
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نتائج  ص م، وحسب الباحث فان  للمؤسساتملايل اإلفالس، الوكالة عدم التماثل يف املعلومة ال تفسر اهليكل ا
   1.املؤسسات الصغرية واملتوسطةيعد األكثر تطابقا مع حالة  *منوذج التمويل التسلسلي

ن نظرية الوكالة ال متثل األداة األحسن اليت تسمح أ Colot et Michel (1996)كما يعترف كل من 
هذه النظرية على القدرة التفسريية اهلائلة يف معاجلة إشكاليات م  بتفسري اهليكل املايل لـ م ص م بالرغم من حيازة

  Charreaux (1984),Ang(1991-1992). 2ص م وهو الرأي الذي دافع عليه العديد من الباحثني مثل 
فان النظرية املالية الكالسيكية ال ميكن تطبيقها على م ص م، كون هذه  Ang (1991)وحسب الكاتب 

وأيضا هلا سلوكات مالية ختتلف عن تلك اليت تتميز ا  ،بيئة متيزت بنقص األسواق املاليةاألخرية تطورت يف 
  3: وحسب الباحث فانه يصعب قياس هيكل متويل م ص م وذلك جلوانب عديدة منها، املؤسسات الكبرية

  ة كضمان املستعملة يف املؤسسة أو املستعمل( صعوبة فصل عناصر أصول املؤسسة عن عناصر أصول املالك
 .)للقروض

  صعوبة تصنيف خمتلف القروض كالقروض املقدمة من طرف أفراد العائالت أو القروض املضمونة عن طريق
 .أصول املقاول

  ضعف التقييم(sous- évaluation)  للمسامهات املالية احلقيقية للمالك، نظرا لعدم إمكانية تسجيل بعض
ألجور، االستعمال ااين لبعض عناصر أصول املقاول يف العمليات املسامهات غري املالية كالزمن، عدم كفاية ا

  .اإلنتاجية للمؤسسة
  إن النتائج التجريبية حول هيكل التمويل لـ م ص م مل تسمح بوضع فرضيات واضحة حول هذا املوضوع

العملي الختيار لكن التطورات النظرية اليت جاءت بعد النظرية املالية الكالسيكية مسحت بوضع قواعد التفسري 
نظرية اخليار : هياكل متويل املؤسسات بصفة عامة، و م ص م بصفة خاصة، ومن ابرز هذه النظريات ما يلي

  .التمويل الرتيب اإلداري، نظرية دورة حياة املؤسسة، نظرية
  Théorie du choix managérial :نظرية اخليار اإلداري .1
للسلوك التمويلي للمؤسسات حيث أشار إىل  تهيف دراس Norton (1991)انطالقا إىل ما توصل إليه     

أن توقعات وآمال املقاولني تلعب دورا هاما يف حتديد هيكل متويل م ص م، وللفهم اجليد هلذه الظاهرة جيب أن 
  .يأخذ يف احلسبان يف مناذج تفسري هيكل التمويل دور املقاول، تفضيالته املالية ورغباته

م ولقد قدBarton et Matthews(1989)  مخسة اقتراحات للبحث خبصوص اختيار اهليكل التمويلي
  4: وهي Andrews(1980)يف م ص م والقائمة أساسا على النموذج االستراتيجي من قبل 

                                                             
    .نظرية التمويل التسلسلي أو نظرية التمويل السلمي هي من النظريات احلديثة اليت تبحث يف موضوع اهليكل املايل -  *

1-  Asma Trabelsi, op. cit, p. 13.  
  .185. قريشي يوسف، مرجع سبق ذكره، ص - 2

3 - Josée ST- Pierre, op. cit, p. 93. 
4_  Ibidem, pp. 94-95. 
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 ميل املسريين إىل تقبل مستوى عايل من اخلطر يعد عامال مؤثرا على اختيارهم للهيكل املايل للمؤسسة. 1
أين يتوجب على املقاول تقدمي  م ص م  يف خصوصا -يشعر عنده املسريون باألمان فمستوى اخلطر الذي

 .له تأثري مباشر على هيكل رأس املال -ضمانات شخصية لقروض املؤسسة
أهداف املقاول خبصوص مؤسسته تؤثر على هيكلها املايل، فالنظرية املالية التقليدية مل تقدم منوذجا حيتوي . 2

ين هلدف تعظيم ثروة املسامهني، ويف حالة م ص م هذا النموذج ليس له مدلول إذا كان وجوب احترام املسري
عامال   املقاول هو املساهم الوحيد، حيث تعترب أهدافه الشخصية واليت هي غالبا خمتلفة عن هدف تعظيم الثروة

ية السرية، تسيري املؤسسة بكل أهداف النمو، االحتفاظ باملعلومات الداخل: مؤثرا على اخليار التمويلي، ومن أمهها
 . أمان

، فاملسريون )االستدانة أو طرح أسهم(يفضل املقاولني متويل مؤسسام مبوارد داخلية قبل املوارد اخلارجية . 3
 ،يسعون إىل االحتفاظ باملراقبة على املؤسسة، وعلى القرارات املتخذة وعلى التسيري اليومي واالعتيادي للمؤسسة

 .كل مستثمر خارجي التدخل يف قراراا وذلك بتفضيلها للتمويل الداخليوهذا ما مينع 
يؤثر امليل حنو تقبل اخلطر من طرف املسريين واخلصائص املالية للمؤسسات على مستوى االستدانة، وكذا . 4

 عدم ولقد بينت نتائج بعض األحباث أن مسريي م ص م هلم ميل إىل ،شروط منح رأس املال الذي يعرضه الدائنني
ويكون من املفيد احلفاظ على ) يف الغالب مؤسسة مالية واحدة ( القيام بعمليات إال مع بعض املؤسسات املالية 

 .العالقات اجليدة مع بنك معني، والذي يسمح بفهم شخصية املقاول وقبول إجراءاته وقراراته اخلاصة
ويعترب هذا االقتراح مقبوال  ،*ر اهليكل املايل املناسبتؤثر اخلصائص املالية للمؤسسة على قدرة املقاول يف اختيا. 5

  .يف حالة املؤسسات الكربى
بينما االقتراحني األخريين مها حول  ،املسري/ نالحظ أن االقتراحات الثالثة األوىل تعاجل الدور املركزي للمالك

ذا هلمالك املسري، تعد امليزات اخلاصة لفبالنسبة للدور املركزي ل .خصائص املؤسسة وخصائص حميطها اخلارجي
وكذا مواقفه الشخصية كلها عوامل حمددة .....) مستوى التكوين، اخلربة، العمر، املستوى الثقايف( األخري 

  1 :فيما يلي ميكن إبراز دورها للسلوك التمويلي لـ م ص م، أما بالنسبة خلصائص املؤسسة

 احلجم: 
لكن يف واقع األمر مل تقدم الدراسات  ،احلجم على اهليكل املايل للمؤسساتتناولت العديد من األحباث تأثري  

فمثال تكلفة التمويل يف م ص م مرتفعة بسبب عدم  .ثار حجم املؤسسة على االستدانةالتجريبية نتيجة حامسة آل
التماثل يف املعلومات يف هذا النوع من املؤسسات، مما جيعل املقرضني يبالغون يف تقدير املخاطر واملطالبة مبعدالت 

إىل جانب ذلك  .قروضالفائدة مرتفعة ووضع شروط معقدة يف التمويل تقلل من حظوظ م ص م للحصول على 

                                                             
األسواق  أن القرارات فيما يتعلق بالتمويل هي دالة خلصائص الشركة ومالكها املسري أكثر من عدم كفاءة petit et singer (1985)أشار كل من  -  *

  .املالية
1 - Ibidem ,pp. 96-99. 
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كما تستطيع االقتراض بأفضل الشروط حسب  ،كبرية هلا قدرة اكرب على الدخول إىل األسواق املاليةفاملؤسسات ال
(1979,Ferri et Jones) كما كشف ،Marsh  عن ميل املؤسسات الكبرية احلجم إىل زيادة االقتراض طويل

وحسب نتائج دراسة  1 .البنكيةية و األجل، بينما تتجه م ص م كثريا إىل القروض القصرية األجل التجار
Michaelas et al (1999) 2.عالقة موجبة ما بني مستوى االستدانة وحجم املؤسسة توجد 

 قطاع النشاط: 
األثر القطاعي ميكن مالحظته من خالل املنافسة والعمليات املتحكمة يف أنشطة املؤسسة، وميكن أن نفترض  

االستثمارات مثل األنشطة املومسية، تفضل التمويل عن طريق االئتمان أن القطاعات اليت تتطلب قدر من املرونة يف 
االجياري والتمويل قصري األجل بدال من التمويل طويل األجل، ويبقى دراسة تأثري القطاع على هيكل التمويل يف 

  .م ص م جانبا قليل االستكشاف
 الوضعية املالية للمؤسسة: 

إىل وجود عالقة عكسية بني املردودية   Constand et al (1991)تشري النتائج اليت توصل إليها 
  3 .يل اخلارجيوواالستدانة، فاملؤسسات األكثر مردودية هي األكثر جلوءا إىل التمويل الذايت واقل احتياجا للتم

، suret et Arnoux (1995)و Cooley et Edwards (1983)وال ختتلف هذه النتائج عن ما توصل إليه 
  .ثر املردوديةأيعترب احلجم العنصر أكثر أمهية يف تفسري هيكل متويل م ص م، كما ال ميكن إمهال  ال حيث
 عمر املؤسسة: 

ميكن أن يكون له دور يف مسالة التمويل، فاملؤسسة اليت تتواجد منذ زمن ويف وضع جيد حتظى مبصداقية  
  .اليت ليس هلا ماضي يف ميدان األعمالية أو الناشئة تعكس املؤسسة الف ،أكثر لدى اجلهات املمولة

ذلك  يلعب احمليط املايل دورا هاما يف التأثري على هياكل متويل املؤسسات، باإلضافة إىل خصائص املؤسسة،
ألنه يعترب مصدر لعروض التمويل املطروحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واليت يبدوا أا متفاوتة وخمتلفة يف 

  .يل بني االقتصاديات املتطورة واالقتصاديات املتخلفةإمكانيات التمو
   La Théorie du cycle de vie de l’entreprise      نظرية دورة حياة املؤسسة .2

تعتمد هذه النظرية يف تفسري اهليكل املايل للمؤسسة على فكرة ما يعرف بدورة حياة املؤسسة واليت متر  
فان  Ang (1991)االنطالق، النمو، النضج، الزوال، وحسب : على مراحل يف تطورها متمثلة أساسا يف

برية، ولذلك ال توجد نظرية املؤسسة الصغرية واملتوسطة جيب أن متر على عدة مستويات تطور قبل أن تصبح ك
واحدة لتفسري اهلياكل املالية لـ م ص م، وعليه من املعقول جدا االفتراض بأنه توجد نظريات مقابل مستويات 

                                                             
، 2016، 12، جملة البحوث والدراسات اإلنسانية، العدد العوامل احملددة هلياكل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةبوفليسي جنمة،  - 1

  .345-344ص 
2- Ramzi Benkraiem, Anthony Miloudi, Structure de Financement de PME Française du Secteur TIC, Revue 
sciences de gestion, n°72, 2010 ,p.47. 
3 - Natacha Trehan, op. cit, p. 199. 
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التطور، وتقترح هذه النظرية أن كل مرحلة من مراحل تطور املؤسسة تتضمن عوامل خاصة ا، واالنتقال من 
  1: كل متويل املؤسسة على النحو التايلمستوى إىل آخر يؤدي إىل تغيري يف هي

  تتميز بضعف املصداقية نظرا لضعف ) اإلنشاء، االنطالق(ففي املراحل األوىل من مستويات حياة املؤسسة
ويكون املصدر الوحيد للتمويل يف هذه املرحلة هو  ،اخلربة وكذلك الرغبة الشديدة للمسري يف االستقاللية

 .األموال اخلاصة يف شكل رأس مال مقدم من طرف املالك أو األقارب

  يكون التمويل اخلارجي من مصادر بنكية وجتارية، وحسب ) االستمرار و البقاء(أما يف املستويات الوسيطية
 اـرة، ولكن إذ كان النمو متواضعا ومراقبنشاط مردودية املؤسسة ميكن اللجوء إىل رأس مال املخاط

contrôlé)(  ميكننا مالحظة ارتفاع كبري يف االستدانة واليت ليست بالضرورة مؤشرا للخطر بقدر ما هي
 .تعكس التفضيالت املالية للمقاولني

   وبالنسبة ملستويات التوسع والنمو، التمويل طويل األجل وكذلك العرض العمومي واالدخار يعد ضروريا من
جل جتنب املؤسسات أزمة السيولة، يف هذا املستوى من التطور املقاول الذي يفضل أوال املراقبة ملؤسسته أ

  .مسامهني جددواالستقاللية يعد سلوكه معرقال هلذا التطور غري املمكن إال بدخول 
   la théorie de l’ordre hiérarchique: نظرية التمويل الرتيب .3

  *يعترب وجود عدم تناظر يف املعلومات ما بني املؤسسة وشركائها املاليني هو أصل نظرية التمويل الرتيب
ترتيب بني ، حيث تفترض هذه النظرية وجود  Myersهذه األخرية يرجع الفضل يف إرساء دعائمها للباحث

فبالنسبة للنماذج األوىل اليت انطلقت منها هذه النظرية قامت على مبدأ أن املسريين يعملون  ،خمتلف أمناط التمويل
  .(Myers et Majluf ,1984)ملصلحة املالك املوجودين على حساب املسامهني املستقبليني 

ليف العقود يف وضعية عدم وعلى العكس من ذلك، فان النماذج اليت تقوم على هدف ختفيض تكا 
تصل إىل ترتيب يف أمناط التمويل خيتلف   (…Cornel et Shapiro,1987, Williamson,1988)التأكد 

  2 .عن تلك اليت يتم الوصول إليها يف النماذج السابقة
، املسامهني اجلدد يترمجون الرفع يف رأس املال كإشارة عن حالة  Myers et Majluf(1984)فحسب  

مة اليت تسبب يف ختفيض قيمة املؤسسة، باملقابل املسامهني القدماء يفضلون االستثمار الن ذلك يعظم من ءاملالعدم 
فمن مصلحة املسري بغض  ،، ومن اجل تفادي اخنفاض أسعار األسهم)بالرغم من اخنفاض قيمة املؤسسة(ثروم 

التمويل الذايت، : التسلسل املختار يكون كالتايل النظر عن حالة املؤسسة استخدام طريقة أخرى للتمويل، وبالتايل
  .الديون اخلالية من اخلطر، الديون اخلطرة، الرفع يف رأس املال

                                                             
1 - Josée ST-Pierre,op.cit,pp.99-100. 

  .pecking order theory (POT): نظرية التمويل الرتيب -  *
2 - Najet Boussaa Thema, op. cit, p. 03-04.  
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وإصدار   sous- investissementهذا التسلسل يسمح باحلد من خماطر التواجد يف حاالت ضعف االستثمار
فيض تكلفة رأس املال عن طريق التقليل من ختواألسهم بسعر منخفض جدا، واحلد من توزيع مكافآت رأس املال 

، وميكن مالحظة أن قرارات املسريين هي حمددة لتشكيل هيكل رأس املال حسب (Myers,1984)االقتراض 
هذه النظرية، وتصل أيضا إىل استنتاج مفاده استحالة الفصل بني قرارات االستثمار والتمويل، ولكن رغم ذلك 

   1.اليت تعود إىل نتائج النماذج اليت قد تكون متناقضة أحياناواختبار هذه النظرية فهناك صعوبات تتعلق بإمكانية 
الذي يرى أن  Williamson(1988)وضمن التطورات اليت شهدا هذه النظرية هناك أعمال الباحث 

 ذودرجة خصوصية األصل املراد متويله تؤدي دورا كبريا يف اختيار طبيعة مصدر التمويل، فاالستثمار يف أصول 
) أصل ليس له إال استعماالت حمدودة من قبل املؤسسات وليس له سوق ثانوي متطور ( خصوصيات معينة 

ة مقارنة بالتمويل عن طريق االستدانة الذي يفرض يكون التمويل باألموال اخلاصة يف هذه احلالة أكثر فعالي
وجوب تسديد الفوائد واألقساط بشكل منتظم، وعلى العكس يكون من األفضل التمويل باالستدانة يف حالة عدم 

  2 .خصوصية األصل املراد متويله، نظرا لكون هذا األخري من احملتمل أن يولد عوائد بشكل منتظم
مة ء، يبدو األكثر مالMyers et Majluf (1984)التسلسل الذي أوجده وفيما يتعلق بـ م ص م فان 

الختياراا التمويلية، ففي واقع األمر ليس فقط تفضيالت املسري اليت تقرر الترتيب الذي جيب اعتماده، ولكن 
طر تعاظم خمال اتأيضا إمكانيات الوصول إىل األسواق املالية، وكذلك تردد البنوك يف إقراض هذه املؤسس

وكنتيجة فاهلياكل الصغرية هي املتضررة يف عرض االئتمان البنكي، هذا القيد حيد من إمكانية التمويل  3 .اإلفالس
األموال اخلاصة، الديون قصرية األجل، الديون طويلة األجل مث إصدار : اخلارجي وينتج سلمية يف خيارات التمويل

لي مث الديون هو دليل على وجود قيد يف التمويل واملعرب عنه األسهم، ومن مثة فان تفضيل م ص م للتمويل الداخ
  4 .(Holmes et Kent,1991 )حسب الباحث   Pecking Ordre Contraintمبفهوم 

املكيف مع م ص م يعد التمويل الداخلي األفضل عن التمويل  (POT)نه يف منوذج أإذن ميكن القول 
السلطة للمالك املسري، وعلى العكس فان  (dilution)اخلارجي ألنه جينبها خطر فقدان املراقبة وخطر ذوبان 

ألنه خيضع إىل  ،التمويل اخلارجي اثبت أن إصدار األسهم ملسامهني جدد يصبح مصدرا للتمويل األقل استعماال
ثل املعلومات وفقدان السيطرة على املؤسسة وكذا أيضا ال يوجد سوق مايل مكيف مع هذه اف عدم متتكالي

تعترب االستدانة املالية التمويل األوسط يف الترتيب بالرغم من الصعوبات الوصول إىل هذا الشكل من واملؤسسات، 
  5 .ملالك املسريالتمويل من طرف م ص م بسبب عدم متاثل املعلومات ما بني الدائنني وا

                                                             
1 - Idem. 

-2009، جامعة ورقلة، 07، جملة الباحث، العدد اجلدل القائم حول هياكل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةدادن عبد الوهاب،  -2
  .326. ،ص2010

3 - Najet Boussaa Thema, op. cit, p .04 
4 - Asma Trabelsi, op. cit, p. 47 
5- Ingrid Bellettre, Les choix de financement des très petites entreprises, thèse de doctorat en sciences de gestion, 
université Lille 2, 2010, p. 193 . 
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  العالقة التمويلية بني البنوك واملؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الرابع

يعترب التمويل البنكي من أهم املصادر األساسية لتمويل م ص م يف العديد من الدول خاصة تلك اليت 
مليار دوالر من االئتمان  40اقتصادياا قائمة على االستدانة فعلى سبيل املثال تقدم البنوك الكندية أكثر من 

  1 .من زبائن اإلمجايل للبنوك %95وهو ما ميثل أكثر من  1996مؤسسة ص و م يف  650000ألكثر من 
ورغم االهتمام الذي توجهه البنوك يف متويلها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إال أن العالقة التمويلية بني الطرفني 

عقد  نوعر يف املعلومة واليت يترتب عليها نتائج هامة على شروط التمويل ختضع إىل ظاهرة ما يعرف بعدم التناظ
  2.ينعكس ذلك أيضا على القرارات املالية األخرى كاالستثمار مثال ، والتمويل املقترح، تكلفته ومدى توفره

ر جل تدنئة خماطر اختاذ قراأويف هذا السياق جند أن البنك يف حاجة إىل معلومات أكثر ما ميكن من 
والذي يبدو انه يواجه صعوبة يف احلصول على تلك املعلومات خاصة عندما يتعلق األمر بوجود  ،التمويل

هذه األخرية ، "  "L’opacité informationnelle des emprunteursالالشفافية يف املعلومات لدى املقترضني
  3 .أنظمتها املعلوماتية تكون أكثر انتشارا يف م ص م واليت تشكو من حمدودية وعدم كفاءة 

من قبل م ص م ليست كاملة وخاصة  بينت أن املعلومات املقدمة  )2003(ففي دراسة املرصد  األورويب 
مثل العالقة بني م ص م مع شركائها، ( فيما يتعلق باملعلومات اإلستراتيجية، أما بالنسبة للمعلومات غري رمسية 

   4. فهي متاحة بقلة) اخل....اآلخرين، مهارات تنظيم املشاريع الدائنني
لذا فان معظم املخاطر اليت تواجهها البنوك يف تعاملها مع هذه املؤسسات يكون بسبب املعلومات اليت 
تصل بشكل سيئ ما بني املقاول والبنك، فمن جهة البنك حباجة إىل معلومات كاملة وشاملة من اجل القيام 

ملناسب خلطر امللف املقدم، ومن جهة أخرى املقاول يتردد يف كشف املعلومات اليت يعتقد أا بالتحليل ا
إذ جتعل من ومن جهة مشاكل الوكالة اخلاصة بالتمويل البنكي،   5.إستراتيجية خوفا من اخنفاض تنافسية مؤسسته
التعثر، هذا  احتمالطية زيادة أو ضمانات أقوى من أجل تغ ارتفاعامن هذه األخرية تطالب بعالوة خماطرة أكثر 

وهذا ما ،الوضع يكون خاصة عندما يراقب الدائنني قرارات االستثمار للمؤسسة دف جتنب املشاريع اخلطرة جدا
  6 .يفسر صعوبات متويل م ص م 

                                                             
1 - Josée ST- Pierre, op. cit, p. 165. 
2- Fabienne Rosenwald, L’impact des conditions financières sur la décision d’investissement, revue économie et 
statistique,N°341-342,2001,pp.15-16.  
3- Stéphane Foliard, le financement Bancaire des créateurs de très petites entreprises, thèse du doctorat en 
sciences de gestion, université Jean Moulin, Lyon 3,2008. P.237.  
4 - Thi Hong Van Phan et al, Les déterminants de l’accée au Financement bancaire des PME dans un pay en 
Transition : le cas du Vitnam Colloque International  sur La Vulnérabilité des TPE et des PME dans un 
environnement mondialisé, , Trois- Rivières, Canada, 27 au 29 mai 2009, p.04. 
5 - Josée ST- Pierre, op. cit, p. 34. 
6 - Benoit Mulkay, Mohamed Sessenou, La Hiérarchie des financement des investissement des PME, revue 
économique, vol.46,N°2,Mars 1995,p.347. 
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مقارنة  (Surplus de risque )ويف واقع األمر تعترب البنوك أن م ص م تتكون من فائض يف اخلطر 
  1: باملؤسسة الكربى ألربعة أسباب رئيسية على األقل وهي

متويل م ص م يصبح أكثر خماطرة عن املؤسسات الكبرية وذلك الحتمال تعثرها اكرب وإفالسها، وهذا ما  -1
  .ن خطر عدم السداد يكون اكربأل ،يفسر التحفظ على املوافقة على القروض متوسطة وطويلة األجل

  .باملالك املسري فبقاء و دميومة م ص م مرتبط ،اخلطر نتيجة ارتباط املؤسسة مبسريهايتكون فائض  -2
   حتفظ البنوك على موافقة منح االئتمان لـ م ص م خاصة يف املدى الطويل بسبب عدم كفاية التكوين املايل -3

( L’insuffisance de formation financière) نقص الوظيفة وضعف أو  ،يف هذا النوع من املؤسسات
أو عدم التأكد حول  (La prime d’incompétence)املالية وهذا ما يشكل ظهور فكرة عالوة عدم الكفاءة 

  .جودة تسيري املؤسسة
اخلطر يكون أيضا على مستوى سياق اختاذ القرار الذي يرتبط كثريا مبنطق التعلم والفشل، وتعد مشاكل  -4

  .Marchesnay(1992)عراض هلذا السلوك حسب أرأس املال العامل ك يفالتسيري االحتياج 
إن مشاكل الوكالة تزيد من النقائص املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة مع شركائها املاليني مما 

د يفرض متابعة ومراقبة يف متويل هذه املؤسسات يف ظل وجود عدم التناظر يف املعلومة، ومن ابرز هذه املشاكل جن
  2:ما يلي

  :اخلطر املعنوي.1
 )(Emprunteurواملقترض )Prêteur( ويرتبط ارتباطا وثيقا بعدم التماثل يف املعلومة بني املقرض 

يف إمكانية أن يقوم املسري يف م ص م بتحويل رؤوس األموال املقترضة  (L’aléa moral)حيث يتمثل هذا اخلطر 
وهذا ما يعرض الدائنني  ،لغايات أكثر خماطرة مما مت تقديره بشكل يعظم قيمة االستثمار على حساب املخاطرة

د املقرض نفسه أمام حتويل جزء من جيوبالتايل ميكن أن  ،(Substitution d’actifs)األصول  إحاللخلطر 
عوائد االستثمار من قبل املؤسسة بسبب عدم التناظر يف املعلومة، لذلك حياول املقرض يف حالة صعوبات التسديد 

من قبل املؤسسة حسب ) انتهازي( سلوك وصويل  ىلإ وأالتأكد ما إذا كان ذلك يعود فعال إىل ظرف غري مالئم 
  Williamson(1986) . 3الباحث 

   (Sélection adverse)  :خماطر االختيار املعاكس .2

بسبب مشكلة عدم التناظر يف املعلومة، فهناك خطر مرافق للمشروع املمول، فالبنوك ليس هلا املعلومات 
الكاملة حول إمكانيات وقدرات املؤسسة املقترضة، فغياب أو نقصان تلك القدرات لدى املقترض يؤدي إىل عدم 

دائنني يف حالة متويل للمؤسسات السيئة مع استعماله بصفة مثلى للموارد اليت هو مسؤول عنها، وبالنتيجة يكون ال

                                                             
1 - Natacha Treahan, op. cit, p. 203. 
2 - Josée ST- Pierre, op. cit, pp. 167-168 

  .164. قريشي يوسف، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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ارتفاع خطر عدم الدفع، ومن مثة جيد املقرضني صعوبة يف التميز بفعالية بني خمتلف املشروعات الطالبة للتمويل 
  1 .وهذا ما يطلق عليه بظاهرة االختيار املعاكس

  :خماطر االقتطاع على شكل مكافآت شخصية .3
ص م تتواجد لديه حرية اقتطاع مبالغ على شكل مكافآت شخصية يقتطعها بالنسبة للمالك املسري يف م  

من موارد املؤسسة، وباملقابل املقرضني ال يستطيعون تقدير هذه املبالغ املقتطعة واملتغرية واليت تؤدي إىل التخفيض 
  .من التدفقات النقدية املتوفرة من اجل سداد القروض

ل السابقة وأضفنا معها خطر األعمال ميكننا أن نفهم جيدا ضرورة وإذا أخذنا بعني االعتبار هذه املشاك
محاية البنوك لألموال اليت يقرضوا ومن مثة تكون هناك مطالبة من طرف البنوك بتغطية هلذه املخاطر كأخذ 
ضمانات على تلك القروض، رغم صعوبة مراقبة كل املخاطر يف امليدان وغالبا ما تفرض قيود يف عقود القروض 

  2 :واليت حتقق بالنسبة للبنك فوائد أساسية تتمثل أساسا يف
 ختفيض من تكاليف الوكالة. 
 ختفيض من عدد املتابعات القانونية للبنك ضد املؤسسة يف حالة عدم الدفع. 
 ختفيض من عدم التماثل يف املعلومة ما بني املقرض واملقترض.  

فان هذه األخرية تكون  ،التمويلية ما بني البنوك و م ص موإزاء هذه املشاكل اليت ميكن أن تظهر يف العالقة 
أكثر عرضة إلمكانية اإلقصاء من طرف البنوك وكذا خضوعها إىل ما يعرف بظاهرة ترشيد االئتمان أو عقلنة 

، حيث يسمح هذا الترشيد بالتخفيض من عدد املخاطر (La théorie de rationnement du crédit) القروض
  3 .املعاكس، إحالل األصول، اخلطر املعنوي وانتهازية املسري رتيااملرتبطة باالخ

كما أن هذه الظاهرة تعرب عن رفض البنك منح االئتمان للمقترض بالشروط املوضوعة من طرفه واملتعلقة 
    بسعر الفائدة، الضمانات، ومبلغ القرض وذلك نتيجة حلالة من عدم التوازن بني العرض والطلب على االئتمان 

  4 :ولقد تناول األدب البنكي ما يعرف بنظرية ترشيد االئتمان يف إطار منوذجني أساسيني مها
 (1981)  منوذج Stiglitz et Weiss:  

، وحسب هذا  (exante)تناول هذا النموذج ظاهرة ترشيد االئتمان يف حالة عدم التماثل للمعلومات املسبقة
الظاهرة الن املردودية املتوقعة من طرفها تكون اقل من تلك املتوقعة النموذج فان م ص م هي األكثر عرضة هلذه 

من طرف البنك حىت وان كان سعر الفائدة مرتفع، فاملؤسسات املقصاة هي املؤسسات ذات معدل اخلطر املرتفع 
من  كما أن الضمانات املقدمة ال تكفي لتعزيز درجة مصداقية املعلومة اليت.وغالبا ما تكون تلك من م ص م 

  .شاا ختفيض من حدة الترشيد لالئتمان
                                                             

1 - Josée ST- Pierre, op. cit, p. 10. 
2- Idem, p. 168  
3 - Ingrid Bellettre, op. cit, p. 193. 
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  1986.1987(منوذج (Williamson:  
حيث بني  ،(expost)تناول هذا النموذج ظاهرة ترشيد االئتمان يف حالة عدم التماثل الالحق يف املعلومات 

Williamson  أن عدم التماثل يف املعلومات يظهر بعد إبرام عقد القرض وشروع املؤسسة يف استخدام القرض
الباحث  كما أناملشروع املنجز من طرف املقترض، حيث يصعب على املقرض تقييم بشكل مؤكد ملعدل مردودية

  .الرقابة على األموال املقترضةانه إذا كانت إدارة املؤسسة تنوي إخفاء بعض املعلومات فان البنك يلجا إىل فرض 
ص م تتأثر بعدم متاثل  للمؤسساتمن طرف البنوك  االئتمانسبق فإن القرارات املتعلقة مبنح  ومن خالل ما

املوفر هلا  أواملعلومات بينهما، إذ يقوم البنك بتكييف شروطه وفق شفافية املعلومة املقدمة وكفاءة الفريق املنتج 
ميوالت املؤسسة حنو حتقيق املشاريع اخلطرة واليت ال تتوفر لديه معلومات كافية عنها  وعليه فالبنك يقوم بكبح

هذا اإلجراء من شأنه أن . وذلك عن طريق فصله بني ضمانات املؤسسة والضمانات املفروضة على ثروة املسري
قابل إمكانية رفض جيعل من املؤسسة تفضل املشاريع ذات املخاطرة الضعيفة تفاديا خلسارة الضمانات وبامل

ص م هي أكثر املؤسسات عرضة  أنوهذا ما يؤكد  ،املؤسسة من طرف البنك نتيجة لقيد املردودية استثمارات
  1.االئتمانلترشيد 

أكثر وإجياد  اهتمامم ص م حباجة إىل  أن العالقة التمويلية ما بني البنوك و اإلشارةومن جهة أخرى جيب   
ويسهل من عملية تقييم  م  اإلقراضالتفاوت املعلومايت، مما حيسن من أداء عمليات  اآلليات الكفيلة إلزالة مشاكل

مؤسسات عالية ( تركز على أنشطة البحث والتطوير  استثمارااص م خاصة و أن هناك من املؤسسات اليت 
تقليديني وجتد صعوبة استثماراا املتخصصة ال تطمئن املمولني ال وبالتايل ،وليس هلا ضمانات كافية) التكنولوجيا

  ).الديون البنكية( يف وصوهلا إىل التمويل الكالسيكي 
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  :خالصة الفصل الثالث

الرئيسية حليوية وصحة االقتصاد يف واملتوسطة واحدة من العوامل  يشكل إنشاء املشروعات الصغرية 
اإلعداد والتحضري اجليد   خالل هذا الفصل أن املستقبل، أو ما يعرف حاليا بالديناميكية املقاوالتية، ولقد تبني من

من خالل القيام بدراسات جدوى تستوعب خصوصيات السوق واحتياجات التمويل واجلوانب الفنية املالئمة 
هلذه املشروعات ميثل عمال مهما من أجل إنشائها، ورغم أنه عمل مكلف و جمهد ولكن هو الطريق الوحيد الذي 

  .هلايؤدي إىل التنفيذ اجليد 
تناولت تقييم و متويل م ص م  أن القرارات املالية يف  ألدبيات النظرية والتطبيقية اليتولقد كشف لنا مراجعة ا 

فما يالحظ على  ،م ص م ال تربر فقط عن طريق أهداف تعظيم الثروة مثلما هو احلال عند املؤسسات الكربى
كما أن م ص م ،سلوك املقاولني فيما خيص تقييم املشروع أنه يغلب عليه غياب التقييم املنظم للمشروعات

استخدام طرق التدفقات النقدية  نأ، إىل جانب تستخدم طرقا تعتمد على احلدس يف تقييم املشروعات االستثمارية
قد ال تكون قادرة به املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ألا قوم ت أنيعترب مكلف ال تستطيع  يف التقييم املخصومة

غياب املهارات املالية اليت جتعل من وذلك راجع إىل  على تقدمي تقديرات موثوقة للتدفقات النقدية املستقبلية
جها عملية إىل جانب افتقادها إىل املوارد الالزمة جلمع املعلومات اليت حتتا ،ساليباأل مثل هذه الصعوبة استخدام

  .التقييم
خبصائص تتمثل أساسا يف مركزية القرار لدى م ص م، ومن  عملية تقييم م ص م تتصفكما تبني لنا أن 

مثة فإن نوعية املشروعات واالستثمارات ختضع ألهداف وشخصية املالك املسري، وكذلك ضعف عملية تنظيم 
  .ف املالية واخلربات اإلدارية  لدى املقاولنيوتقييم املشروعات االستثمارية نظرا لضعف وحمدودية املعار

أما بالنسبة إلشكالية متويل املشروعات الصغرية و املتوسطة فيمكن أن نستشفها من خالل القيود املتعلقة 
  بضعف قدرا التعاقدية يف جمال التمويل وخاصة التمويل البنكي، وكذا صعوبة وصوهلا إىل األسواق املالية

دالة يف التفضيالت املالية للمقاول أكثر مما هي دالة يف ضعف كفاءة فهياكل متويل م ص م متثل يف الغالب 
السلوك املايل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كثريا ما يتأثر خبصائص هذه األخرية وكذا أمهية ، فاألسواق املالية

  .تااملقاول يف مركز القرارات املالية هلذا النوع من املؤسس
ميكن أن ميكن أن خنلص إىل أنه ال ميكن تفسري السلوك املايل هلذه املؤسسات اعتمادا على نظرية  كما        

  ملؤسسات خالل مراحل حياا جيعل سلوكها التمويلي خيتلف مع مستويات تطورها ومنوهاواحدة، فتطور هذه ا
يبدو أن العجز الظاهر للنظريات املالية املوجودة على تفسري السلوك املايل ل م ص م جيد تربيره خبصوصية هذه و

.ام التناظر يف املعلومةاألخرية اليت تتميز مبخاطر استغالل عالية، عدم وجود أسواق مالية منظمة، وانعد  



 

 

 
 

 

  

  الدراسة التطبيقية: لرابعالفصل ا
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 :متهيد الفصل
بعد الدراسة النظرية املقدمة يف الفصول السابقة، سنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل اجلانب التطبيقي ملوضوع 

الدراسة النظرية على واقع مؤسساتنا يف اجلزائر، وقد مت اختيار جمموعة من املؤسسات  إلسقاطالدراسة كمحاولة 
   املطروحة اإلشكاليةعلى  اإلجابةة وذلك قصد توسطة الواقعة يف منطقة اجلنوب الشرقي كعينالصغرية وامل

اليت يوليها  واألمهيةولتحقيق أهداف الدراسة و أمهها الوقوف على مدى االهتمام بدراسات اجلدوى االقتصادية 
ة وكذا رصد أهم املعوقات اليت حتول دون القيام بدراس ،القائمون على هذه املشروعات لتلك الدراسات

بيانات ونتائج الدراسة سنعرج وقبل املضي يف حتليل . ا يف قرارات االستثمار أو التمويلللمشروع أو استخدامه
إىل  التطرقوبعدها  ،أوال على تشخيص واقع إنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

نهجية من خالل التعرف على منهجية الدراسة واليت تشرح اخلطوات امل بتحديداجلانب التطبيقي من الدراسة بداية 
املستعملة، مث نتناول يف  اإلحصائيجمتمع وعينة الدراسة وأساليب مجع البيانات ومصادرها، وكذا أساليب التحليل 

تم سي األخريهذا الفصل عرض خلصائص عينة الدراسة وحتليل إجابات أفراد العينة على خمتلف حماور االستبيان ويف 
واملتمثلة  األخريةلتأيت املرحلة ، رفضها أومن صحتها وبالتايل قبوهلا  للتأكدفرضيات الدراسة اليت مت وضعها  اختبار

  .يف حتليل ومناقشة نتائج الدراسة
  :وعليه سوف يتكون هذا الفصل من املباحث الرئيسية التالية

  ة يف اجلزائرواقع إنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسط: املبحث األول
  امليدانية منهجية الدراسة: املبحث الثاين

  حتليل بيانات الدراسة:املبحث الثالث
  اختبار الفرضيات و مناقشة النتائج:املبحث الرابع
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  واقع إنشاء وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: املبحث األول

مصدرا لتنمية الدخل  املشروعات الصغرية واملتوسطة مكانة متميزة يف االقتصاديات احلديثة، بوصفها حتتل
وخلق فرص العمل، وبالنسبة للجزائر فإن ظهور هذه املؤسسات وتنامي دورها برز أكثر مع التحوالت اليت 

على واقع املشروعات الصغرية شهدها االقتصاد اجلزائري حنو االنفتاح وتشجيع القطاع اخلاص، وقصد التعرف 
واملتوسطة يف اجلزائر يأيت هذا املبحث ليسلط الضوء على تلك التحوالت اليت مر ا القطاع اخلاص وإبراز مكانة 
م ص م يف االقتصاد الوطين والوقوف على أهم الصعوبات اليت تعترض إنشاءها ومنوها، وكذا الكشف عن أهم 

  .طوير هذه املشروعاتاآلليات املتخذة يف سبيل دعم وت

  مكانة وتطور القطاع اخلاص يف اجلزائر: املطلب األول

لقد تزايد دور وأمهية القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي، وكثر النقاش عن مكانته يف مسار التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، واختلفت ظروف نشأة هذا القطاع من بلد إىل آخر، وذلك تبعا للتغريات االقتصادية 

املتقدمة هي الرائدة يف جتربة االهتمام بالقطاع  ةالرأمساليالبلدان  وتعتربواالجتماعية والسياسية اليت سادت كل بلد، 
اخلاص وهيمنة هذا األخري على معظم أوجه النشاط االقتصادي يف هذه البلدان وهذا ينسجم بطبيعة احلال مع 

  .والقائم على ما يعرف باقتصاد السوق -النهج الليربايل –طبيعة النظام االقتصادي الذي تبنته هذه الدول 
تعاظم دوره منذ بداية فترة التحول من االقتصاد  ألدول النامية فلقد برز هذا القطاع وبدأما بالنسبة ل

اقتصاد السوق، واجلزائر هي من الدول املعنية ذا التحول والتوجه حنو دعم وتنمية القطاع اخلاص  إىلاملوجه 
تعرضت هلا املسرية التنموية يف  يشكل إحدى الوسائل اهلامة اليت ارتأت فيها منفذا للخروج من اإلخفاقات اليت

  .اجلزائر

 تطور القطاع اخلاص يف اجلزائر و ظهور: أوال
إن املتتبع لظهور وتطور القطاع اخلاص يف اجلزائر يالحظ حجم التناقضات بني الواقع والنصوص القانونية   

ا يف ظل اهلياكل التابعة اخلاصة به، فخالل أكثر من أربعة عقود من االستقالل، عرف هذا القطاع تطورا ملحوظ
أساسا للقطاع العام وهذا على خمتلف املستويات، مستغال بذلك الثغرات يف اإلستراتيجية التنموية اليت اعتمدا 

  .اجلزائر
فعشية االستقالل اختارت اجلزائر منوذجا تنمويا طموحا، وانتهجت سياسة اقتصادية مبنية على أسس 

لى بناء قاعدة صناعية ثقيلة للقضاء على التخلف الذي ورثته عن الفترة النظام االشتراكي، وركزت بذلك ع
االستعمارية الطويلة وذلك بإتباع ما يعرف بسياسة الصناعات املصنعة اليت شاعت خالل الستينات، واختارت 
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القتصادي وحتقيق املؤسسة العمومية كأداة لتنفيذ هذه السياسة، تعبريا منها عن تطور الدولة وتكفلها بعملية البناء ا
  1.العدالة االجتماعية من خالل تدخلها يف خمتلف ااالت

حد أولقد مت تنفيذ هذه السياسة عن طريق االستثمارات الضخمة، وإلجناح اإلستراتيجية الصناعية كانت  
املناجم، األراضي، البنوك، ( األولويات هي استرجاع أدوات السلطة االقتصادية، أي استرجاع الثروات الوطنية 

كما حتددت معامل السياسة االقتصادية اجلزائرية عرب عدة مواثيق سياسية أمهها ميثاق  2.)اخل ....احملروقات، 
واليت كانت يف جوهرها مؤيدة لفكرة التسيري الذايت، ومنط االقتصاد  )1964(، وميثاق اجلزائر )1962(طرابلس 

  3:املوجه والذي متيز بسمات أساسية أمهها
 ؛املالكة واحملتكرة للقرار السياسي واالقتصادي إنتاجا واستهالكا وتبادال الدولة  
  ؛)حميط االقتصاد الوطين( غياب املناخ االستثماري يف البيئة اخلارجية للمؤسسة االقتصادية  
 ؛عجز يف تنظيم هذه املؤسسات وتسيريها  
 ؛ة واخلارجيةيغياب املنافسة الداخل  
  ؛االستثمار واالستغاللتضخم املشاريع وارتفاع تكاليف  
 ؛النظرة الساكنة لالقتصاد  
 ؛االستخدام اجلزئي للطاقات القائمة  
 ؛مجود اجلهاز اإلنتاجي وعدم مرونة العرض  
 ؛الصعوبة يف التمويل  
 ؛انتشار البطالة بأنواعها  
 ؛االعتماد الكبري على األسواق اخلارجية  
 وخاصة القطاع اخلاص م ص مور ومكانة االعتماد الكبري على املؤسسات الصناعية الكربى وإمهال د.  

التنمية يف اجلزائر كمشروع وطين مل  إستراتيجيةاملصنعة الذي اعتمدته  اتويف واقع األمر إن منوذج الصناع
واليت متثل أيضا انطالق ملا يعرف مبرحلة التخطيط  )69- 67( مع بداية املخطط الثالثي 1967من  ابتداءينطلق إال 

) 77- 74(، الرباعي الثاين )73-70( االقتصادي واليت تبعتها خمططات أخرى مثل املخطط الرباعي األول 

  .)89- 85(واخلماسي الثاين  )84-80(واخلماسي األول 

                                                             
تقييم : القطاع اخلاص يف التنمية " ، املؤمتر الدويل حول دراسة تطبيقية -معدل االستثمار اخلاص باجلزائرشييب عبد الرحيم، شكوري حممد،  -1

  . 2ص ، ، بريوت، لبنان2009مارس  25-23" واستشراف 
، 2001، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، التحول من القطاع العام اىل القطاع اخلاص، دراسة حالة اجلزائرمراد حمفوظ،  -2

  . 121ص 
حالة ): واقع وآفاق(تقييم جتربة االقتصاد املوجه واإلصالحات االقتصادية ودور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية بريش السعيد،  -  3

   .14.،ص2004ي خمتار، عنابة، ، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة باجاجلزائر
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وض بالتنمية نهساسية للإن الوضع االقتصادي واالجتماعي غداة االستقالل متيز بضعف املقومات األ
االقتصادية الشاملة، وقصد احملافظة على ما هو موجود وذلك بدعوة األجانب الستثمار أمواهلم داخل اجلزائر 

، لتشجيع االستثمار الذي أعطى حرية لالستثمارات اخلاصة 1963فأصدرت بذلك أول قانون لالستثمار سنة 
  1.ولكن بشروط أمهها توطني االستثمارات

الرمسية للسلطة السياسية  التناقض املوجود بني تلك الضمانات اليت جاء ا هذا القانون وبني التصرحيات وأمام
قوانني التأميم، وهذا ما جعل االستثمار اخلاص متخوف من االستثمار يف املشاريع الكبرية، خاصة  تتضمنواليت 

   2.النتيجة وراء هذا القانون ميالد مشروعني فقط جانب ضعف قدراته املالية يف تلك الفترة، فكانت إىلالصناعية 
القانون .( 1966حتقق أهداف هذا القانون، صدر القانون الثاين لالستثمار يف  مففي هذا السياق ونظرا لعد

هذا القانون على عكس القانون األول، كان موجه خاصة إىل رؤوس ، )15/06/1966املؤرخ يف  284- 66رقم 
فحدد األسس اليت حتكم االستثمار اخلاص، ولكن التناقضات ما بني ما جاء يف بنود هذا القانون األموال الوطنية، 

تشجيعات مالية والواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي يف بداية السبعينيات أدت إىل  من تسهيالت إدارية و
    3.نتائج توسع القطاع اخلاص ضئيلةختوف رأس املال اخلاص سواء الوطين أو األجنيب من االستثمار، فكانت بذلك 

أما القطاع  ،ومن مثة كان دور القطاع اخلاص هامشيا ومنحصرا يف بعض القطاعات مثل التجارة واخلدمات
نشاء املؤسسات الصناعية اليت تنشط يف فروع االستهالك النهائي واليت ال إ يفالصناعي فكان متركز القطاع اخلاص 

ة، أما عن األمهية النسبية ملسامهة القطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة فكانت يف تتطلب استثمارات ثابتة كبري
هذا االخنفاض يرجع يف األساس إىل الدور  ،1981سنة %29.7إىل 1967سنة %65.8اخنفاض مستمر فمن 

   4.الذي لعبه القطاع العام، نظرا ملا منح له من إمكانيات يف إطار إستراتيجية التنمية املتبعة
  )1991-1980(وبداية مرحلة االقتصاد الالمركزي )1979-67(لكن بعد انقضاء مرحلة االقتصاد املوجه 

مت إعادة تنظيم االقتصاد، وكانت إحدى أهم األهداف الرئيسية للتنظيم االقتصادي اجلديد حفز االستثمار اخلاص 
   5.دوتوجيهه وذلك من اجل تقوية مسامهته يف التنمية االقتصادية للبال

وميكن القول أن هذه الفترة قد جاءت بعد مرحلة من التنمية ترتبت عنها أشكال من الالتوازن واختالالت 
التصنيع، حيث بلغت نسبته أكثر من  ىاالعتماد الكبري عل: اقتصادية داخلية وخارجية، تعود إىل أسباب أمهها

                                                             
. 04شييب عبد الرحيم، شكوري حممد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1  

، أطروحة دكتوراه الدولة يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة احلاج خلضر، باتنة، القطاع اخلاص والتنمية يف اجلزائرعيسى مرازقة،  -2
  .34، ص 2006/2007

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة ايب  -متطلبات تنمية القطاع اخلاص بالدول النامية،دراسة حالة اجلزائرموالي خلضر عبد الرزاق،  -3
  .237، ص 2009/2010تلمسان،  – بكر بلقايد

63. عيسى مرزاقة، مرجع سبق ذكره، ص  - 4  
مذكرة ماجستري يف العلوم  ،"رب الدول النامية يف القطاع اخلاص دراسة جتا" القطاع اخلاص ودوره يف التنمية االقتصادية حممد، أبزيرية  -5

  .173، ص  2006جامعة سعد دحلب، البليدة،  ،االقتصادية
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  واملوارد البشرية وقيود السوق الدولية ضعف التحكم التكنولوجيباإلضافة إىل من جممل االستثمار،  40%
  1.وضعف التسيري والتنظيم

إن النتائج احملققة من االستثمارات الضخمة اليت حققتها اجلزائر يف بداية السبعينيات مل تكن يف املستوى  
يف مستوى الطموحات املنتظرة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، حيث تدهورت معدالت  أواملطلوب 

وهلذا متيزت ، النمو االقتصادي وازدادت معدالت البطالة بسبب تدهور الوضعية العامة للمؤسسات العمومية
ات املتنامية، وقد من حدة األزم فالتخفي إىلحداث إصالحات دف مجيعها إب )1991-1980(املرحلة اجلديدة 

وإعادة   جيسدان مرحلة اإلصالحات )1989 -1985(الثاين  و )1984- 1980(اخلماسيان األولن كان املخططا
  :من أمههاناعات املصنعة، فصدرت عدة قوانني االعتبار نسبيا للقطاع اخلاص نتيجة التراجع عن سياسة الص

  1982أوت  21املؤرخ يف  11-82قانون خاص باالستثمارات اخلاصة رقم: 
باالستثمارات االقتصادية للقطاع اخلاص الوطين، كما مت إنشاء يف  ةوالذي هدف إىل حتديد األدوار املنوط 

ع حتت وصاية وزارة ضو وقد )OSCIP(ديوان لتوجيه ومتابعة وتنسيق االستثمارات اخلاصة 1983 ةسن
  2.الديوان كانت ضعيفة للغايةالتخطيط والتهيئة العمرانية، غري أن نتائج هذا 

 1986أوت  19املؤرخ يف  13-86 قانون االستثمار اخلاص رقم: 
والذي جاء متمما ومعدال للقانون السابق نظرا لعدم قدرته على حتفيز وجلب احلجم املرغوب فيه من  

  3.مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر لالستثمار حمليا، خاصة يف جمال احملروقات
  1988جويلية  12املؤرخ يف  25-88القانون رقم*: 

أهم ما جاء به هذا القانون هو إلغاء االعتماد، وحترير سقف االستثمار اخلاص ومسح للمستثمرين اخلوض يف  
   4.إستراتيجيةجماالت عديدة ماعدا تلك اليت تعتربها الدولة قطاعات 

ها يف تلك الفترة وما تبعها من نصوص تنظيمية هادفة ورغم هذه القوانني والنصوص التشريعية اليت مت إصدار
نه بقي هناك حتفظات أ اإلّبعث الثقة يف نفوس املستثمرين الوطنيني من خالل الضمانات اليت حتتوي عليها،  إىل

  5.حول توجهات هذه السياسة على الصعيدين املذهيب والتطبيقي

                                                             
23.بريبش السعيد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1  

 تقييم آثار" متر الدويل حول ، املؤآثار الربامج االستثمارية على منو وتطور املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة يف اجلزائررزيقة غراب،  -2
  .05، ص 2013مارس 19/12، 1برامج االستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل و االستثمار والنمو االقتصادي، جامعة سطيف 

05.شييب عبد الرحيم، شكوري حممد، مرجع سبق ذكره، ص - 3  
،ص ص 28واملتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة، العدد  ،1988جويلية  12املؤرخ يف  25-88جلريدة الرمسية، القانون رقم ا - *

1031،1032.  
  .06. رزيقة غراب، مرجع سبق ذكره، ص  -4

.173. حممد، مرجع سابق ذكره، صأبزيرية  - 5  
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انطلقت يف الثمانينات إلعادة تنظيم هيكل ولقد تزامنت هذه القوانني مع سلسلة اإلصالحات اليت 
مث جاء قانون استقاللية املؤسسات العمومية  ،االقتصاد الوطين وكانت اخلطوة األوىل يف ما عرف بإعادة اهليكلة
يف ظل ظروف اتسمت باخنفاض أسعار ل هذا إضافة إىل عمليات التطهري املايل اليت كلفت اخلزينة أمواال باهظة، ك

  .تفاع املديونية اخلارجيةالبترول، وار
مل تكن هناك سياسة واضحة جتاه القطاع  1988- 1963وعموما ما ميكن قوله أن الفترة املمتدة من 

اخلاص، فهذا األخري مل يعرف إال تنمية طفيفة على هامش املخططات الوطنية بسبب اخلطاب السياسي جلزائر 
ية من التسعينات شهد االقتصاد اجلزائري حتوالت عديدة وبدا  1.القطاع اخلاص كمستغل إىلاشتراكية والنظرة 

متثلت يف سلسلة من اإلصالحات اليت مشلت كل من امليدان االقتصادي واملؤسسايت واالجتماعي، وبالتايل تراجع 
اقتصاد السوق، من خالل إصدار  إىلاحتكار الدولة لعوامل اإلنتاج، وتوفري الشروط الضرورية لتحقيق االنتقال 

عة من القوانني شكلت األساس اجلديد يف معامل السياسة االقتصادية وحتويل النظرة من ميش القطاع اخلاص جممو
 إىلولقد شهدت فترة التسعينات ميالد مراسيم رئاسية وتنفيذية هدفت  .املشاركة الفعلية يف التنمية االقتصادية إىل

مؤسساته الوطنية واألجنبية للمسامهة يف التنمية  طمأنة وإعادة االعتبار للقطاع اخلاص وفسح اال أمام
  :يلي االقتصادية، ومن ابرز هذه القوانني ما

  14/04/1990املؤرخ يف  )10-90(قانون النقد والقرض:*  
ولقد جاء ملسايرة التحول الذي عرفته البالد مع اية الثمانينيات، مشل هذا القانون جوانب عديدة من 

  ط حركة البنوكيوجد اآلليات األساسية لتنشأاالستثمار، و و التسيري املايل والقرضاإلصالحات يف جماالت 
وأعطى اال الستقاللية البنك املركزي، وابرز ما جاء فيما خيص تشجيع االستثمار يف القطاع اخلاص هو توحيد 

  2.املعاملة بني املؤسسات العامة واخلاصة يف احلصول على القروض
 05/10/1993املؤرخ يف  12-93تثمار رقم قانون ترقية االس:**  

ولقد صدر هذا القانون قصد تشجيع وترقية االستثمار اخلاص يف اجلزائر، والذي أصبح مبوجبه جمال االستثمار 
واالمتيازات اليت وفرها املشرع اجلزائري يف هذا امليدان أكثر وضوحا، ولقد جاء هذا القانون يف سياق التوجه حنو 

                                                             
.175. نفس املرجع، ص - 1  

  .14الرمسية، العدد ، يتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة 1990افريل  14املؤرخ يف  10-90القانون  - *
، املؤمتر الدويل دراسة مقارنة: حتليل املناخ االستثماري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وأثره على اإلبداع و التنمية االقتصاديةطرش، حورية باأل -2

مارس  12-11،فرحات عباس، سطيف  تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي، جامعة: حول
  .04، ص 2013

واملتعلق بترقية االستثمار، العدد  1993أكتوبر  5املوافق لـ  1414ربيع الثاين  12املؤرخ يف  12-93اجلريدة الرمسية، املرسوم التنفيذي رقم  - * *
  .10- 04.، ص ص 64
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مل يعد وفق هذا القانون أي متييز بني االستثمار اخلاص  إذاقتصاد السوق واالستعداد لالندماج يف االقتصاد العاملي، 
املستثمر الذي  إىلوالعام وال بني املستثمر املقيم واملستثمر غري املقيم، كما أعطيت حرية اجناز هذه االستثمارات 

دمي االمتيازات والدعم الالزم للمستثمر وذلك عن طريق وكالة ترقية يتوىل التصريح ا، أما دور الدولة هو تق
  1.هلذا الغرض أنشئمن خالل الشباك الوحيد الذي  )APSI(ودعم ومتابعة االستثمارات 

  2001:2قانون تطوير االستثمار لسنة  
التشريعات والقوانني املدعمة لسياسة االنفتاح االقتصادي واملهيأة للمناخ االستثماري  تتوال 1993بعد سنة 

فلقد تدعم اإلطار القانوين لترقية وتطوير االستثمار اخلاص يف اجلزائر  .املوايت لرؤوس األموال الوطنية واألجنبية
ر االستثمار، ولقد كرس هذا واملتعلق بتطوي 2001أوت  20املؤرخ يف  03-01بصدور األمر الرئاسي رقم 

القانون احلرية التامة لالستثمار، وتوسيع جمال االستثمار اخلاص الوطين واألجنيب إىل بعض القطاعات اليت كانت 
  3:لى الدولة، كما نص هذا القانون علىعحكرا 

  .إلغاء التمييز بني االستثمارات العمومية واالستثمارات اخلاصة -
  .رين احملليني واألجانباملساواة بني املستثم -
خذ حصص يف أبراءة االختراع و أوتوسيع مفهوم االستثمار ليشمل االستثمارات املنجزة عن طريق االمتياز  -

  .استئناف النشاطات يف إطار اخلوصصة أونقدية  أواملؤسسات حني تتوفر مسامهات عينية 
أنشئ هذا القانون هيئتني أساسيتني ومن اجل جتسيد عملية التوجه حنو تدعيم وتطوير االستثمار 

   4:لالستثمار ومها
 لس الوطين لالستثمارا)CNI(:  

وهو جهاز استراتيجي لدعم وتطوير االستثمار حتت وصاية رئيس احلكومة وتتمثل مهامه الرئيسية يف  
ث حياقتراح االستراتيجيات واآلليات املناسبة فيما يتعلق بترقية االستثمار وتطويره، وكذا التدابري التحفيزية له، و

  .ثمارات وتطويرهايشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستو
 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار)ANDI(:  

، وهي مؤسسة 1993اليت أنشئت سنة  )APSI(وهي بديل عن الوكالة الوطنية لترقية ودعم االستثمار  
عمومية تتمتع بالطابع املعنوي واالستقالل املايل وتسهر على ضمان متابعة وترقية االستثمار ومرافقة املستثمرين يف 

                                                             
قسنطينة،  -، رسالة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة منتورياجلزائرتقييم مناخ االستثمار األجنيب املباشر يف سعيدي حيي،  -1

  .181-180، ص ص 2006/2007
  .194. ، املتعلق بتطوير االستثمار، ص 2001أوت  20املوافق لـ  1422املؤرخ يف أول مجادى الثاين عام  03-01األمر رقم  -2

.07. رزيقة غراب، مرجع سبق ذكره، ص - 3 
246-245خلضر عبد الرزاق، مرجع سابق ذكره، ص ص موالي  - 4  
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مشاريعهم وتسهيل اإلجراءات اإلدارية مبا فيها إجراءات تأسيس املؤسسات وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات 
  .الشباك الوحيد الالمركزي

قد افرز آثار على االقتصاد الوطين  2001-1990وما ميكن قوله أن اإلطار التشريعي اجلديد الذي متيزت به الفترة 
  .تها واملبالغ املستثمرة وكذا مسامهتها  يف التشغيل و تكوين القيمة املضافةوذلك من خالل عدد املشاريع ونوعي
ويتطور يف ظل هذه القوانني والتوجه حنو اقتصاد السوق يعطي  يتهيكل أإن القطاع اخلاص الذي بد

ص والعراقيل انطباعا اجيابيا حول مستوى الديناميكية اجلديدة اليت أصبح حيظى ا يف االقتصاد الوطين، رغم النقائ
عن مدى  2003و  1993اليت ال تزال قائمة، فعلى سبيل املثال تشري اإلحصائيات للنشاط االستثماري ما بني 

 10وعدم وضوح الرؤية بني اخلطاب السياسي والواقع واملمارسة، فقيمة االستثمارات املرصودة خالل  االزدواجية
السائد يف  ءالبطتقريبا، وهذا يؤكد  %7ا سوى نسبة تفوق مليار دج، إال انه مل ينجز منه 4000سنوات قاربت 

    1.إحداث تغيري على مستوى احمليط االقتصادي

  مكانة ودور القطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين :ثانيا
لقد شكلت اإلصالحات االقتصادية اليت باشرت اجلزائر فيها واليت كانت يف ظروف صعبة منعرجا هاما  

تعزيز دور ومكانة القطاع اخلاص، هذا األخري  مننت قواعد وتسيري االقتصاد الوطين، ومكّيف إعادة النظر يف 
ن مشاركته يف أالذي كان تطوره يف البداية يف إطار يتصف بالتناقضات وعدم الفصل من قبل السلطة بوضوح بش

ل كبري وتكنولوجيا تطلب رأمساتالتنمية، ورغم كل هذا بقي القطاع اخلاص نشيط خاصة يف الفروع اليت ال 
متطورة، وإلبراز مكانة ومسامهة القطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين ميكن االستعانة باجلدول التايل الذي يبني 

  .مسامهة القطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة
  تطور مسامهة القطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة باجلزائر)   1.4(جدول رقم 

  2006  2001  1997  1990  1986  1981  1971  1967  البيان

نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف القيمة 
  %املضافة 

65.8  55.9  29.7  39.4  45.8  45.71  47.5  42.26  

  49.09  40.4  26.41  27.1  24.2  23.9  44.7  46 %الصناعة دون احملروقات

  79.72  80.54  61.58  31.3  26  27.4  50.2  71.7  %العمومية  واألشغالالبناء 

  75.39  75.9  66.93  45.2  41.6  20.5  18.9  27.8 %النقل واالتصال 

  92.93  90.19  92.17  72.7  75.6  67.4  73  74.2  %التجارة واخلدمات 

  
 .09شييب عبد الرحيم، شكوري حممد، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

                                                             
، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة باجي لمكانة القطاع اخلاص يف النسيج الصناعي اجلزائري منذ االستقالشهرزاد زغيب،  - 1

  .186. ، ص2004خمتار عنابة، 
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نه على الرغم من الزيادة املطلقة للقيمة املضافة للقطاع اخلاص بصفة عامة أيتبني من اجلدول السابق 
إال أن األمهية النسبية ملسامهة هذا القطاع يف تكوين القيمة املضافة اإلمجالية كانت  ،1981-1967خالل الفترة 

سنة  %65.8رة من اخنفضت مسامهة هذا األخري يف تكوين القيمة املضافة خالل هذه الفت إذيف اخنفاض مستمر، 
  ، ويرجع هذا االخنفاض يف األساس إىل الدور الذي لعبه القطاع العام1981سنة  %29.5حوايل  إىل 1967
منح له من إمكانيات و أولوية يف إطار إستراتيجية التنمية املتبعة آنذاك، وتعاظم دوره وهيمنته على خمتلف  انظرا مل

  .فروع النشاط االقتصادي
ل اجلدول أيضا هيمنة القطاع اخلاص على جمايل التجارة واخلدمات واليت بلغت أثناء كما يتضح من خال

يف املتوسط، أما مسامهة القطاع اخلاص يف جمال البناء واألشغال العمومية فكانت يف تدين  %70هذه الفترة 
مهة القطاع اخلاص لت مساظمستمر وذلك لسيطرة الشركات الوطنية العمومية يف هذا اال، وباملقابل أيضا 

 )1990-1982( أما خالل الفترة  ،وهذا ما يؤكد سيطرة القطاع العام يف إستراتيجية التنمية .الصناعي متواضعة
 %30.1فان األمهية النسبية للقطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة قد عرفت زيادة ميكن اعتبارها باهلامة فمن 

هذه الوضعية تعود أساسا إىل إجراءات إعادة اهليكلة العضوية  ،1990 سنة %45.8 إىلوصلت  1982سنة 
واالستقاللية املالية للمؤسسات االقتصادية العمومية، أما االجتاه العام يف تكوين القيمة املضافة بالنسبة للقطاع 

  .اخلاص مل يتغري حيث بقيت سيطرة قطاع التجارة واخلدمات
لبناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق، ويف ظل اإلطار  ومع التوجه اجلديد 1990وابتداء من سنة 

تشجيعات للقطاع اخلاص وأكثر ديناميكية له ميكن أن نالحظ ذلك من  التشريعي اجلديد الذي أعطى ضمانات و
  2001.1سنة %47.5 يف تكوين القيمة املضافة اإلمجالية اليت بلغت حوايلا خالل ارتفاع مسامهته

فان إنتاج  )PIB(من الناتج الداخلي اخلام  %30 احملروقات الذي ميثل أكثر منوباستثناء قطاع 
 إىلاملؤسسات اخلاصة، أصبح مهيمنا على معظم القطاعات االقتصادية، فالقيمة املضافة احملققة من طرفه وصلت 

  2005.2سنة  %75و، 2000سنة  %78.27، 1990سنة  6%
 إىل 1994سنة %23.78من فلقد ارتفعت أما نسبة االستثمار اخلاص من الناتج احمللي اإلمجايل 

كما تشري إحصائيات  .لالستثمار اخلاص ة، وهذه مؤشرات تدل على وجود بوادر اجيابي2006سنة  28.84%
حتسن يف عدد املشاريع املصرح ا سواء بالنسبة  إىل 2004يف سنة  )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

لإلنشاء أو التوسع، وهذا بفضل اإلجراءات املتعلقة بتشجيع االستثمار، كما تعطي اإلحصائيات األمهية اليت أصبح 
  3.من املشاريع تابعة للقطاع اخلاص %97حيتلها القطاع اخلاص يف جمال االستثمار، حيث أن أكثر من

                                                             
11-09شييب عبد الرحيم، شكوري حممد، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1  

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، مستقبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل العوملةيوسف محيدي،  -2
  114. ، ص2007/2008

.97عيسى مرازقة، مرجع سبق ذكره، ص  - 3  
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مؤسسة صناعية  25000منها 2004سنة  200000اص وصل اىلأن عدد مؤسسات القطاع اخل اكم 
  1994.1مؤسسة سنة  12000ا كان ال يتجاوز ممتوسطة و صغرية، بعد

ورغم هذا التطور الذي تشري إليه األرقام السابقة إال أن بعض النقائص املرتبطة بالقطاع اخلاص ال تزال 
شجيع االستثمار ليست كلها تعمل بصورة منتظمة وواضحة لدى مجيع املتعاملني قائمة، كما أن ميكانيزمات ت

  .االقتصاديني وهذا ما يدل على وجود عراقيل تواجه منو وتطور القطاع اخلاص يف اجلزائر

 تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومراحل تطورها يف اجلزائر: املطلب الثاين

أمهية بالغة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع بداية عشرية  أولت السلطات العمومية يف اجلزائر
ة جديدة موجهة لتطوير هذه املؤسسات، ومن مثة إعادة تعريف لدور الدولة املسهلة بالتسعينيات، وتبنت مقار

ط لت الدولة من أمناواملرافقة للمبادرة اخلاصة، هذا االجتاه أصبح ميثل أولوية كمحرض لتطوير م ص م، وعد
ن التطور االقتصادي، هذه التدخالت جاءت تبعا لالحتياجات اجلديدة ملواجهة التحديات اجلديدة أالتدخل بش

ورغم أن التجربة اجلزائرية يف جمال إنشاء وتفعيل دور م ص م تعد متأخرة باملقارنة مع معظم الدول األوروبية 
التحرير االقتصادي واملايل، حيث أن معظم م ص م  إىل والواليات املتحدة األمريكية وغريها من الدول اليت سبقتها

، وذلك من خالل قانون االستثمار الذي منح فرصة املعاملة املوحدة بني القطاع 1993اجلزائرية ظهرت بعد سنة 
لقي الضوء أوال على تعريف هذه نالعام واخلاص، وقصد التعرف على مكانة م ص م يف االقتصاد الوطين، س

  .مراحل تطورهاجلزائر واهم املؤسسات يف ا

  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: أوال
لقد كانت للجزائر عدة حماوالت يف حتديد تعريف املؤسسات ص و م، ولكنها تعاريف غري رمسية، نتج    

طري هذا القطاع عرف تطورا أعنها غياب إحصائيات موثوقة يف جرد م ص م يف اجلزائر بشكل تقرييب، إال أن ت
تنصيب وزارة  إىل 1992ملحوظا ابتداء من تاريخ إنشاء مصاحل وزارة منتدبة لدى وزارة االقتصاد سنة 

    2.بكافة الصالحيات 1993املؤسسات الصناعات الصغرية واملتوسطة سنة 
توسطة تعريفا مفصال وإدراكا بأمهية م ص م يف دفع قاطرة التنمية، وضعت وزارة املؤسسات الصغرية وامل

هذا التعريف املعتمد هو ، 2001ديسمرب  12رمسيا من خالل القانون التوجيهي لترقية م ص و م الصادر يف 
والذي كان موضوع توصية لكل البلدان األعضاء، وقد  1996التعريف الذي حدده االحتاد األورويب سنة 

   2000.3حول م ص م يف جوان " La Charte de Bologne "صادقت اجلزائر على ميثاق بولونيا 
                                                             

.100. نفس املرجع، ص - 1  
.58قريشي يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  - 2  

، الدورة التدريبية الدولية حول متويل حالة املشروعات احمللية سطيف -متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائربوهزة حممد وآخرون،  -3
   .8، ص2003ماي  28-25املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطويرها يف االقتصاديات املغربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، سطيف من 
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املستخدمني ورقم : وهو ميثاق يكرس التعريف األورويب هلذه املؤسسات، ويرتكز هذا التعريف على ثالثة مقاييس
وحسب ما ورد يف املادة الرابعة من القانون التوجيهي لـ م ص  .األعمال، احلصيلة السنوية، واستقاللية املؤسسة

كل مؤسسة إنتاج سلع أو خدمات " غرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأام، تعرف املؤسسة الص
ال يتجاوز جمموع  أومليار دينار جزائري  2شخص وال يتجاوز رقم أعماله السنوي  250 إىل 1تشغل من 

   1."مليون دينار، كما تستويف معايري االستقاللية 500حصيلته السنوية 
و يف إطار سياسة الدولة يف تنويع االقتصاد أكثر من أي وقت مضى وتشجيع ودعم ونظرا لتغيري منط النم

ليصبح تعريف م  12/12/2001املؤرخ يف  01-18إنشاء الثروة خارج قطاع احملروقات مت تعديل القانون رقم 
، حيث مت تغيري يف 2017جانفي  10املؤرخ يف  02- 17ص م حسب ما جاء يف املادة اخلامسة من القانون رقم 

ميكن توضيح تصنيف هذه املؤسسات حسب  إذقيم كل من رقم األعمال السنوي وجمموع احلصيلة السنوية، 
  :القانون األخري، وذلك يف اجلدول اآليت

  02-17تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب القانون التوجيهي  ) 2.4(  جدول رقم
          

              املعيار
 النوع

)عامل(عمال عدد ال مليون دينار ( السنوي األعمالرقم  
)جزائري  

 جمموع احلصيلة
مليون دينار ( السنوية 

 جزائري
09 إىل 01من   رةغمؤسسة مص 40اقــــــل من   20ال يتجاوز    

49 إىل 10من   مؤسسة صغرية 400ال يتجاوز   200ال يتجاوز    
250 إىل 50من   مؤسسة متوسطة 4000 إىل 400ما بني   1000 إىل 200ما بني    

  
املؤرخ يف  02-17القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  ىالباحث باالعتماد عل إعدادمن : املصدر

 .6، ص 2017جانفي  11، الصادر بتاريخ 02، اجلريدة الرمسية العدد 2017جانفي  10

  واملتوسطة يف اجلزائرمراحل تطور املؤسسات الصغرية : ثانيا
عرفت املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدة مراحل صاحبت التغريات اليت مرت ا اجلزائر منذ الفترة 

  2:االستعمارية مث التغيري يف النظام السياسي، إال انه ميكن التمييز بني حقبتني أساسيتني
  وسطة مملوكة للمستوطنني الفرنسينيمن منظومة املؤسسات الصغرية واملت %98قبل االستقالل كانت حوايل 

وكانت تلك اليت تعود للجزائريني حمدودة العدد وحمدودة على املستوى االقتصادي من حيث مسامهتها يف العمالة 

                                                             
واملتوسطة،  ، الصادرة عن وزارة املؤسسات الصغرية18-01اجلريدة الرمسية، القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، رقم  -1

  .05، ص4، املادة 77، العدد 2001
  .134، ص مرجع سبق ذكرهقوجيل حممد،  -2
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وبعد االستقالل كان الرهان احلقيقي للبلد هو بعث نشاط اقتصادي وطين يف إطار االستقالل  ،...والقيمة املضافة
  1:منيز أهم املراحل اليت مرت عليها تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما يليالتام، وميكن أن 

 1982-1962(: املرحلة األوىل(: 
صناعات استخراجية ومن فروع صناعات  يف أساسه منغداة االستقالل ورثت اجلزائر قطاعا مهمال، مكون  

انية، وقد كان ملغادرة مالك هذه الوحدات استهالكية صغرية ومتوسطة تتمركز يف املدن الكربى واملناطق العمر
حدث ذلك فراغا كبريا، وكانت أوىل التدخالت من أالصناعية أثرا على االقتصاد الوطين عشية االستقالل، حيث 

طرف الدولة هو إعادة تشغيل تلك الوحدات يف إطار ما يعرف بنظام التسيري الذايت، ليتم إدماجها ابتداء من سنة 
  .شركات الوطنيةذمة ال إىل 1967

لعالج اضطرابات احمليط اليت كانت عقب االستقالل، هذا  1963ولقد مت إصدار أول قانون لالستثمار سنة 
القانون مل يكن حمفزا لتطوير قطاع م ص م ومل تكن له آثار معتربة على تنمية هذا القطاع، على الرغم من 

جاء القانون اجلديد لالستثمار  1966ويف سنة  .واألجانب لمستثمرين الوطنينيلالضمانات واملزايا اليت جاء ا 
متضمنا خمتلف التدابري املتعلقة جبذب املستثمرين، وسد الثغرات اليت ظهرت يف القانون السابق، حاول هذا القانون 
 إعطاء دور للقطاع اخلاص يف التطور االقتصادي، حيث اجرب املقاولني اخلواص احلصول على اعتماد ملشاريعهم

، ولكن مشاكل تعقد اإلجراءات للحصول على هذا التصريح كانت )CNI(من طرف اللجنة الوطنية لالستثمار
  .1981سببا يف إاء هذه اللجنة سنة 

وما ميكن قوله أن هذه الفترة اليت عرفت بسياسة التخطيط املركزي لالقتصاد اجلزائري اتسمت بتدخل 
التنمية، بينما م ص م كانت  إستراتيجيةومية الكربى مكانة معتربة يف الدولة بشكل كبري، واحتلت املؤسسة العم

ثانوية، وخمططات التنمية يتم ختطيطها من طرف اإلدارة املركزية، وهذا التمثيل للتصنيع من األعلى اجتاه األسفل 
   2.ربح البترويليتميز بضعف الديناميكية املقاوالتية وجيعل املؤسسات جد ضعيفة يف اإلنتاجية، معتمدة على ال

مل يعرف هذا األخري إال الشيء القليل  إذتكن هناك سياسة واضحة بشان م ص م والقطاع،  وبالتايل مل
على الصناعات الكبرية  1967من التنمية على هامش املخططات الوطنية، فركزت سياسة التخطيط املنتهجة منذ 

أداة لتدعيم عمليات التصنيع الشاملة، وتكثيف النسيج م ص م ك إىلنظر املنتجة لوسائل اإلنتاج، بينما كان ي
طلب تكنولوجيا بسيطة، تيستثمر فيه املقاول يف ااالت اليت تاخلاص الصناعي املوجود ولقد ترك هامش للقطاع 

 .لذا اعتربت م ص م تابعة للقطاع العام ومكملة له
 
  

                                                             
)بتصرف( 79- 77.يوسف محيدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1  

2 - Sultana Daoud, Les nouvelles stratégies d’intervention vis-à- vis de la pme au Maghreb - cas de l’Algérie, 
Colloque international sur la vulnérabilité des TPE et des pme dans un environnement mondialisé, 11es journée 
scientifiques du  réseau entrepreneuriat , 27. 28. Et 29 mai 2009,Trois_ rivières. Canada. P.02.       
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 1988-1982(: املرحلة الثانية(: 
القرن املاضي بدأت سياسات اقتصادية جديدة حتاول إحداث إصالحات هيكلية يف  منذ بداية الثمانينيات من 

االقتصاد الوطين للتخفيف من حدة األزمات املتنامية وإعادة االعتبار للقطاع اخلاص، والتراجع عن سياسة 
 )1984-1980( الصناعات املصنعة الكربى على حساب الصناعات الصغرية واملتوسطة، واعترب كل من املخططني

هناك تعديالت  ةمها مثال عن تلك اإلصالحات اليت كانت ملصلحة القطاع اخلاص، وباملوازا )1989- 1985(و 
   1.متت على مستوى اإلطار التشريعي التنظيمي اجلديد اليت كان هلا اثر على منظومة املؤسسات ص و م

املؤرخ عن  25-88و املعدل عن طريق القانون  21/08/1982املؤرخ يف  11-82فكان قانون 
والذي حيدد مستوى االستثمارات، وفتح كل جماالت االستثمار أمام القطاع اخلاص، إال  12/07/1988

البنوك، التأمينات، املناجم، احملروقات، النقل ( عن طريق القانون  إستراتيجيةالقطاعات اليت اعتربت كقطاعات 
  2:م ص م مثل مشهدت هذه الفترة بعض العراقيل أما باملقابلو  ....).اجلوي

  ؛إجبارية احلصول على االعتماد بالنسبة لكل االستثمارات -
  ؛من املبلغ اإلمجايل لالستثمار %30 التمويل عن طريق البنوك ال يتجاوز -
 أومليون دج عند تأسيس شركات ذات مسؤولية حمدودة  30عدم إمكانية جتاوز املشاريع االستثمارية مبلغ  -

  .)SNC(باسم مجاعي  أومليون دج عند تأسيس مؤسسات فردية  10 شركات باألسهم و
 تم ص م اخلاصة قد كان تدخلها يف النشاط االقتصادي يتميز باحلذر التكتيكي، فكان أن إىلكما نشري 

   .وال تتطلب تكنولوجيا عالية وال يد عاملة مؤهلة حنو تلك اليت حتقق مردودية سريعة اوجه نشاطات
وإمجاال ميكن القول أن هذه الفترة شهد فيها االستثمار اخلاص تطورا خاصة يف اية الثمانينيات وبروز 

  .دوره يف تنمية االقتصاد الوطين وإعطاء االعتبار لقطاع م ص م ولو بنسبة ضئيلة
 1988انطالقا من : املرحلة الثالثة:  

مرحلة حتول وانتقال إىل اقتصاد السوق، يلعب فيه القطاع اخلاص دورا  1988عرفت اجلزائر انطالقا من 
حموريا وكان ذلك يف إطار عالقات مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي وذلك ملعاجلة 

جتارية اليت أدت إىل خوصصة العديد من  أزمة الديون اخلارجية من جهة، وتطبيق سياسة نقدية، مالية، اقتصادية،
املؤسسات العمومية من جهة أخرى، وسامهت يف تطوير م ص م يف بعض األنشطة وااالت املرتبطة باقتصاديات 

املرور حنو التنظيم  إىلالتحوالت يف توجه السياسة االقتصادية وتبين خمططات التعديل اهليكلي ، ولقد أدت االنفتاح
املنظومة  أوسعت الدولة إىل وضع إطار تشريعي والعديد من اإلصالحات املرتبطة بربامج التأهيل ولقد ، السوقي

  .القانونية لتطوير االستثمار وترقية م ص م
                                                             

، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد الثالث، جامعة ، أساليب تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائريصاحلي صاحل -1
  .172.، ص2004حممد سطيف، 

83.ي، مرجع سبق ذكره، صيوسف محيد - 2  
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ولقد اعتربت فترة التسعينات القفزة احلقيقية حنو إقامة قطاع حقيقي لـ م ص م وذلك بالشروع يف يئة 
 1990فكانت ابرز القوانني قانون النقد والقرض لسنة  ،ويتطور فيه القطاع املناخ االقتصادي اخلصب الذي ينمو

املتعلق بترقية االستثمار، هذا القانون نص على العدالة بني  1993وكذا إصدار قانون جديد لالستثمار لسنة 
ثمار، وكذا جل االستأاملتعاملني اخلواص الوطنيني واألجانب، واستبدال االعتماد اإلجباري بتصريح بسيط من 

  .ختفيض آجال دراسة امللفات وتعزيز الضمانات
حيث أصبحت هلا تأثريات هامة على م ص م، حيث  1993واستمرت هذه اإلجراءات املماثلة بعد 

وكذا  2001وكان لصدور قانون االستثمار سنة  ،أعيد النظر يف اإلجراءات املتعلقة بترقية وتطوير االستثمار
حيث  ،أمهية بالغة ومنعرجا حامسا يف تاريخ م ص م اجلزائرية 12/12/2001القانون التوجيهي لـ م ص م يف 

م ص م، وكذا إنشاء الس  إىلوضعا آليات لتسهيل إنشاء املؤسسات وضمان القروض املقدمة من طرف البنوك 
  .وإلغاء التمييز بني االستثمارات العمومية واالستثمارات اخلاصة )CNI(الوطين لالستثمار 

فتشري اإلحصائيات انه ما  ،ارتفع وزن م ص م يف النسيج الوطين بشكل معترب 2000وابتداء من سنة  
تبعا لتبين القانون ) 2008-2001(سنوات األخرية  7من م ص م مت إنشاؤها يف  %54 يقارب حوايل

مؤسسة، قطاع م ص م كانت  519526ضمن  2008فمثال يف اية  .2001يف  التوجيهي لـ م ص م
  1.من اإلمجايل %75.45مؤسسة أي ما ميثل  392013حصته قد بلغت 

وما ميكن قوله أن التحول الذي عرفته السياسة االقتصادية يف اجلزائر بداية من العشرية األخرية من القرن 
القتصاد الوطين، ومسحت بربوز قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة املاضي أفرزت تغريات هامة يف هياكل ا

كمحرك حقيقي للتطور االقتصادي وذلك من خالل تدعيم اإلطار التشريعي والتنظيمي واهلياكل اجلديدة اليت 
  .دعم وتشجيع هذا النوع من املؤسسات إىلدف 

  ومسامهتها يف االقتصاد الوطينديناميكية املؤسسات الصغرية واملتوسطة : املطلب الثالث

لقد أصبحت املقاوالتية و م ص م ذات أمهية بالغة يف اجلزائر منذ أن تقرر تكريس خيار اقتصاد السوق 
ات على فتح اال للقطاع اخلاص وتشجيع إنشاء  املؤسسات الصغرية يحيث عملت الدولة مع مطلع التسعين

ني التشريعية والتنظيمية، ولقد عرفت هذه املؤسسات ديناميكية  واملتوسطة من خالل إصدار العديد من القوان
، إذ شهدت تطورا 2001جديدة السيما بعد صدور القانون التوجيهي لترقية  املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 

 كما،وتزايدا ملحوظا يف عددها خالل السنوات األخرية وذلك نتيجة اجلهود املبذولة من قبل السلطات العمومية
كان أيضا هلذه املؤسسات تأثريا نسبيا على معدالت التشغيل والناتج الوطين من منطلق الدور املنتظر هلذه 

  .املؤسسات يف املسامهة يف التنمية االقتصادية

                                                             
1  -Farida Merzouk, PME et Compétitivité en Algérie, http://fseg2.univ- tlemcen.dz/arevue09/FARIDA%20 
MERZOUK pdf , Pris le 15/06/2015 ,P.04. 
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  غرية واملتوسطة يف اجلزائرصحتليل دميغرافية املؤسسات ال: أوال
  :)2017- 2007(تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -1

وذلك راجع إىل  2000عرفت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تطورا بالغ األمهية ابتداء من سنة 
إىل ترقية هذا القطاع وتطويره من خالل إجراءات الدعم املختلفة سواء من حيث تسهيل  الراميةسياسة الدولة 

إنشاء هذه املؤسسات ومساعدا على التمويل واالمتيازات اجلبائية وشبه اجلبائية، وتشري اإلحصائيات إىل أن أكثر 
، وذلك بعد صدور القانون 2007- 2001من نصف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مت إنشائها ما بني 

ويوضح اجلدول التايل تطور تعداد املؤسسات الصغرية  .2001التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
  .)2017-2007(واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفترة 

  )2017-2007(تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب الطبيعة ) : 3.4(جدول رقم 

طبيعة 
املؤسسات 
 السنوات 

م ص م 
 اخلاصة

نسبة 
%التطور  

م ص م 
 العمومية

نسبة التطور 
% 

الصناعات 
 التقليدية

نسبة التطور 
 اموع %

نسبة التطور 
% 

2007 293946 - 666 - 116347 - 410959 - 
*2008 392013 33.36 626 -6.01 126887 9.06 519526 26.42 
2009 455398 16.16 591 -5.6 169080 33.25 625069 20.31 
2010 482892 6.04 557 -5.75 135623 -19.19 619072 -0.09 
2011 511856 6 572 2.7 146881 8.3 659309 6.5 
2012 550511 7.55 557 -2.62 160764 9.45 711832 7.8 
2013 601583 9.27 557 0 175676 9.27 777816 9.26 
2014 656949 9.2 542 -2.69 194562 10.75 852053 9.54 
2015 716895 9.12 532 -1.84 217142 11.6 934569 9.68 
2016 786989 9.77 390 -26.7 235242 8.33 1022621 9.42 
2017 816326 3.72 264 -32.3 243699 3.6 1060289 3.68 

  .31إىل  12للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من رقم  نشريات املعلومات اإلحصائية : املصدر 

نالحظ أن هناك تزايد يف عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من سنة إىل  )3.4(من خالل اجلدول رقم 
مؤسسة، ليستمر هذا العدد يف الزيادة إىل أن  410959يقدر بـ  2007أخرى، حيث كان عددها يف سنة 

كان عدد املؤسسات حينها يقدر  واليت 2009مؤسسة مقارنة مع سنة  5997 بـ 2010يشهد اخنفاض يف سنة 
مؤسسة، وهذا االخنفاض نتيجة السياسات املتبعة من طرف الدولة واملتمثل يف تراجع حصة  625069 بـ

  .2010املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية والصناعات التقليدية يف سنة 
                                                             

  .يف هذه السنة مت إدماج األشخاص الطبيعيني الذين ميارسون نشاطهم يف املهن احلرة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة -  *
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من جديد لتصل يف اية السداسي  2010ليستمر عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الزيادة بعد سنة 
  .مؤسسة صغرية ومتوسطة يف اجلزائر 1060289إىل  2017األول من سنة 

كما يتضح من خالل اجلدول أن تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر حسب طبيعة 
إذ حتتل نسبة  ، م ص مالتابعة للقطاع اخلاص على النسبة األكرب ضمن جمموع  م ص ماستحواذ  املؤسسة يشري إىل

، تليها املؤسسات احلرفية بنسبة 2017من املؤسسات املنشأة يف اجلزائر عند اية السداسي األول من سنة  77%
  .خالل نفس السنة % 0.024أما املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة فهي بنسبة ضئيلة تقدر بـ  ،22.98%

، %33.36حيث وصل إىل  2008اخلاصة كان يف سنة  م ص ميف  كما يالحظ أن اكرب نسبة تطور
األشخاص الطبيعيني الذين ميارسون نشاطهم يف املهن احلرة يف تعداد  -ألول مرة -هذه الزيادة راجعة إىل إدماج

  .املؤسسة اخلاصة
وسطة العامة فعددها يسجل اخنفاضا سنويا فقد وصل يف اية أما بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملت

مؤسسة  666مؤسسة صغرية ومتوسطة عمومية بعد أن كان يف حدود  264إىل  2017من سنة األول السداسي 
، ويشكل هذا االخنفاض يف عدد هذه املؤسسات نتيجة لعمليات اخلوصصة للوحدات املتعثرة، أما 2007يف سنة 
لتعود يف  2010، مث اخنفاض يف سنة 2009ت التقليدية فقد مت تسجيل ارتفاع ملحوظ إىل غاية مؤسسالبالنسبة ل

  .2011من سنة  ابتداءاالرتفاع 
وميكن إسناد الزيادة يف املؤسسات اخلاصة إىل السياسة االقتصادية اليت تتبناها الدولة واهلادفة إىل ترقية 

  .االقتصادية، وكذا تعزيز روح املبادرة الفردية واجلماعيةوتطوير دور هذا القطاع يف التنمية 
، اتمع اإلمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 2017كما نشري إىل أنه يف اية السداسي األول لسنة 

واليت يمن على النسيج االقتصادي، مث  )TPE(عمال  10مؤسسات صغرية جدا، أقل من  %97.7يتكون من 
  .%0.30بنسبة  )ME(مث املؤسسات املتوسطة  %2بنسبة  )PE(لصغرية تأيت املؤسسات ا

وجتدر اإلشارة إىل أنه من الصعوبة مبا كان حتديد العدد احلقيقي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة 
حيث ترتكز فيه األنشطة غري  ،)قطاع موازي(بشكل دقيق وهذا بسبب وجود قطاع رمسي وآخر غري رمسي 

ستهالك الل خاص يف قطاعات البناء واألشغال العمومية والتجارة وغريها من اخلدمات املوجهة لالرمسية بشك
ويرجع ظهور مثل هذا القطاع املوازي إىل ارتفاع األعباء اجلبائية وشبه اجلبائية املفروضة على هذه املؤسسات، 

  .وسوء التسيري إضافة إىل ثقل اإلجراءات اإلدارية الرمسية وشيوع ظاهرة الفساد اإلداري
  :تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قطاع النشاط -2

لتعمق أكثر يف فروع النشاط األساسية هلذه املؤسسات، يوضح اجلدول التايل هذه التطورات خالل الفترة 
)2007-2017(.  
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  )2017-2007(اخلاصة حسب قطاع النشاط  تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة):  4.4(جدول رقم

قطاع 
النشاط 
 السنوات 

 اخلدمات   
البناء واألشغال 

**الصناعة العمومية الفالحة والصيد  
 البحري

خدمات 
***الصناعة  اموع 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد 
2007 135151 45.98 100250 34.1 54301 18.47 3401 1.016 843 0.29 293946 100 
2008 147582 45.92 111978 34.84 57352 17.84 3599 1.012 876 0.27 321387 100 
2009 159444 46.1 122238 35.34 58803 17 3642 1.05 1775 0.51 345902 100 
2010 172653 46.75 129762 35.14 61228 16.58 3806 1.03 1870 0.51 369319 100 
2011 186157 47.51 135752 34.65 63890 16.31 4006 1.02 1956 0.5 391761 100 
2012 204049 48.57 142222 33.85 67517 16.07 4277 1.02 2052 0.49 420117 100 
2013 228592 49.76 150910 32.85 37037 15.9 4616 1 2259 0.49 459414 100 
2014 251629 50.63 159775 32.15 78108 15.72 5038 1.01 2439 0.49 496989 100 
2015 277379 51.56 168557 31.33 83701 15.56 5625 1.04 2639 0.49 537901 100 
2016 302564 52.53 174848 30.36 89597 15.55 6130 1.06 2767 0.48 575906 100 
2017 316044 53.04 177727 29.82 92804 15.57 6392 1.07 2843 0.47 595810 100 

  .31إىل  12للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من رقم  نشريات املعلومات اإلحصائية : املصدر

تمركز تيث حبمتارس نشاطاا يف مجيع قطاعات النشاط االقتصادي،  م ص ميبني اجلدول السابق أن 
 خالل مجيع السنوات، أي ما% 53.04إىل  %45.92غالبيتها يف القطاع اخلدمايت وذلك بنسبة تتراوح ما بني 

سب تتراوح نيقارب نصف العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، مث يليه قطاع البناء واألشغال العمومية ب
% 18.47إىل % 15.57مث قطاع الصناعة بسب تتراوح من  )2017- 2007(خالل الفترة  %35إىل  %29من 

أما  ،%1.16إىل  %1تراوح ما بني وبنسبة ضعيفة جدا يف قطاع الفالحة والصيد البحري حيث ت ،لنفس الفترة
  .%0.51إىل  %0.27الصناعة وذلك بنسب تكاد تنعدم تتراوح من  خدمات فهي يف قطاع عن أضعف نسبة

يف قطاع اخلدمات إىل سهولة تأسيس هذا النوع من النشاطات من جهة، والرغبة  م ص مويرجع سيطرة 
يف الربح السريع الذي ميكن أن حيققه قطاع اخلدمات وخصوصا التجارة، كما أن اإلمكانيات اليت يتطلبها تأسيس 

إمكانيات هذه املشروعات ليست ضخمة، وباملقابل هناك توجه ضعيف نسبيا إىل قطاع الصناعة الذي يتطلب 
كبرية، إىل جانب قطاع الفالحة والصيد البحري الذي يسجل نسب ضعيفة يف اإلقبال على أنشطته واليت تتطلب 

أو كمهنة متوارثة من األجداد  ت اليت متتلك أراضي فالحية تستثمرهاجمهود كبري فيقتصر األمر غالبا على العائال

                                                             
.اجلماعية النقل واملواصالت، التجارة والتوزيع، الفندقة واإلطعام، خدمات للمؤسسات، أعمال عقارية، خدمات للمرافق: تتضمن اخلدمات -  * 
الصناعة الغذائية، صناعة النسيج، صناعة اجللد، صناعة اخلشب والورق  ،بالستيك -مطاط-احلديد والصلب، مواد البناء، كيمياء :تشمل كل من   -**

  .صناعة خمتلفة

  .املناجم واحملاجر، املياه والطاقة، احملروقات، خدمات األشغال البترولية: وهي تتمثل يف   - ***
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لخدمات ذات الصلة بالصناعة فهي لأما بالنسبة ،  هذا االأما املؤسسات اجلديدة من هذا النوع فهي قليلة يف
تتطلب استثمارات ضخمة، فهي تشري إىل احملروقات واملياه والطاقة وغريها، مما ال يشجع اخلواص على اختيارها 

بناء (ذات طابع كالسيكي  م ص مإىل جانب ما سبق ميكن القول أن أغلب اإلنشاءات يف .كنشاط عمل إال نادرا
استنساخ ملا ني يف اجلزائر يف إنشاء املؤسسات تعد وأغلب مبادرات املقاول) إخل...أشغال عمومية، جتارة، خدماتو

  .التكنولوجيا و قطاعات كثيفة املعرفةالكما ميكن تسجيل عدم وجود توجه حنو ، هو موجود
  :التوزيع اجلغرايف ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -3

يف مجيع جهات الوطن، لكن هناك اختالف يف كثافتها من منطقة إىل أخرى  م م صرغم انتشار 
  :واجلدول التايل يبني تطور توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف اجلزائر حسب املنطقة اجلغرافية

  )2017-2007(تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب املنطقة اجلغرافية من ):  5.4  (جدول رقم 

 املنطقة اجلغرافية        
 لسنواتا 

 اموع اجلنوب اهلضاب العليا الشمال

2007 177730 87666 28550 293946 
2008 193483 96345 31550 321378 
2009 205857 105085 34960 345902 
2010 219270 112335 37714 369319 
2011 232644 119146 39951 391761 
2012 248985 128316 42816 419517 
2013 316364 102533 40517 459414 
2014 344405 108912 43672 496989 
2015 373337 118039 46525 537901 
2016 400615 125696 49595 575906 
2017 415242 129767 50801 595810 

  .31إىل  12للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من رقم  نشريات املعلومات اإلحصائية : املصدر

 -أكثر من نصف عددها - اخلاصة بنسبة كبرية م ص م متركز )2017-2007(خالل الفترة  من املالحظ
يف املنطقة الشمالية، واليت تعترب أكثر املناطق منوا على املستوى الوطين، فمثال خالل السداسي األول من سنة 

 %22اخلاصة تتمركز يف تلك املنطقة، تليها منطقة اهلضاب العليا بنسبة  م ص ممن  %69جند أنه حوايل  2017
يعترب هذا التفاوت يف التوزيع بني املناطق خاضع للكثافة السكانية والظروف املناخية . %9 مث اجلنوب بنسبة

واإلمكانيات املتاحة أمام املستثمرين إلنشاء وإقامة املشاريع، والذي يظهر جليا أنه يف صاحل املنطقة الشمالية 
  .اقضا مع مسألة التوازن اجلهويل تنكبدرجة أكرب لتقل كثافة هذه املؤسسات أكثر يف اجلنوب، وهذا ما يش
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  :معدالت فشل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -4
يشهد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مشاكل وصعوبات، مما ينجر عنها التوقف العديد 

يشري أن املقاوالت يف اجلزائر أغلبها يف  2011من املؤسسات، فحسب تقرير املرصد العاملي للمقاولة يف سنة 
  1.من املقاوالت املنشأة ال تستطيع االستمرار %62، وأن نسبة )سنوات ونصف 3أقل من (املراحل املبكرة 

مؤسسة صغرية ومتوسطة خاصة توقفت  9941مت إحصاء  2017فمثال خالل النصف األول من سنة 
  2. أشخاص طبيعيني 7890و مؤسسة أشخاص معنويني  2051عن النشاط منها 

  :وللتعرف على القطاعات اليت كانت أكثر تعرضا حلاالت التوقف عن النشاط، اجلدول التايل يبني ذلك
  الصغرية واملتوسطة اخلاصة املتوقفة حسب قطاع النشاط املؤسسات):  6.4 (جدول رقم 

األول  السداسي  قطاع النشاط
2015  

  الفرق  2016السداسي األول 
  %النسبة  العدد

  1.58  38  53  15  الفالحة والصيد البحري
    12  83  71  2.48احمروقات، طاقوية، مناجم وخدمات مرتبطة 

  1.40  533-  47  580  بناء وأشغال عمومية
  42.92  1165  1433  268  صناعة وحتويل

  51.58  513  1722  1209  خدمات
    1254  3338  2084  اموع

Source: Bulletin d’information statistique de la PME n°31, Novembre 2017. 

مقارنة  2016يف سنة ) شخص معنوي(املتوقفة عن النشاط  م ص ماجلدول السابق ارتفاع يف عدد  يبني
شهد  م ص م، هذا املعدل لزوال %60.17مؤسسة وذلك بنسبة  1254حيث يقدر الفرق بـ 2015بسنة 

  .2016مقارنة بالسداسي األول من سنة  %)38.56-(حيث بلغ  2017تراجع يف السداسي األول من سنة 
أما عن القطاعات اليت شهدت أكرب معدل يف التوقف عن النشاط يظهر من خالل اجلدول أن قطاع 

% 51.58 و % 58.01وذلك بنسب تصل إىل  2016و  2015اخلدمات سجل أعلى نسبة توقف خالل سنيت 

ويأيت قطاع البناء واألشغال العمومية يف املرتبة الثانية وبعدها قطاع الصناعة  ،من جمموع املؤسسات املشطوبة
يف قطاعات الفالحة والصيد البحري  م ص موالتحويل، يف حني جند أن هناك نسب ضئيلة لتوقف النشاط يف 

، بينما األمر خمتلف يف سنة 2015ص سنة خيلترتيب وقطاع احملروقات واملناجم واخلدمات املرتبطة ا، هذا ا
، حيث يظل قطاع اخلدمات هو الذي حيتل الصدارة يف معدل التوقف عن النشاط، وتبني اإلحصائيات أن 2016

                                                             
،أطروحة للعالقة بني الروح املقاوالتية و إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة مبتكرة يف اجلزائر والتنمية االقتصاديةدراسة حتليلية حورية باالطرش، -  1

  .29.، ص2015/2016دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة، 
2 - Bulletin d’information statistique de la PME- 1er, Semestre 2017. n°31 http://www.Mdi-gov.dz/?- Bulletin de 
Veille- consulté le 04/02/2018. 
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لزوال، يليها نشاط التجارة، وبالنسبة لقطاع البناء واألشغال لعرضة  للمؤسسات هي األكثراخلدمات املقدمة 
، بينما يسجل قطاع 2015مقارنة بسنة  2016جع يف معدل التوقف عن النشاط يف سنة العمومية نسجل ترا

من جمموع املؤسسات املشطوبة حيث حيتل املرتبة الثانية بعد قطاع % 42.92الصناعة والتحويل نسبة معتربة بـ
  .اخلدمات

  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية االقتصاد الوطين: ثانيا
املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأمهية كبرية يف النسيج االقتصادي اجلزائري، حيث عرف هذا حتظى 

القطاع اهتماما ملحوظا يف السنوات األخرية، من خالل اجلهود املبذولة من قبل الدولة اجتاه إنشاء ودعم 
جتماعية ميكن التطرق إىل والنهوض ذه املؤسسات، وللتعرف على دورها ومسامهتها يف التنمية االقتصادية واال

  .أثرها على مستويات التشغيل، والقيمة املضافة والناتج الداخلي اخلام
  :التشغيل يف مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة -1

تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم القطاعات االقتصادية املوفرة ملناصب الشغل واملسامهة يف 
بين نظام تعد من أهم املشاكل اليت تعاين منها الكثري من دول العامل، مبا فيها اجلزائر، فمنذ احلد من البطالة واليت ت

م اقتصاد السوق تسعى السلطات العمومية إىل إجياد حلول هلذه الظاهرة من خالل التشجيع على املقاوالتية وإنشاء 
  :وللتعرف على مدى مسامهة هذه املؤسسات يف توفري مناصب الشغل ميكن االستعانة باجلدول اآليت ،ص م

  تطور مناصب الشغل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة):  7.4 (جدول رقم 

طبيعة املؤسسة       
  السنوات

  اموع  الصناعات التقليدية  م ص م العامة  م ص م اخلاصة

2007  1064983  57146  233270  1355399  
2008  1233073  52786  254350  1540209  
2009  1494949  51635  341885  1888469  
2010  1577030  48656  -  1625686  
2011  1676111  48086  -  1724197  
2012  1800742  47375  -  1848117  
2013  1953636  48256  -  2001892  
2014  2110665  46567  -  2157232  
2015  2327293  43727  -  2371020  
2016  2511674  29024  -  2540698  
2017  2578279  23679  -  2601958  

  .31إىل  12للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من رقم  نشريات املعلومات اإلحصائية : املصدر
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من املالحظ حسب اجلدول تزايد يف عد مناصب الشغل اليت يوفرها قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
يصل إىل ما يقدر لمنصب  1355399يقدر بـ  2007، فقد كان عددها يف سنة 2017- 2007خالل الفترة 

 2010، باستثناء االخنفاض الذي شهدته سنة 2017منصب شغل يف السداسي األول من سنة  2601958بـ 
زايد وذلك نتيجة فصل قطاع الصناعات التقليدية عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهذه الزيادة ترجع إىل ت

عدد املؤسسات املنشأة سنويا والدعم الذي حتظى به هذه املؤسسات من قبل اهليئات واهلياكل اليت أنشأا 
و % 13.63احلكومة، كما ميكن مالحظة عدم استقرار معدل تطور مناصب الشغل حيث تراوحت النسبة ما بني 

ات الصغرية واملتوسطة اخلاصة هي املؤسس ، ويتضح أيضا من اجلدول أن)2017- 2007(خالل الفترة % 2.41
- 2007خالل الفترة  %9.35بـاليت توفر أكرب عدد من مناصب الشغل، حيث عرفت تطورا مبتوسط يقدر 

وذلك بعد أن مت إدماج للمهن احلرة ضمن  %21.23مبقدار  2009، وأكرب معدل تطور شهدته يف سنة 2017
  .2008املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 

وتأيت الصناعات التقليدية يف املرتبة الثانية بعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة من حيث مسامهتها 
يف مناصب الشغل، أما عدد مناصب الشغل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة فنالحظ أا على العموم يف 

منصب سنة  57146شغل فيها يقدر بـفبعد أن كان عدد مناصب ال 2017- 2007اخنفاض مستمر خالل الفترة 
منصب شغل خالل عشر سنوات ويرجع  33467منصب أي بفارق  23679إىل  2017وصل يف سنة  2007

  .22-95األمر إىل نقص عدد هذه املؤسسات نتيجة خلوصصتها بعد صدور املرسوم التنفيذي 
التشغيل إال أا تبقى ضعيفة وعلى الرغم من هذه املسامهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف 

عمال، إىل  10 دول أخرى، وذلك كون أغلبيتها مؤسسات مصغرة توظف أقل من مع خاصة إذا ما قورنت
  .جانب عدم قدرا على خلق مناصب شغل دائمة ومستقرة

  :مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج الداخلي اخلام -2
الصغرية واملتوسطة يف التشغيل، فإا تؤدي دورا جد معتربا من حيث إىل جانب مسامهة املؤسسات 

بشكل أساسي إذا ما مت استثناء قطاع  اجلزائري ويرتكز عليها االقتصاد.  مسامهتها يف الناتج الداخلي اخلام
اخلام، ميكن ولتوضيح ما ميكن أن تقوم به هذه املؤسسات وخاصة مدى مسامهتها يف الناتج الداخلي ،احملروقات 

  :عرض تطور نصيب القطاع اخلاص والعام من الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات حسب اجلدول التايل
  
  

                                                             
- ختلفة يف يعرف الناتج احمللي اإلمجايل حسب نوع النشاط االقتصادي بأنه جمموع القيم املضافة لكافة وحدات اإلنتاج العاملة يف فروع اإلنتاج امل

القيمة املضافة لوحدة إنتاجية معينة الفرق بني قيمة اإلنتاج هلذه الوحدة وقيمة السلع الوسيطة واملستهلكة يف ذلك اإلنتاج، اقتصاد معني، حيث متثل 
على كل ما مت إنتاجه داخل احلدود اجلغرافية للدولة من املنتجات االقتصادية النهائية خالل فترة معينة سواء  )PIB(ويشمل الناتج الداخلي اخلام 

   .باستخدام وسائل اإلنتاج اململوكة للمواطنني أو لألجانب
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  )2015-2005(الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات حسب الطابع القانوين ):  8.4(جدول رقم 
  مليار دج: الوحدة                                                                                                                 

 طبيعة القطاع 
         السنوات

قيمة القطاع العام من 
PIB  

  %النسبة 
 اخلاصقيمة القطاع 

  PIBمن 
  اموع  %النسبة 

2005 651 21.59 2364.06 78.39 3015.5 
2006 704.05 20.44 2740.06 79.56 3444.11 
2007 749.86 19.2 3153.77 80.8 3903.63 
2008 760.92 17.55 3574.07 82.45 4334.99 
2009 816.8 16.41 4162.02 83.59 4978.82 
2010 827.53 15.02 4681.68 84.98 5509.21 
2011 923.34 15.23 5137.46 84.77 6060.8 
2012 793.38 12.01 5813.02 87.99 6606.4 
2013 893.24 11.7 6741.19 88.3 7634.43 
2014 1187.93 13.93 7338.65 86.07 8526.58 
2015 1313.36 14.22 7924.51 85.78 9237.87 

  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  نشريات املعلومات اإلحصائية : املصدر
يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع  م ص ميتضح من خالل اجلدول االرتفاع يف معدالت مسامهة 

مليار دينار جزائري، بعدما  9237.87إىل 2015، حيث وصلت سنة 2015- 2005احملروقات خالل الفترة 
  .مليار دينار جزائري 3015.5حوايل  2005كانت عام 

تج اخلام كما ميكن مالحظة أن القطاع اخلاص متثل مسامهته أكرب بكثري من مسامهة القطاع العام يف النا
فقط للقطاع العام، وهو مؤشر  %14.22مقابل  2015سنة  %85.78حيث بلغت نسبة مسامهة القطاع اخلاص 

ملدى األمهية اليت اكتسبها القطاع اخلاص يف حتقيق النمو االقتصادي، واالستجابة ملبادرات فتح االستثمار أمام 
  .من ضرورة يف ظل اإلستراتيجية االقتصادية اجلديدة القطاع اخلاص وتشجيع األنشطة املقاوالتية الذي يعد أكثر

  :مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق القيمة املضافة -3
  : ، ميكن االستعانة باجلدول التايللتوضيح تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القيمة املضافة

  
  
  

                                                             
- ا جمموع قيمة املخرجات مطروحا منها قيمة االستهالك الوسيط، وتقيس مسامهة منتج ما أو صناعة أو قطاع يف الناتج تعرف القيمة املضافة على أ

   .احمللي اإلمجايل
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  )2014-2004(تطور القيمة املضافة حسب الطابع القانوين ):  9.4(جدول رقم 
  مليار دج: الوحدة                                                                                                               

  القطاع       
 السنوات

%النسبة  القطاع العام %النسبة  القطاع اخلاص   اموع 

2004 335.89 14.16 2036.84 85.84 2372.73 
2005 367.54 14.1 2239.56 85.9 2607.1 
2006 401.86 13.38 2605.23 86.62 3007.55 
2007 420.86 13.38 2605.23 86.62 3007.55 
2008 420.86 12.36 2986.79 87.64 3007.55 
2009 420.86 12.36 2986.79 87.64 3407.65 
2010 406.84 10.75 3381.16 89.25 3788.00 
2011 528.51 9.75 4895.64 90.25 5424.15 
2012 587.86 9.58 5553.9 90.42 6141.76 
2013 675.06 9.46 6463.13 90.54 7138.19 
2014 786.47 10.74 6540.75 89.26 7327.22 

   واملناجمالتابعة لوزارة الصناعة  نشريات املعلومات اإلحصائية : املصدر
من خالل اجلدول نالحظ أن هناك زيادة مستمرة يف مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القيمة 

مليار دج، لتستمر يف  2372.73تقدر  2004، فقد كانت قيمتها يف سنة 2014- 2004املضافة خالل الفترة 
كما يتبني أن املؤسسات الصغرية ، 2014مليار دج يف سنة  7327.22الزيادة إىل أن تصل إىل ما يقدر بـ 

  واملتوسطة اخلاصة هي اليت تستحوذ على النسبة األكرب يف خلق القيمة املضافة وهذا يف كل قطاعات النشاط
من القيمة املضافة خارج قطاع احملروقات وهذا راجع إىل تزايد % 92و %85حيث تتراوح نسب املسامهة ما بني 

والتحفيزات الكبرية املوجهة للقطاع اخلاص، باملقابل تتراوح  ،هذه الفترةوتطور تعداد هذه املؤسسات خالل 
، وهي أقل بكثري من القطاع %14و %7ؤسسات القطاع العام يف إمجايل القيمة املضافة ما بني محصيلة مسامهة 

  .اخلاص
خلام والقيمة وإىل جانب أثر هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستويات التشغيل والناتج الداخلي ا

دة، وذلك الستحواذ واملضافة ميكن اإلشارة أن قدرة هذه املؤسسات على املنافسة داخليا وخارجيا ال تزال حمد
، بينما مل 2014من إمجايل الصادرات الوطنية سنة % 95.54الصادرات النفطية بشكل كبري تصل إىل نسبة 

، وهو مؤشر 1لنفس السنة% 4.46رات الكلي نسبة تتعدى نسبة مسامهة الصادرات خارج احملروقات يف الصاد

                                                             
1  - Bulletin d’information statistique de la PME,n°26, année 2014, http://www.Mdi.gov.de/?-Bulletin de ville-
consulté le  27/02/2018. 



 الفصل الرابع                                                                                  الدراسة التطبيقية 

221 

على ضعف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مما يستدعي بذل الكثري من اجلهود لرفع أداء هذه املؤسسات 
 .ومسامهتها أكثر يف احلراك االقتصادي وخلق موارد أخرى من أجل دعم االقتصاد الوطين

  ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرصعوبات إنشاء وتقييم : املطلب الرابع

قبل التطرق إىل تشخيص أهم الصعوبات والعراقيل اليت تواجهها املشروعات الصغرية واملتوسطة يف 
مراحل إنشائها وتوسعها وكذا يف جوانب تقييمها ومتويلها، البد من تسليط الضوء أوال على واقع اختاذ القرار 

  .شروعات االستثمارية يف اجلزائراالستثماري وتقييم امل
إن املتتبع لتجربة االستثمار يف اجلزائر من خالل مراحل مسريا التنموية جندها يف مراحلها األوىل  

   متمركزة بشكل كبري يف قطاع احملروقات الذي كان وال يزال يشكل النواة األساسية يف االقتصاد الوطين
مشجعة وشكلت نتائجها عبئا على االقتصاد الوطين واتمع، هذه النتائج  وباملقابل كانت حصيلة االستثمار غري

السلبية يف أغلبيتها كانت نتيجة سوء ترشيد قرارات االستثمار اليت كانت أدواا تتأرجح بني املردودية املالية 
د اجلزائري الذي طبعته باإلضافة إىل حمدوديتها يف التالؤم مع الكثري من خصائص االقتصا ،واملردودية االقتصادية
   1.العديد من التحوالت

  واقع أسلوب تقييم واختاذ قرار االستثمار: أوال
   2 :من حيث أسلوب اختاذ قرار االستثمار ميكن أن منيز بني مرحلتني  

 فترة االقتصاد املوجه:  
وفيها أوكلت مهمة أخذ القرار االستثماري ومعايري تقييم البدائل االستثمارية اليت اعتمدا اجلزائر آنذاك      

لمشاريع االستثمارية يف اجلزائر، ولقد استندت يف لافقت عمليات التخطيط رإىل جمموعة من اهلياكل التخطيطية 
لتخطيط واليت ميكن لثيقة اليت أعدا كتابة الدولة ذلك على جمموعة من النماذج يف التقييم، لعل من أمهها الو
  :استخدام مؤشراا من طرف املؤسسة، هذه الوثيقة دف إىل

  القياس بالتدقيق وباستعمال احلساب االقتصادي، مدى مسامهة املشروع أو املشاريع املختارة يف األهداف
 .العامة املسجلة ضمن إستراتيجية التنمية على املدى الطويل

 ترتيب املشاريع حسب مؤشرات فعالية االستثمارات. 
املردودية املالية ومعايري املردودية ) مقاييس(هذه الوثيقة حتتوي على معايري  أنواملالحظ أنه على الرغم     

االقتصادية إال أن تطبيقها وجد صعوبات خاصة التناقضات املمكن حدوثها عند تطبيق هذه املقاييس يف اختيار 

                                                             
  .191 ص ،سبق ذكرهمرجع سفيان فنيط،  -1
، امللتقى الدويل حول مع اإلشارة حلالة اجلزائر مناذج تقييم البدائل االستثمارية بني النظرية والتطبيق،بريبش السعيد، بشكر إهلام، بن علي مسية،  -2

  .22-19 ، ص2009أفريل  14/15صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية، جامعة املسيلة، 
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شكال، مما أدى إىل جدل ع يف آن واحد، كما ال تقدم الوثيقة أي توضيحات يف حال نشوء مثل هذه اإلاملشاري
مستمر بني املاليني والصناعيني، وهذا التصادم أدى إىل استهالك وقت أكرب لدراسة واختيار املشاريع من طرف 

  .اجلهاز املركزي
  1 :ذ االستثمار ما يليكما أنه من مجلة االنتقادات املوجهة ألسلوب اختا   
 ختطيط االستثمار كان يتميز مبركزية القرار. 
  لمعلومات والبيانات اليت تقوم عليها عملية إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية لضعف اجلهاز اإلحصائي

 .للمشروع
 واالبتعاد عن االرجتالية والعشوائية يف اختيار املشاريع، وأن عملية االختيار فعل سياسي أكثر منه اقتصادي ،

 .استخدام طرق احلساب االقتصادي يف التقييم
  عدم التالؤم يف النماذج املستعملة مع األهداف احملددة واملوجودة غالبا ما انعكست يف وجود صعوبات التقييم

 .اجليد
 فترة اقتصاد السوق:  

تزامنت مع التحديات اليت منذ مثانينات القرن املاضي، عرفت السياسة االستثمارية يف اجلزائر حتوالت   
لذا كان من الضروري إعادة بعث االقتصاد الوطين وحتويل مساره  ،شهدها االقتصاد الوطين وتنامي ظاهرة العوملة

  من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق وهذا من خالل حتفيز وتنشيط االستثمار وتشجيع القطاع اخلاص
يف تأسيس وصدور العديد من التشريعات اهلادفة إىل حترير  مرحلة هامة ات من القرن املاضييوشكلت فترة التسعين

والذي تضمن  93/12بإرساء قواعد اقتصاد السوق، ومن أبرز هذه القوانني قانون االستثمارات  االقتصاد الوطين
يكلة استثمارات التوسع، استثمارات متعلقة بإعادة اهل: أحكام وقواعد تنظم أربعة أنواع من االستثمارات

استثمارات متعلقة بإعادة التأهيل، استثمارات جديدة واليت مست بالدرجة األوىل القطاع اخلاص الذي عرف 
لكن العراقيل اليت اصطدم ا  ،تشجيعا أكثر ملا يتوفر عليه هذا األخري من إمكانات مادية ومالية، وفنية جد معتربة

عاجلة الطلبات املتعلقة باعتماد رخص االستثمار واليت دولة مثل ملخاصة ضعف أداء خدمات اجلهاز اإلداري ل
  .أثرت على تنفيذ العديد من القرارات االستثمارية

يتكفل ) الشباك الوحيد(بقرار إنشاء هيئة وحيدة  )93/12(تخفيف من هذه العراقيل جاء هذا القانون لول  
مصلحة تقيم  " جانب أن هذه اهليئة حتتوي علىجبميع اإلجراءات الالزمة إلعداد وإجناز املشاريع االستثمارية، إىل

واليت تقيم ملفات املشاريع االستثمارية املقدمة هلا قصد احلصول على املزايا اليت يقرها هذا القانون وهذا  "املشاريع
م واليت تعتمد على جمموعة من املقاييس تبىن على أساسها عملية التقييم، ولتدعي ،على أساس شبكة حتليل املشاريع

واملتعلق  20/08/2001املؤرخ يف  01/03اإلطار القانوين لترقية وتطوير االستثمار، جاء األمر الرئاسي رقم 

                                                             
.193-189ذكره، ص ص نيط، مرجع سبقفسفيان  - 1  
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ومن جهة أخرى السهر  ،بتطوير االستثمار والذي خلق عدة أجهزة كلفت من جهة بتوجيه ومساعدة املستثمرين
من العراقيل  فيخفعلى رقابة ومتابعة املشاريع االستثمارية، وكذلك جاء هذا األمر بإنشاء هيئات تعمل على الت

اإلدارية وطول فترة احلصول على التصريح واالمتياز، هذه اهليئات متثلت يف الس الوطين لالستثمار، الوكالة 
  .الوطنية لتطوير االستثمارات

م هذه التطورات اليت شهدا السياسة االستثمارية يف اجلزائر، فإن أهم انتقاد يوجه ألسلوب اختاذ ورغ
ميكن يف التناقض املستمر بني النوايا ذات الصلة باإلصالح  2001القرارات االستثمارية بعد قانون االستثمار لسنة 

ستمرة يف هذا اال، وبني التطبيق الفعلي يف واالنفتاح االقتصاديني واليت تعكسها التشريعات واإلجراءات امل
  1.امليدان

  معوقات ومشاكل إنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: ثانيا
سيما خالل العقدين األخريين إستراتيجية وطنية للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية تبنت اجلزائر ال

الفقر وامتصاص البطالة بشكل خاص، واملسامهة يف التنمية واملتوسطة، حيث أصبح ينظر إليها كوسيلة ملكافحة 
االقتصادية واالجتماعية على وجه عام، إال أن هذه اإلرادة يف دعم وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة تصطدم 

لذا فإن التعرف على هذه املشاكل يساعد  ،املشروعات وتعوق منوها وتطورها هذه بعراقيل ومشاكل تبطل تنفيذ
ى رسم السياسات ووضع الربامج الكفيلة بتطوير هذه املؤسسات وتنميتها، وميكن القول أن كثري من هذه عل

جزء منها يرتبط بطبيعة هذه املشروعات يف حد ذاا، وآخر ناتج عن  م ص ماملعوقات واملشاكل اليت تعاين منها 
  :ى أهم هذه املعوقات واملشاكل فيما يليوميكن الوقوف عل ،مشكالت تتعلق باحمليط والبيئة اليت تعيش فيها

  :املعوقات املؤسسية والتنظيمية-1
وتتعلق هذه املعوقات باللوائح والتشريعات والقوانني والبنية التحتية اليت تؤثر على بيئة وتكلفة األعمال 

اسات ولقد ذكرت در  2.بشكل عام، وعلى أداء ودور املشروعات املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل خاص
الوطنية صدرت من طرف الس الوطين االقتصادي واالجتماعي  ص و مشروعات املحملية اهتمت بواقع ومكانة 

CNES )2001( كان هلا أثر سليب على منو ؤسساتية طوال فترة النظام املوجه إىل أن البيئة القانونية وامل
، ورغم أن اإلطار املؤسسايت والتشريعي اجلزائري عرف تطورا 3املؤسسات الصغرية واملتوسطة والقطاع اخلاص

ملحوظا منذ دخول الدولة يف اإلصالحات وعملية التحول حنو اقتصاد السوق، إال أا تفتقد إىل بعض العناصر 
طة ، فإنّ سياسة  دعم املشروعات املؤسسات الصغرية واملتوسGEMفاستنادا إىل منوذج املرصد العاملي للمقاوالتية 

                                                             
.196نفس املرجع، ص - 1  

  :، على املوقعالعربية ت الصغرية واملتوسطة يف الدولآتفعيل الدور التنموي للمنش -2
consultée le 26/02/2018  .      econ/Joint 20% Reports.pdf, p220/files/ sites/default amf.org.ae/ http://www.  

3 -CNES :pour une politique de développement de la PME. Rapport CNES,2001,p52. 
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واملقاوالتية يف اجلزائر ركزت على حتفيز املقاوالتية من خالل االمتيازات املالية واجلبائية الضخمة، ومنح نسبة من 
  1.إال أا أمهلت جوانب مثل اجلوانب الثقافية من خالل نظام التعليم والتكوين م ص م  ـلالنشاط االقتصادي 

ملستثمر بتباطؤ اإلجراءات وتعقيد الشبكات اإلدارية يصطدم ا املشروعات ص مباإلضافة إىل أن إنشاء 
ستغرقها معاجلة ملفات املستثمرين، فحسب تقرير ممارسة أنشطة توتعدد مراكز القرار واآلجال الطويلة اليت 

إجراءا  12، من أجل إنشاء مؤسسة جيب على املقاول اجلزائري استكمال 2016األعمال لبنك الدويل لسنة 
إجراءات فقط  05طويلة نسبيا، وإذا ما قورنت بفرنسا مثال، جند أن إنشاء أي مشروع يتطلب خمتلفا يف عملية 

  2.وهو تقريبا ثلث اإلجراءات املطلوبة يف اجلزائر
مقابل  %)16.7(فإن األنشطة املقاوالتية معظمها يف مرحلة االنطالق  )GEM)2013وحسب تقرير 

  3.صعوبة استمرارية واستدامة املؤسسات اليت مت إنشاؤهاؤكد يمن املؤسسات املوجودة، وهذا  %)4.7(
  :املعوقات التمويلية-2

توسع املشروعات الصغرية واملتوسطة وتعد الصعوبات التمويلية من أهم املشكالت اليت تواجه إنشاء، منو 
يف اجلزائر، كما أا ال حتظى بنفس فرص احلصول على املوارد املالية الالزمة من القطاع املايل كما هو الشأن 

كما تؤكد الدراسات األكادميية من أن مصادر متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،ملؤسسات الكبريةابالنسبة 
ناسب مع احتياجاا من رأس املال، وهو ما يشكل عائقا أساسيا يف سبيل تنميتها، لذلك حمدودة للغاية وال تت

  4.تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التمويل الذايت كمصدر رئيسي لتمويل احتياجاا
ال تليب إن صعوبة متويل النشاط االقتصادي عن طريق الدوائر البنكية الرمسية هي حقيقة واملتطلبات البنكية 

  5.وبالنتيجة معظم حاملي املشاريع  الصغرية واملتوسطة تتجه حنو التمويل غري الرمسي ،معظم املقاولني الصغار
يف شكل حتقيق  Ecotechnicsويف دراسة أعدت من طرف مركز الدراسات والتقنيات االقتصادية 

مؤسسة، وقد نالت  314حيث مشلت العينة  يف اجلزائر التابعة للقطاع اخلاص، م ص م حول العراقيل الكاحبة لنمو
ولقد توصلت هذه ، عوائق ومشاكل التمويل احلظ الوافر ضمن جمموعة العوامل املعرقلة لنمو هذه املؤسسات

الباقية كان هيكلها  %20يف حني أنه ) أموال اخلاصة(من املؤسسات نشأت بتمويل ذايت  %80الدراسة إىل أن 

                                                             
.182قوجيل حممد، مرجع سبق ذكره، ص - 1 

   .14، ص2017، جوان 21العدد، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، نظرة يف مشكالت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرحيي دريس،  -2
.184قوجيل حممد، مرجع سبق ذكره، ص - 3  

أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،  دور البدائل احلديثة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع اإلشارة حلالة اجلزائر،مساح طلحي،  -4
   .118، ص2013/2014جامعة أم البواقي، 

5- Karim Si Lekhal, La difficulté de financer les PME dans un contexte de forte asymétrie d’information : cas des 
PME algeriennes, Algerian business performance review, n°3,2013,P.16. 
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%) 20من الـ(فقط من هذه املؤسسات  %7املايل موزعا ما بني أموال خاصة واستدانة، وإضافة إىل ذلك فإن 

  1. احلصول على قرض مايل عند اإلنشاءيفكان هلا احلظ 
 )2003(كما تشري دراسة ميدانية أخرى أجنزت من طرف مركز األحباث يف االقتصاد التطبيقي والتنمية 

CREAD مة التمويلية ال يسمح بتطوير مؤسسات القطاع اخلاص، فقد أشارأن أداء املنظوAhmed 

Bouyakoub )2003(  ا احلكومة يف بداية التسعينات ما تزال أنه بالرغم من اجلهود املكثفة اليت قامت
  2.املؤسسات الصغرية واملتوسطة تواجه يف فترة اإلقالع والتوسع عقبات التمويل باالستدانة

ال بلغ حجم القروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املتمثلة أساس يف القطاع فعلى سبيل املث
من حجم القروض اإلمجالية املمنوحة خالل  %48مليار دج، أي ما نسبته  3121.7حوايل  2014اخلاص سنة 

الصغرية واملتوسطة ، وبالرغم من هذا املبلغ املعترب إال أنه مل يغري كثريا يف مشكلة متويل املؤسسات 2014سنة 
من قبل البنوك، بالرغم من أن  واالئتمانباجلزائر، فال تزال املؤسسات العمومية حتضى بالنصيب األكرب من التمويل 
  3.حجم  املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو املهيمن على االستثمار يف اجلزائر

يف واقع األمر تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من صعوبات كبرية يف حصوهلا على قروض طويلة و
نطالق يف النشاط، حيث تعترب البنوك أن إقراض هذه املؤسسات يف مراحل نشأا األوىل أمرا حمفوفا إللاألجل 

وعدم توفر األصول الكافية اليت ميكن  باملخاطر، لذلك فإا ال تظهر محاسا لتمويلها بسب عدم متاثل املعلومات،
استخدامها كضمان، وحىت إن توفر التمويل البنكي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت جتاوزت مرحلة 
االنطالق، فإا تتحمل فوائد عالية، إضافة إىل صرامة الضمانات وتعقد إجراءاا، كما تأخذ قيود التمويل البنكي 

  4.حصول على القرضلوفترة االنتظار لأشكال أخرى كفترة السداد 
إن احلساسية اليت تبديها البنوك اجتاه املؤسسات الصغرية واملتوسطة سواء بسبب هشاشة هذه املؤسسات 
من ناحية الضمانات اليت يقدمها املتعاملون ذات الطابع العقاري واليت يصعب االعتماد عليها يف غياب سوق 

 االئتمانية، أو بسب آخر يعود إىل طبيعة امللكية العائلية السائدة اليت جتعل من الصعب تقييم اجلدارة 5عقارية نشطة
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بدقة نظرا لصعوبة حتديد املسؤولية القانونية يف حالة عدم تسديد القرض، حيث 

  .يصعب التفرقة بني امللكية الفردية وملكية املؤسسة

                                                             
امللتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على  املؤسسات اجلزائرية،حماولة تقييم برامج وسياسات متويل قدي عيد ايد، دادن عبد الوهاب،  -1

   .11-10، ص ص.2006نوفمرب  22-20االقتصاديات واملؤسسات، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، جامعة بسكرة، 
   .12، صمرجع سبق ذكرهسحنون مسري،  -2

.146حيي دريس، مرجع سبق ذكره، ص - 3 
، 2016جملة احلقوق واحلريات، العدد الثالث، ديسمرب  عوائق االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،رابح خوين، رامي حريد،  -4

  . 327جامعة بسكرة، ص
   .35قريشي يوسف، مرجع سبق ذكره، ص -5
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لمؤسسات املالية والبنوك باملعاجلة السريعة مللفات ل انعدام بنوك املعلومات اليت تسمح باإلضافة إىل
، واكتفاء البنوك اجلزائرية باألساليب واألدوات الكالسيكية يف تقدير خطر منح م ص مالقروض املقدمة من طرف 

جاوز مشكليت ارتفاع درجة ، رغم وجود تقنيات وأساليب حديثة متعامل ا يف الدول املتقدمة لتاالئتمان
ونشري أيضا إىل غياب مؤسسات مالية وبنوك حملية متخصصة يف متويل  ،املخاطرة وعدم التناظر يف املعلومات

   1.املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل جانب غياب سوق مايل منوع يسمح باملفاضلة بني بدائل التمويل
  :للمشروعات الصغرية واملتوسطةاملعوقات املرتبطة بالقدرات الداخلية  -3

اخلربات احملدودة ألصحاب  يفيتمثل ضعف القدرات الداخلية للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 
املشاريع، عدم توفر املهارات الالزمة يف أسواق العمل احمللية، إضافة إىل استهداف األسواق احمللية املشبعة وضعف 

ع األسواق اخلارجية، وقلة االهتمام بطبيعة األسواق الداخلية واخلارجية، وضعف إمكانيات التصدير والتعامل م
  .القدرة اإلبتكارية وتأخر يف تبين وسائل اإلدارة احلديثة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ونشري إىل أن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تأخذ طابع مؤسسات عائلية تسري من قبل 
اد العائلة، لذا فإن تطويق احلدود االجتماعية واالقتصادية للمقاول يساعد على فهم حقيقة املقاول يف اجلزائر أفر

   2.هذا األخري حسب بعض الدراسات أكثر تأثرا بالقيم االجتماعية والثقافية والدينية
 3 :ى وتتمثل يفكما ميكن النظر إىل املعوقات واملشاكل اليت تواجه هذه املشروعات من زاوية أخر

 مشكالت داخلية : 
كنقص اخلربة واإلمكانيات وضعف روح املبادرة الفردية لدى أصحاب هذه املشروعات إىل جانب الصعوبات 

  .بسب صغر حجم رأس ماهلا التسويقيةالفنية و
 مشكالت خارجية: 
وتتعلق بصعوبات النفاذ إىل التمويل، والقيود املرتبطة باحلصول على التمويل البنكي، إىل جانب القيود التشريعية  

  .اليت حتد من نشاط هذه املشروعات
  :لشكل التايلاوميكن تلخيص الصعوبات واملعوقات السابقة الذكر يف 

   

                                                             
   .10قدي عيد ايد، دادن عبد الوهاب، ص -1

2-Lachachi Tabet Aoul wasila,L’entrepreneur Algérien émergence d’une nouvelle classe, Séminaire international 
sur "Exigences pour la qualification des petites et Moyennes entreprises dans les pays arabes,17.18 Avril 
2006.Université de chlef.p.1152. 

جامعة الشلف ، ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس، املتوسطة يف اجلزائر، آفاق وقيود، املؤسسات الصغرية آيت عيسى عيسى -3
  .281-276ص ص،2009
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  يف اجلزائر صعوبات املشروعات الصغرية واملتوسطة ):  1.4(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث: املصدر

  الباحث بناءا على الشرح السابق لصعوبات املشروعات الصغرية واملتوسطةمن إعداد : املصدر

  واملتوسطة يف اجلزائرآليات الدعم إلنشاء وتطوير املشروعات الصغرية : املطلب اخلامس

يف ظل حتول االقتصاد اجلزائري من النظام املوجه ملؤسسات الوطنية الكربى املتبىن يف سنوات السبعينات 
والثمانينات إىل نظام اقتصاد السوق، أصبح للقطاع اخلاص مكانة معتربة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويف 

توجهت السلطات العمومية حنو االهتمام بتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة إطار املقاربة االقتصادية اجلديدة، 
حيث بادرت إىل إرساء جمموعة مشتركة ومتكاملة من اهليئات احلكومية واملؤسسات املتخصصة وذلك لتعزيز دور 

  .احليويهذا النسيج من املؤسسات الصغرية واملتوسطة وجتاوز العقبات اليت حتول دون تنمية هذا القطاع 
  :فيما يلي م ص موتتمثل أهم هذه اهليئات اليت اعتمدا الدولة يف دعم إنشاء وتنمية 

  :لمؤسسات الصغرية واملتوسطةلاهليئات الداعمة -1
وزارة تعين باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتساهم يف توجيه  1993لقد أنشأت اجلزائر اعتبارا من سنة 

وتأطري ومراقبة هذا القطاع، ولقد أنشأت حتت إطارها العديد من املؤسسات املتخصصة يف ترقية القطاع نذكر 
  :منها ما يلي

 صعوبات املشروعات الصغرية واملتوسطة

  صعوبات متويلية
  قيود متويل معتربة -
نقص يف تأمني القروض يف حالة  -

  .عدم الدفع
  .ضعف احمليط املايل وعدم تنوعه -
  .نقص يف فهم القيود البنكية -
  .عدم متاثل للمعلومات قوي -
  .االعتماد على التمويل غري الرمسي -
غياب مؤسسات رأس املال  -

  .املخاطر
اعتماد أساليب كالسيكية  يف  -

  .تقييم طلبات االئتمان
 

صعوبات مرتبطة بضعف قدرات 
  الصغرية الذاتية املشروعات

اخلربات احملدودة ألصحاب  -
 .املشروعات الصغرية

االفتقار إىل أساليب التخطيط  -
 .وتقييم املشروعات

 .اخنفاض الوعي التسويقي -
 .ثقافة مقاوالتية عمومية  -
ضعف القدرة االبتكارية وامليل  -

 .األكثر إىل املشروعات الكالسيكية

  األعمالصعوبات مرتبطة ببيئة 

 .ارتفاع تكلفة تأسيس املشروعات -

القيود التشريعية اليت حتد من نشاط  -
 .املشروعات

 .تعقد الشبكات اإلدارية -

 .تباطؤ اإلجراءات -

 .القطاع غري الرمسياتساع دائرة  -

نقص يف خدمات البحوث والتطوير  -
 .واالستشارات الفنية



 الفصل الرابع                                                                                  الدراسة التطبيقية 

228 

  مشاتل املؤسسات)Les Pépinières d’entreprises(:  
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ودف إىل وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري 

  1 :مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعمها، وتأخذ ثالثة أشكال
 وهي تتكفل بأصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاع اخلدمات :احملضنة. 
 هو هيكل دعم يتكفل بأصحاب املؤسسات يف قطاع الصناعات الصغرية واملهن احلرفية :ورشة الربط. 
 يتكفل بأصحاب املؤسسات املنتمية إىل ميدان البحث والتطوير :نزل املؤسسات.  

  2 :وتتكفل هذه املشاتل بالوظائف التالية
 استقبال واحتضان ومرافقة املؤسسات احلديثة ملدة معينة. 
 التتسيري وإجيار احمل. 
 تقدمي اخلدمات املتعلقة بالتوطني اإلداري والتجاري. 
  تقدمي اإلرشادات اخلاصة واالستشارات يف امليدان القانوين واحملاسيب واملايل والتجاري أو املساعدة على

 .تكوين املتعلق مببادئ تقنيات التسيري خالل مرحلة إنضاج املشروعال
  مراكز التسهيل)Les centres de Facilitation(:  

وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتعترب هذه املراكز 
هياكل استقبال وتوجيه ومرافقة حاملي املشاريع ومنشئي املؤسسات واملقاولني، كما تتكفل هذه املراكز مبهام 

  3 :عدة أمهها
 وجتسيد اهتمام أصحاب املشاريع وجتاوز العراقيل أثناء مرحلة ة امللفات واإلشراف على متابعتها دراس

 .التأسيس
 مرافقة أصحاب املؤسسات يف ميدان التكوين والتسيري، ونشر املعلومات املتعلقة بفرص االستثمار. 
 رات يف جمال تسيري املوارد البشرية دعم وتطوير القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيا اجلديدة، وتقدمي االستشا

 .والتسويق والتكنولوجيا واالبتكار
  
  
 

                                                             
، 2003، 13، اجلريدة الرمسية، العدد25/02/2003املتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات املؤرخ يف  03/78املرسوم التنفيذي رقم  -1

  .14ص
  .14صنفس املرجع،  -2
، 13حيدد الطبيعة القانونية ملراكز التسهيل ومهامها وتنظيمها، اجلريدة الرمسية، العدد 25/02/2003املؤرخ يف  03/79املرسوم التنفيذي رقم  -3

  .18،19ص ص
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  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب)ANSEJ(: 
وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتسعى إىل تشجيع كل    

وهلا  1996الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباين من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة، وقد أنشأت سنة 
  1 :فروع جهوية، وتقوم باملهام التالية

  ذوي املشاريع يف إطار إجناز مشاريعهم االستثماريةتدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب.  
 كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقين والتشريعي ع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع،تض

 .والتنظيمي واملتعلقة مبمارسة نشاطهم
  املشاريعإقامة عالقات مالية متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار التركيب املايل لتمويل. 
  تكلف من يقوم بدراسات اجلدوى بواسطة مكاتب الدراسات املتخصصة، حلساب الشباب ذوي املشاريع

 .االستثمارية
 لصاحل الشباب  رد اخلارجية لتمويل إحداث نشاطاتتطبق كل تدبري من شأنه أن يسمح برصد املوا

 .التشريع والتنظيم املعمول ملواستعماهلا يف اآلجال احملددة وفقا 
  لتأمني عن البطالة لالصندوق الوطين)CNAC(:  

لشباب ل، حيث يتكفل جبهاز الدعم إلنشاء وتوسيع النشاطات املخصصة 1994 يف أنشئ هذا الصندوق   
سنة، والذين فقدوا وظائفهم ألسباب اقتصادية، ويقدم هذا الصندوق  50- 30العاطل عن العمل والبالغ من العمر 

  2 :عدة مهام أمهها
 املرافقة أثناء مجيع مراحل املشروع ووضع خمطط األعمال. 
 املساعدة خالل مجيع مراحل املشروع وتطوير دعم خطة العمل. 
  لمشروعلمن التكلفة اإلمجالية  %70(املساعدة على احلصول على التمويل البنكي.( 
 مليون دج 10 توفري مبلغ استثمار يصل إىل. 
 التخفيض يف الفوائد البنكية. 
 لة الوطنية لتسري القرض املصغر الوكا)ANGEM(:  

   ، وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل2004أنشأت يف سنة    
  3 :متثل الوكالة أداة أخرى ملكافحة البطالة واهلشاشة االجتماعية وتتمثل مهامها األساسية يف

 القرض املصغر يف تنفيذ أنشطتهمصح ومرافقة املستفيدين من ندعم و. 
 منح سلف بدون فوائد.  

                                                             
  .12، ص8/09/1996، 52، اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلزائرية، العدد 296-96املرسوم التنفيذي رقم  - 1
  .05، ص6/07/1994، بتاريخ 44، اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلزائرية، العدد188-94التنفيذي رقم املرسوم  - 2
  .08، ص6،2004، اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلزائرية، العدد22/01/2004املؤرخ يف  14-04املرسوم التنفيذي رقم  -3 
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  الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة)ANDPME(:  
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية، مت إنشاؤها يف سنة 

لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومن مهامها  ، وتشكل أداة الدولة غي تنفيذ السياسة الوطنية2005
  1 :الرئيسية ما يلي

 تنفيذ إستراتيجية القطاع يف إطار تعزيز وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
 تنفيذ الربنامج الوطين لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتابعته. 
  حيث اإلنشاء والتوقف وتغيري النشاطاملتابعة الدميغرافية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من. 
 مجع واستغالل ونشر معلومات حمددة يف ميدان نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
 مؤسسات الصغرية واملتوسطةلالتنسيق مع اهلياكل املعنية، بني خمتلف برامج التأهيل املوجهة ل. 
  :مؤسسات الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -2

املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوبات يف احلصول على التمويل البنكي، نتيجة حتفظ العديد من تواجه 
البنوك يف متويل هذه املؤسسات وذلك لصعوبة تقدير وتقييم املخاطر النامجة عن نشاطها، وسعيا من الدولة يف 

روض البنكية املوجهة لصاحل معاجلة مثل هذه الصعوبات وضعت عدد من املؤسسات املكلفة بتمويل أو ضمان الق
  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتتمثل أهم مؤسسات الدعم املايل يف

  صندوق الضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة)FGAR( :  
الستثمارات اليت تنجزها املؤسسات لدف ضمان القروض الضرورية  2002أنشأ هذا الصندوق يف سنة 

  2 :الصندوق املهام التالية الصغرية واملتوسطة ويتوىل
  التدخل يف منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنجز استثمارات يف إنشاء املؤسسات

 .وتوسعها، وجتديد التجهيزات
 إقرار أهلية املشاريع والضمانات املطلوبة. 
 متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق. 
  واملساعدة التقنية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة من ضمان القروضضمان االستشارة. 
  
  
  

                                                             
  .28.، ص4/05/2005، 32، اجلريدة الرمسية، العدد 165-05املرسوم التنفيذي رقم  -1

- FGAR : Fond de garantie de crédits aux PME.     
، 74واملتضمن صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة الرمسية، العدد 2002 11/11املؤرخ يف  373-02املرسوم التنفيذي رقم  -2

  .13ص
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  صندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة)CGCI-PME( :  
  أنشأ هذا الصندوق لضمان قروض االستثمار وذلك لدعم إنشاء وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة

  1 :، ويهدف الصندوق إىل2006ولقد بدأ نشاطه الفعلي يف 
  ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشرط أن توجه إىل متويل

 .االستثمارات املنتجة للسلع واخلدمات املتعلقة بإنشاء جتهيزات املؤسسات وتوسيعها
 ضمان الصندوق للقروض املنجزة يف قطاع الفالحة والنشاطات التجارية والقروض  ال تستفيد من

 .االستهالكية
 مؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف البنوك واملؤسسات لتستفيد من ضمان الصندوق القروض املمنوحة ل

 .املالية املسامهة يف الصندوق
سياسة إنشاء وتطوير املؤسسات لرى متثل دعما ومما سبق فإن جمموع هذه اهليئات باإلضافة إىل برامج أخ

لتجربة اجلزائرية يف هذا اال يكشف أن النتائج احملققة حلد اآلن ال تتوافق مع لالصغرية واملتوسطة، إال أن املتتبع 
حجم االستثمارات واجلهود املبذولة يف هذا اإلطار، كما أن سياسة الدعم تفتقد إىل الشمولية وال تقوم على 

س تنمية طويلة األجل، حبيث ركزت على حتفيز املقاوالتية من خالل االمتيازات املالية واجلبائية الضخمة أسا
وبعض القوانني والتشريعات اليت دف إىل إعطاء حصة من النشاط االقتصادي لفائدة املشروعات الصغرية 

 .واملتوسطة
بينما اجلوانب النوعية  ،عدد هذه املشروعاتوهلذا فإن معظم إجراءات الدعم املوضوعة موجهة إىل زيادة 

اليت تركز على دميومة وبقاء هذه املؤسسات ال زال حيتاج إىل جهود أكثر، كما جيب التركيز على ضرورة توفري 
معلومة االقتصادية، التجارية واملالية، وتوفري لالتنسيق ما بني خمتلف هذه اهلياكل واهليئات وضمان التقاسم اجليد ل

 2.املراقبة من أجل تعظيم فعالية برامج الدعم وجتنب التجاوزات اليت تؤدي إىل الفساد والزبائنيةآليات 
 

   

                                                             
-  CGCI-PME : Caisse de garantie des crédits d’investissements. 

املتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية  19/04/2004املؤرخ يف  134-04املرسوم الرئاسي رقم  -1
  .30، ص27واملتوسطة، اجلريدة الرمسية، العدد

2- Karim Si Lekhal,op.cit,p.20. 
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  امليدانية منهجية الدراسة: املبحث الثاين

الدراسة امليدانية واليت  إجراءاتإىل منهج الدراسة التطبيقية من حيث التعرف على  نتطرق يف هذا املبحث
  .اخل...املستخدمة اإلحصائية واألساليبوأداة الدراسة  الدراسة،تشمل مصادر مجع املعلومات، وجمتمع وعينة 

  إجراءات الدراسة امليدانية: املطلب األول

 اإلجراءات، نتناول من طبيعة الدراسة و األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ملعاجلة موضوع البحث  انطالقا
  .التالية يف هذا املطلب

  مصادر مجع املعلومات :أوال
إىل مراجعة األدبيات النظرية  فباإلضافة الدراسة،على عدة أساليب جلمع البيانات يف هذه  مت االعتماد

ميكن  أيضا على أسلويب االستبيان واملقابلة يف اجلانب امليداين ، وعموما اعتمدنا والتجريبية اخلاصة مبوضوع البحث
  :إىل مصدرين أساسيني يف احلصول على بيانات الدراسة ومها  اإلشارة
 املصادر األولية :  

ويف دراستنا هذه  األدواتمرة من قبل الباحث من جمتمع خاص مستخدما العديد من  ألول وهي بيانات جتمع
وتسيري املشروعات الصغرية  إدارةالقائمني على ( بشكل أساسي على االستبيان املوجه إىل عينة الدراسة  اعتمدنا

، وقد حددت البيانات املطلوب مجعها من مفردات العينة يف ضوء فروض الدراسة ومت صياغتها يف )واملتوسطة
  .صورة أسئلة وفقرات

  .يف االستبيان إليهاافة إىل االستبيان مت االستعانة أيضا باملالحظة و املقابلة واليت تفيد يف دعم النتائج املتوصل ضإ
 املصادر الثانوية:  

والرسائل اجلامعية والدوريات العلمية و االت  الباحث يف مجع البيانات الثانوية على الكتب واملراجع اعتمد
والقوانني والتشريعات اخلاصة باملؤسسات  اإلحصائيةاملتخصصة، والبيانات املتوفرة يف املنشورات والتقارير 

متغريات الدراسة  النظري للدراسة وكذلك يف اختيار اإلطارليت سامهت كلها يف بناء الصغرية واملتوسطة وا
  .واختبارها يف اجلانب امليداين

  جمتمع وعينة الدراسة :ثانيا
التابعة للقطاع اخلاص واليت تنشط يف منطقة  الصغرية واملتوسطةاملشروعات  مجيع يتمثل جمتمع الدراسة يف

  ) .يف أغلبها املالك هو املسري هلا(اجلنوب الشرقي، حيث مشلت الدراسة القائمني على هذه املشروعات 
أما عن معيار اختيار الدراسة يف منطقة اجلنوب الشرقي فهو معيار إمكانية احلصول على املعلومة والذي   

جلنوب الشرقي بالرغم من الصعوبات اليت واجهت الباحث يف جتاوب مسريي هذه كان ممكنا فقط يف منطقة ا
  .املشروعات مع الدراسة وحتفظ الكثري منهم من اإلجابة على االستبيان
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إىل املعيار السابق، تتميز املنطقة حمل الدراسة بتوافر عدد ال بأس به من املناطق الصناعية الكربى  افةضباإل
  .الصغرية واملتوسطة ؤسساتم حيث تتميز حبضور كمي ونوعي للموذات وزن اقتصادي ها

وكذلك الدعم والتحفيزات اليت متنحها الدولة لالستثمار يف هذه املنطقة يثري اهتمامنا حنو توجيه الدراسة 
  .جلمع بيانات عن الظاهرة املدروسة يف هذه املنطقة بشكل خاص

( ري، مع وجود مشكل حقيقي يف إحصاء هذه املشروعات ونظراً لكرب حجم جمتمع الدراسة وانتشاره الكب  
وضبطها بشكل دقيق، مت اختيار عينة عشوائية ، مت احلصول على بياناا من خالل توزيع ) املؤسسات 
  :ولقد جاء اختيارنا للعينة مبين على جمموعة من العوامل لكي حتظى بأكثر متثيل تمع الدراسة وهي.  االستبيانات

  حسب التشريع اجلزائري) م(و) ص(مراعاة التعريف القانوين للمشروعات وجوب. 
 متثيل كل قطاعات النشاطات اليت تنشط فيها هذه املشروعات. 
  معيار عدد (تنويع هذه املشروعات من حيث طبيعة النشاط أو القطاع الذي تنتمي إليه، من حيث احلجم

عات حديثة النشأة وقدمية، إطار إنشاء هذه املشروعات من مشروعات مصغرة، صغرية، متوسطة، مشرو) العمال
 ).مشروعات مت إنشائها بدعم من الدولة، نشأت مببادرة شخصية(

( مشلت مخس واليات يف املنطقة املدروسة  مشروع 201وعليه مت تشكيل عينة عشوائية مكونة من 
يث طبيعة النشاط إىل مشروعات تتوزع هذه املشروعات من حو )ورقلة، بسكرة، غرداية، األغواط، الوادي

ولقد مت احلصول على هذه العينة بعد عملية توزيع ، خدمية، جتارية، صناعية، فالحية، البناء واألشغال العمومية
أما وحدة ، البيانات أو وجود أخطاء فيها اكتمالحيث مت إلغاء العديد منها بسبب عدم  ،االستبيانات وفرزها

وميكن توضيح نتائج  ،واليت يف الغالب يكون املالك هو املسري هلا) املؤسسة( شروع املعاينة فهي القائم على امل
  :توزيع استمارة االستبيان من خالل اجلدول التايل

  يبني توزيع مفردات العينة حسب الواليات اليت مت فيها توزيع ومجع االستبيانات : )10.4( جلدول ا

عدد االستمارات   الوالية
  املوزعة

االستمارات عدد 
  املسترجعة

عدد االستمارات 
  امللغاة

  نسبة االسترجاع  الصاحلة للتحليل

 %63,63  62  08  70  110  ورقلة

  %64,28  39  06  45  70  غرداية
  %65,57  36  04  40  61  الوادي
 %66  30  03  33  50  األغواط

  %70,90  34  05  39  55  بسكرة
  65,60%  201  26  227  346  اموع

  بناءا على نتائج فرز وتصنيف االستبيانات من إعداد الباحث :املصدر
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ة مقبولة من حيث مجع االستمارات وعلى الرغم من النسب ،أكثر من النصفاجلدول أن نسب االستجابة  من يتبني
 باإلضافةبأس به من حيث االستمارات املفقودة واليت مل تسترجع  لغرض التحليل إال أنه نشري إىل أن هناك عدد ال

إىل بعض االستمارات امللغية ألا مل تتوفر فيها الشروط الالزمة للقبول كعدم استيفائها للمعلومات بشكل كامل 
اليت كانت وراء عدم استرجاع بعض  األسبابأهم إىل  اإلشارةوجيب ، ملئهايف  األخطاءأو ورود بعض 

س به أكما أن هناك عدد ال ب ،املؤسسات املبحوثةاالستمارات وهو اتساع جمتمع الدراسة وصعوبة ضبط عناوين 
النشغاالم، كما اعتمدنا  عديدة ختوف البعض منهم والبعض اآلخر ألسبابنا عمن املستثمرين مل يبدي تعاونه م

التوزيع اليدوي، التوزيع باالستعانة مبوظفي وكاالت الدعم ، ومديريات : يف توزيع االستبيان على عدة طرق منها
ت الصغرية واملتوسطة، بعض موظفي البنوك الذين يتعاملون مع هذه الفئة من املؤسسات، االلتقاء املؤسسا

 األكادمييةباملقاولني ومسريي هذه املؤسسات من خالل املعارض الوطنية على مستوى واليات اجلنوب وامللتقيات 
وكذا مكاتب  هودكتورا ماسترالعالقات الشخصية من أساتذة وطلبة  من االستعانة بشبكة إىل باإلضافة ،واملهنية

  .احملاسبني ذوي التعامل مع هذه الفئة

  الدراسة  أداة :الثايناملطلب 
مت االعتماد يف الدراسة على األدوات املباشرة جلمع البيانات وهي املالحظة، املقابلة،االستبيان، ومن بني 

 من  استبيان ألنه األنسب هلذا النوع من الدراسات، وكذلك األداة اليت متكننهذه األدوات اعتمدنا أكثر على اال
  .للمشروعات الصغرية واملتوسطةمجع أكرب قدر من املعلومات ومسح أوسع 

  بناء أداة الدراسة: أوال
على ضوء أهداف البحث وباالعتماد على اإلطار النظري للدراسة، مت بناء وتطوير استبيان جلمع البيانات   
قيدا خالل هذا البحث وأخذت الكثري عكانت مرحلة إعداد استبيان الدراسة امليدانية األكثر تو بالدراسة،املتعلقة 

مشلت مراحل  هلذا االستبيان الشكل النهائيللوصول إىل ونصف سنة  أكثر من من اجلهد والوقت حيث استغرقت
كل من اإلعداد والتصميم والتحكيم و إجراء التوزيع األويل مث التوزيع النهائي، و استرجاع االستبيانات يف 

متت صياغتها اعتمادا على الدراسات اليت  األسئلةمن  جمموعة االستبيان يف صيغته النهائية تضمن ولقد. األخري
  : حيث اشتمل على األقسام التالية بحث،العاجلت موضوع 

 يف  واملتمثلة) املؤسسة/  املشروعصاحب (وخيص املتغريات الشخصية والوظيفية للمستثمر : القسم األول
واملتغريات اليت تقيس  ،)اجلنس، العمر، املستوى الدراسي، التخصص العلمي، القيام بالتكوين، عدد سنوات اخلربة(

ولقد استخدمت عدد السنوات اليت مرت على تأسيس (عمر املشروع : اخلصائص التنظيمية للمشروع واملتمثلة يف
فقد قيس بعدد العمال الذي يعترب أكثر مؤشرات احلجم (املشروع  ، حجم)املشروع كتعريف إجرائي للعمر

إنشاء املشروع، شكل االستثمار الذي أخذه املشروع، مصدر  ، الشكل القانوين، قطاع النشاط، إطار)استخداماً
 .متويل املشروع، الشخص املسري للمشروع
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 ويضم احملاور املتعلقة باالهتمام بدراسات اجلدوى من خالل العالقة بني املستثمر ودراسات  :القسم الثاين
 :اجلدوى، ويضم احملاور التالية

 فقرات 07(يقيس مستوى اإلقبال واإلدراك ألمهية دراسات اجلدوى االقتصادية، ويضم  :احملور األول.( 
 10(ويضم  وجهة نظر القائمني  على املشروع،من  يقيس مستوى إجناز ونوعية دراسة اجلدوى :يناحملور الثا 

مشولية الدراسة وتنوع جوانبها، دقة الدراسة، مدى االستفادة من : حيث مشلت األبعاد التالية) فقرات
 .الدراسة، حمتوى ومضمون الدراسة

  فقرات 08(ويقيس معوقات إعداد واستخدام دراسات اجلدوى يف اختاذ القرار ويضم  :الثالثاحملور.(  
 املتعلقة بسلوك املستثمر اجتاه اختيار وتقييم ومتويل املشروعات الصغرية ويضم احملاور  :القسم الثالث

  :من خالل العالقة بني املستثمر واملشروع، ويضم احملاور التاليةواملتوسطة 
  حيث مت )فقرات 10(ويضم ويقيس سلوك املستثمر اجتاه اختيار وتقييم ومتويل املشروعات  : الرابعاحملور ،

موقف املستثمر من العائد واملخاطرة، تنويع املستثمر الستثماراته، طريقة اختياره : التالية التركيز على األبعاد
 ).االستقاللية، النمو والتوسع(للمشاريع، طرق متويل املشروع، أهداف املستثمر 

  05( ملشروعات حمل الدراسة من وجهة نظر القائمني عليها ويضم ا أداءيقيس مستوى  :اخلامساحملور 
  :، واليت دف إىل التعرف على مستوى جناح أو فشل املشروع من خالل األبعاد التالية)فقرات 

  ؛)اخنفاض مستمر/حتسن مستمر(مستوى رقم املبيعات 
   ؛)اخنفاض مستمر/زيادة مستمرة(عدد العمال 
  ؛)اخنفاض مستمر/حتسن مستمر(مستوى الطلب على املنتجات 
   ؛)صعوبات يف سداد الديون/منتظمسداد (سداد الديون 
   موجودة/غري موجودة(النية يف تغيري النشاط(.  

أسئلة أخرى دف إىل التعرف على دوافع املستثمر إلنشاء املشروع وأسباب كما يتناول هذا القسم 
  .اختياره ال النشاط

  صدق وثبات أداة الدراسة:  ثانيا
  ):احملتوى(الصدق الظاهري  -أ

أساتذة (التحقق من صدق أداة الدراسة، قام الباحث بعرض االستبيان على جمموعة من احملكمني من أجل   
 ، ومت إدراج أمساؤهم ودرجام العلمية يف ملحق خاص)اإلحصاءيف علوم التسيري واملنهجية، وعلوم  خمتصني

صياغة بعض العبارات  ، ونتج عن هذا التحكيم جمموعة من املالحظات معظمها تركز حول إعادة) 2امللحق (
واجتناب األسئلة الكثرية يف االستبيان، وقد مت األخذ مبختلف هذه املالحظات واالقتراحات القيمة، حىت ظهر 

  .االستبيان يف صورته النهائية
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  :صدق االتساق الداخلي - ب
ويقصد به مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبيان مع احملور الذي ينتمي إليه، وذلك عن طريق حساب معامل 
ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات االستبيان بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، كما 

  :اجلدول التايلهو ظاهر يف 
 لالستبيان اخلمسةتساق الداخلي لفقرات احملاور يبني صدق اال: )11.4(رقم اجلدول

 رقم العبارة معامل االرتباط مستوى الداللة
مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى: احملور  

,000 ,921** 1 
,000 ,912** 2 
,000 ,913** 3 
,000 ,838** 4 
,000 ,828** 5 
,000 ,922** 6 
,000 ,614** 7 

يف تقييم ومتويل املشروعات سلوك املستثمر:احملور  
,000 ,467** 1 
,000 ,576** 2 
,000 ,416** 3 
,000 ,538** 4 
,000 ,540** 5 
,000 ,493** 6 
,000 ,570** 7 
,000 ,520** 8 
,000 ,457** 9 
,000 ,551** 10 

مستوى ونوعية دراسات اجلدوى :احملور  
,000 ,490** 1 
,000 ,703** 2 
,000 ,693** 3 
,000 ,688** 4 
,000 ,669** 5 
,000 ,546** 6 
,000 ,632** 7 
,000 ,524** 8 
,000 ,619** 9 
,000 ,551** 10 

معوقات إعداد و استخدام دراسات اجلدوى :احملور  
,000 ,754** 1 
,000 ,755** 2 
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,000 ,686** 3 
,000 ,519** 4 
,000 ,795** 5 
,000 ,830** 6 
,000 ,718** 7 
,000 ,726** 8 

عملشروأداء ا: احملور  
,000 ,859** 1 
,000 ,739** 2 
,000 ,839** 3 
,000 ,767** 4 
,000 ,803** 5 

  0,01دال إحصائيا عند مستوى   **      SPSS V.19  على خمرجات برنامج اعتمادا  الباحثمن إعداد  :املصدر
االرتباط بني كل عبارة من العبارات مع حماورها موجبة ل السابق أن مجيع قيم معامل ويتضح من اجلد

فأقل، مما يدل على اتساق العبارات مع حماورها، وبالتايل التحقق من  0.05ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
  .صدق االتساق الداخلي لألداة

  :ثبات أداة الدراسة -ج
ثبات أداة القياس املستخدمة، ولقد بلغت  مت استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ، وذلك للتأكد من  

وهي متثل درجة عالية تعكس ثبات أداة القياس، كما تتجاوز النسبة املقبولة  %30, 85نتيجة االختبار الكلية 
كما أن معامالت الثبات حملاور الدراسة كانت أيضا .)%60(إحصائياً يف دراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية 

  :موضح يف اجلدول التايلمقبولة كما هو 

  يبني نتائج اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ حملاور الدراسة: ) 12.4(رقماجلدول 
 حماور الدراسة عدد الفقرات معامل الثبات

      مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى :احملور األول 07 936,
مستوى ونوعية دراسات اجلدوى: احملور الثاين   10 816,  
معوقات إعداد و استخدام دراسات اجلدوى :احملور الثالث   08 868,  
سلوك املستثمر يف تقييم ومتويل املشروعات:  :احملور الرابع 10 689,  
                         ملشروعأداء ا: احملور اخلامس 05 858,
,853 

 
 الثبات العام لالستبيان 40

  SPSS V.19على خمرجات برنامج اعتمادا  الباحثمن إعداد  :املصدر
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  األساليب اإلحصائية املستخدمة: ثالثا
أما  ،يف التحليالت اإلحصائية املختلفة) SPSS(مت استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   

األساليب اإلحصائية اليت مت استخدامها لغرض اختبار الفرضيات اليت مت صياغتها لإلجابة على أسئلة الدراسة 
  :فتمثلت يف

النسب املئوية والتكرارات واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، وذلك : األساليب اإلحصائية الوصفية -أ
كما مت فة إىل رصد اجتاهات األفراد حنو متغريات الدراسة،لوصف عينة الدراسة والتعرف على خصائصها، إضا

  .حساب املتوسطات املرجحة ملعرفة درجة املوافقة العامة على حماور الدراسة
أداة القياس املتمثلة  تثبا دف معرفة صدق و: Cronbach’s Coefficient Alfha  اختبار ألفا كرونباخ - ب

  .يف االستبيان
للمقارنة بني متوسط اإلجابات  والتعرف على مدى : )-T-test  Independent(اختبار فروق املتوسطات  -ج

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغري الذي يأخذ جمموعتني
وهو من اختبارات التجانس أستخدم من أجل التعرف عن مدى وجود فروق يف :    Levensاختبار  -د

  .املعيارية ملتغريات الدراسةاالحنرافات 
 .للعينة الواحدة للتأكد من مستوى معنوية آراء أفراد العينة على عبارات االستبيان T اختبار -ه
وذلك ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية : )One Way ANOVA(حتليل التباين األحادي  - و

  .تعزى للمتغري الذي حيمل أكثر من جمموعتني
التعرف على  مدى وجود ، و الداخلي حملاور الدراسة من جهة االتساقملعرفة مدى  : معامل ارتباط بريسون -ي

  .عالقة  ارتباط  معنوية بني مدى القيام بدراسات اجلدوى  واالهتمام ا وجناح أو فشل املشروعات حمل الدراسة
إن (إلجراء املقارنات املتعددة ومعرفة الفئة اليت أدت إىل إحداث الفروق  )أقل فرق معنوي( LSDاختبار  -م

  .)وجد أن هناك فرق دال معنويا

  حتليل بيانات الدراسة: لثاملبحث الثا

بعرض وحتليل إجابات أفراد عينة الدراسة، وسيتم يف البداية وصف خلصائص  سنقوم يف هذا املبحث
) املشروعات( ، مث وصف خلصائص املؤسسات)لقائمني على م ص م ا(الشخصية والوظيفية ألفراد العينة 

  .املدروسة، ليتم بعدها االنتقال إىل عرض وحتليل إجابات أفراد العينة على عبارات احملاور الرئيسية لالستبيان

 :خصائص عينة الدراسة:  املطلب األول

كل من املتغريات الشخصية  لغرض التعرف على خصائص عينة الدراسة مت حتليل البيانات اليت ختص
  .) ملشروعا (للمؤسسة  وكذا التعرف على اخلصائص التنظيمية) املستثمر(والوظيفية لصاحب املشروع 
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  املدروسة اخلصائص الشخصية والوظيفية للقائمني على املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  أوال

مسريي م / مالكي( اجلدول التايل بعض اخلصائص الشخصية والوظيفية املتعلقة بأفراد عينة الدراسة يلخص
  .، حيث يتضمن عرضا للتكرارات املتعلقة باجلنس، العمر، املستوى الدراسي، التخصص العلمي، اخلربة)ص م

  )الشخصية والوظيفية للمستثمراخلصائص ( رافية ألفراد عينة الدراسةغاخلصائص الدمي ): 13.4(رقم  اجلدول
  النسبة املئوية  العدد  فئات املتغري  املتغري
  %94  189  ذكر  اجلنس

 %6  12  أنثى

  %14.9  30  سنة 30 أقل من  العمر

  %38.3  77  سنة 30-39

  %30.3  61  سنة 40-49

  %16.4  33  سنة فأكثر 50

  %2.5  5  ابتدائي  املستوى الدراسي

  %11.4  23  متوسط

  %46.8  94  ثانوي

  %39.3  79  جامعي

  %60.7  122  بدون ختصص  التخصص العلمي

  %13.4  27  جتارية/تسيري/علوم اقتصادية

  %6.5  13  اآلداب/قانونية/علوم إدارية

  %14.4  29  تكنولوجيا

  %5  10  أخرى

  %36.3  73  نعم  التكوين يف إدارة املؤسسة

  %63.7  128  ال

  %16.4  33  ال توجد خربة  عدد سنوات اخلربة

  %24.9  50  سنوات 5أقل من 

  %29.4  59  سنوات 5-9

 %19.9  40  سنة 10-14

  %9.5  19  سنة فأكثر 15

 %100  201  اموع

  SPSS V.19على خمرجات برنامج اعتمادا  الباحثمن إعداد  :املصدر
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، وتعد )%94( بنسبةيتضح من خالل اجلدول أعاله أن النسبة الكربى من أفراد العينة هم من الذكور   
نسبة املسامهة النسوية يف إنشاء املشروعات ضعيفة وهذا ميكن أن يعود إىل طابع املنطقة الذي يغلب عليه العادات 
والتقاليد السائدة اليت تبدي حتفظاً كبرياً إزاء عمل املرأة، خاصة يف جمال العمل احلر، وهي خاصية منتشرة يف ثقافة 

  .، حيث مازالت نسب مشاركة املرأة يف إنشاء املشاريع والولوج إىل عامل املقاوالتية ضعيفاًاتمع اجلزائري عموماً
بنسبة  ]سنة 39-30[أما بالنسبة للعمر فإن أكرب نسبة من أفراد العينة املدروسة تتراوح أعمارهم بني 

ئتني أكثر حبثاً عن حتقيق وتعترب هاتني الف ،%30.3بنسبة  ]سنة49- 40[مث تليها الفئة العمرية ما بني  38.3%
، فالفئة األوىل ]سنة فأكثر 50[والفئة األخرية  ]سنة 30أقل من [الذات وتكوين املستقبل، مقارنة بالفئتني األوىل 

يف الغالب يكون األفراد فيها يف املرحلة التعليمية والتكوينية، أما الفئة األخرية يكون فيها األفراد أكثر استقراراً 
  .املخاطرة والعمل احلرويبتعدون عن 

أما بالنسبة للمستوى الدراسي فإن أغلبية أفراد العينة ميلكون مستوى أقل من اجلامعي، فتتراوح مستويام   
جمموع املستويات الثالثة السابقة أما نسبة األفراد  %60.7، وذلك بنسبة تعادل )ثانوي، متوسط، ابتدائي(ما بني 

كل من نظرية ما يسمى فرضيات  ، وقد يكون هذا متسقا مع%39.3بـ  الذين ميلكون مستوى جامعي فتقدر
واللتان خلصتا إىل أنه بالنسبة ) Shapero, 1979(ونظرية الرتوح السليب ) Min, 1984(بالعامل غري احملظوظ 

أن يرجع كما ميكن . لألفراد األقل تعليماً قد يكون العمل احلر هو املخرج هلم يف مسألة حتسني حيام املعيشية
ذلك إىل أن األفراد ذوي املستوى التعليمي األقل يصعب عليهم احلصول على وظيفة لدى الدولة واليت تتطلب 
شهادات جامعية، فتكون فرصة إنشاء مشروع بالنسبة هلم إحدى تلك احللول، كما نالحظ أن نسبة مسريي 

أن فكرة إنشاء املشروع عادة يتطلب املشروعات ذوي املستوى االبتدائي كانت هي األقل وهذا يعود إىل 
  .إجراءات ومعامالت مع إدارات خمتلفة األمر الذي يستعصى على من لديه مستوى تعليمي متدين

أما بالنسبة للتخصصات العلمية بالنسبة لألفراد الذين درسوا يف اجلامعة فكانت النتائج متقاربة بني كل   
على الترتيب، وجاءت  )%14.4، %13.4(تكنولوجيا بنسبة التجارية وختصص /التسيري/االقتصاد(من ختصص 

، أما نسبة األفراد الذين درسوا يف ختصصات %6.5اآلداب بنسبة /القانونية/نسبة األفراد يف ختصص العلوم اإلدارية
  .%5 أخرى فكانت

توصلت إليه أما بالنسبة ملتغري التكوين يف جمال إدارة املؤسسات، فقد جاءت النتائج منسجمة مع ما   
، حيث جند يف عينة )م(و) ص(الكثري من الدراسات بشأن نقص املهارات اإلدارية كطابع شائع لدى املشروعات 

 )%63.7(مشروع وبنسبة  128الدراسة أكثر من نصف القائمني على املشروعات  يف عينة الدراسة  واملقدرة ب
. قاموا بتكوين يف إدارة املؤسسات )%36.3(بنسبة  مشروع 73مل يقوموا بأي تكوين يف إدارة املؤسسات مقابل 

ويف غياب التكوين سينعكس  ذلك سلباً على التحكم وتنظيم وإدارة املشاريع، وقد يعود ذلك إىل عدم اهتمام 
هذه املشروعات اليت عليها القيام  ئياألفراد مبثل هذا النوع من التكوين أو للجهات املنوطة بتكوين منش

  .يف هذا االجهودات أكثر مب
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من أصحاب املشروعات  )%58,8(أما بالنسبة لعدد سنوات اخلربة يف جمال النشاط احلايل فوجد أن   
 )%16.41( و نسبة خربة قليلة ميلكون )%24,9(مقابل سنوات  5أكثر من  ميلكون خربة سابقة يف جمال النشاط

،حيث وجد )Hisrich and Brush, 1984(خربة سابقة، وهذا ينسجم مع نتائج حبوث سابقة  أي ال ميلكون
أن أصحاب األعمال عادة يبدأون باألعمال اليت يكون لديهم فيها خربة سابقة، كما نعتقد أنه يف غياب التكوين 

ارة وتسيري املشروع وهي عادة ما يف جمال إدارة املؤسسات لدى الكثري من األفراد، فإنه غالباً ما حتل اخلربة يف إد
  .يتم توارثها من اآلباء والعائالت الذين مارسوا نفس جمال النشاط

  الصغرية و املتوسطة حمل الدراسة اخلصائص التنظيمية للمشروعات:  ثانيا
املدروسة، حيث يتضمن ) املشروعات(اجلدول التايل بعض اخلصائص التنظيمية للمؤسسات  يلخص  

إطار إنشاء املشروع، شكل  عرضا للتكرارات املتعلقة بعمر املشروع، احلجم، الشكل القانوين، قطاع النشاط،
  .االستثمار، الشخص املسري، مصدر التمويل

  وفق اخلصائص التنظيمية للمشروعاتيبني وصف خصائص العينة : )14.4(رقم اجلدول 

  النسبة املئوية  العدد  فئات املتغري  املتغري
 %36.3  73  سنوات 5أقل من   )عدد سنوات النشاط(عمر املشروع 

  %33.8  68  سنوات 5-9    

  %12.4  25  سنة 10-14

  %17.4  35  سنة فأكثر 15

  %50.7  102  مؤسسة فردية  الشكل القانوين

SARL 68  33.8%  
EURL  24  11.9%  
SPA  2  1%  
SNC  5  2.5%  

  %56.2  113  عامل 9-1  )عدد العمال(حجم املشروع 

  %30.3  61  عامل 10-49

  %13.4  27  عامل 50-250

  %4.5  9  الفالحة  قطاع النشاط

  %27.4  55  البناء واألشغال العمومية

  %6  12  النقل

  %31,34  63  اخلدمات

  %21.9  44  الصناعة والتحويل

  14.9%  30  التجارة والتوزيع
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  %73.6  148  )مبادرة شخصية(يف إطار خاص   إطار إنشاء املشروع

APSI 10  5%  
ANSEJ  22  10.9%  
ANDI  17  8.5%  
  %2  4  إطار آخر

  %72.1  145  إنشاء مشروع جديد  شكل االستثمار الذي آخذه املشروع

  %25.4  51  توسعة ملشروع قائم

  %2.5  5  تغيري النشاط أو التوقف املؤقتإعادة اإلنشاء بعد 

  %60.7  122  املالك  الشخص املسري للمشروع

  %29.9  60  شريك من بني الشركاء

  %9.5  19  مسري خيتلف عن املالك أو عن الشريك

  %100  201  امــوع

  %85.6  172  متويل شخصي  مصدر متويل املشروع

  %26.4  53  )أصدقاء/دعم عائلي(مساعدة 

  %25.4  51  بنكيقرض 

  %9  18  مساعدة الدولة

 %*146.4  294  امــوع

  .ألن املبحوث اختار أكثر من بديل %100اموع أكرب من *
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر

إن التدقيق يف األرقام الواردة يف اجلدول أعاله واملتعلق خبصائص املشروعات يبني أن عمر املشروع مييل   
من جمموع املشروعات مث تليها  %36.3سنوات وذلك بنسبة  5لصاحل املشروعات اليت عمرها أقل من 

، وأقل نسبة كانت للمشروعات اليت )%33.8(بنسبة ] سنوات 9-5[املشروعات اليت عمرها يتراوح ما بني 
  .، وهذا ما يشري إىل وجود نسبة معتربة من املشروعات احلديثة النشأة)%12.4(بنسبة  ]سنة 14-10[عمرها 

أما بالنسبة حلجم املشروعات والذي مت التعبري عنه بعدد العمال فنالحظ أن النسبة األكرب كانت لصاحل   
 %30.3بنسبة  ]عامل49- 10[مث تليها املشروعات الصغرية   )%56.2(بة بنس ]عامل 9- 1[املشروعات املصغرة 

يف اجلزائر ) م(و) ص(وهذا يتوافق مع هيكل قطاع املؤسسات  )%13.4(وأخرياً املشروعات املتوسطة بنسبة 
  .الذي يشري إىل هيمنة املشروعات املصغرة بالدرجة األوىل تليها الصغرية مث املتوسطة

كما  ،)%50.7(نتائج اجلدول إىل أن أغلب املشروعات ذات طابع فردي بنسبة  ومن جهة أخرى تشري  
مثل وميكن أن يعود ذلك إىل طبيعة بعض األنشطة ) SARL(جند أن هناك نسبة معتربة من املشاريع أخذت طابع 

النشاط الصناعي الذي يتطلب هيكلة أكرب مقارنة باملؤسسات يف القطاعات األخرى، وبالتايل جندها يف شكل 
  ).SARL(مؤسسات مجاعية 
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يف ) م(و) ص(أما بالنسبة لقطاع النشاط فلقد جاءت أيضاً  النتائج منسجمة مع هيكل قطاع املؤسسات 
ع اخلدمات والبناء واألشغال العمومية مقابل تراجع أنشطة الصناعة اجلزائر والذي تسيطر فيه وبالدرجة األوىل قطا

  .والفالحة
يليه ) %31,34( فحسب اجلدول جند أن قطاع اخلدمات حيتل املرتبة األوىل يف عدد املشروعات وبنسبة 

مث قطاع التجارة  ،)%21,9(بنسبة مث قطاع الصناعة والتحويل  ،)%27,4(بنسبة قطاع البناء واألشغال العمومية 
ورمبا يعود إقبال األفراد أكثر على . ) %4,5(بنسبة ، بينما قطاع الفالحة يأيت يف األخري )%14,9(بنسبة 

قطاعات مثل اخلدمات والبناء واألشغال العمومية والتجارة بشكل كبري نظراً للمردودية والربح السريع، ومتطلبات 
دورة رأس املال (رة أكثر لدى األفراد مقارنة مبجاالت الصناعة والفالحة إنشاء هذا النوع من املشاريع تكون متيس
  .، إضافة إىل نوعية اخلربات اليت تتطلبها  مثل هذه األنشطة)بطيئة وارتفاع املخاطر بشكل كبري فيها

) مبادرة شخصية(أما خبصوص إطار إنشاء املشروع فنجد أن معظم املشروعات تنشط يف إطار خاص 
، وهذا ما يتوافق مع طبيعة املشروعات الصغرية واليت متثل حماوالت فردية ألصحاا واليت تعتمد )%73.6(بنسبة 

كثرياً على خربام باألساس، كما نالحظ أن هناك نسبة ال بأس ا من املشروعات اليت تنشط يف إطار الدعم 
) اخل...ANDI ،ANGEMسابقاً،  ANSEJ ،APSI:(املوجه هلا من طرف الدولة من خالل اهليئات  التالية 

يف جمموعها وهذا يعطي صورة عن اهودات اليت تبذهلا الدولة يف سبيل دعم هذا  )%26.4(وذلك بنسبة 
القطاع، كما يبني اهتمام مسريي  هذه املشروعات باحلصول على أنواع الدعم املختلفة، بالرغم من ما جيدونه من 

  .صعوبات يف امليدان
ة لشكل االستثمار الذي أخذته مشاريع عينة الدراسة فقد كان أغلبها مييل إىل إنشاء مشروعات أما بالنسب

وكذا وجود حاالت إعادة  )%25.4(مث تأيت استثمارات التوسعة ملشاريع قائمة بنسبة  )%72.1(جديدة بنسبة 
هذه املشروعات ال متيل إىل  ويتضح لنا أن %2.5اإلنشاء للمشاريع بعد توقفها املؤقت أو تغيري نشاطها بنسبة 

التوسع بالقدر الكايف وبالتايل تراجع النمو بالنسبة هلا وهذا ما يوحي لنا بوجود مشاكل وعراقيل تقف أمام منو 
أما بالنسبة إلدارة وتسيري هذه املشروعات فنجد أن عدد كبري منها يتوىل فيه املالك مهمة تسيري  ،هذه املشروعات

من املشروعات ذات اإلنشاء اجلماعي يتوىل  )%29.9(،كما جند أن نسبة )%60.7(املشروع بنفسه بنسبة 
إدارا شريك من بني الشركاء، بينما جند أنه قليال ما تكلف هذه املشروعات مسرياً مستقالً خيتلف عن املالك أو 

واحد كثرياً ما  وإن مجع اإلدارة وامللكية معاً يف شخص .)%9.5(عن الشريك لتسيري املشروع وذلك بنسبة 
  .يكون سبباً يف تعرض هذه املشاريع ملخاطر الفشل، ألنه قد يفتقد أصحاا للخربات الالزمة إلدارة هذه املشاريع

أما بالنسبة ملصادر متويل هذه املشروعات فنجد أن معظمها يعتمد بشكل أساسي على التمويل الشخصي 
مث تأيت القروض بنسبة  )%26.4(وكذا االعتماد على مساعدات ودعم العائلة واألصدقاء بنسبة  )%85.6(بنسبة 

وهذا ما يتوافق متاماً مع مشاكل التمويل اليت تعاين منها هذه  ،)%9(وكذا مساعدات الدولة بنسبة  )25.4%(
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على موارد مالية تستفيد منها املشروعات واملتمثلة خاصة يف حمدودية مصادر التمويل وشروط وإجراءات احلصول 
   .هذه املشروعات

  أسباب إنشاء املشروع ودوافع اختيار جمال النشاط :ثالثا
اختيارهم ال  ودوافعاملشروعات قصد التعرف على األسباب اليت دفعت األفراد للقيام بإنشاء هذه 

  :النشاط ميكن إظهار النتائج يف اجلدول التايل 

  إجابات أفراد العينة حول أسباب إنشاء املشروع ودوافع اختيار جمال النشاط):15.4(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار    املتغري
  %19.9  40  احلصول على عمل والتخلص من البطالة  األسباب اليت دفعتك إلنشاء هذا املشروع

  %29.4  59  بدافع الرغبة

  %55.2  111  احلصول على استقاللية

  %50.7  102  املال والنجاح املايلاحلصول على 

  %2.5  5  أخرى

  201  العينة

  %37.8  76  هامش الربح عال يف هذا النشاط  دوافع اختيارك هلذا اال من النشاط

  %47.3  95  ذو عالقة مع ختصصي وخربيت يف هذا اال

  %24.9  50  وجود تشجيعات ودعم من طرف الدولة

  %23.4  47  النشاط عدد املنافسني قليل يف مثل هذا

  %2.5  5  أخرى

  201  العينة

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر

شكل احلصول على االستقاللية أكرب نسبة بـ : جاءت النتائج على النحو التايل حسب اجلدول السابق
وهذا يتوافق مع طبيعة املشروعات الصغرية ، )%50.7(يليها احلصول على املال والنجاح املايل بنسبة  )55.2%(

واملتوسطة واليت غالباً األفراد فيها مييلون إىل خيار االستقاللية على حساب التوسع وإدخال مسامهني آخرين يف 
  .املشروع

من األفراد كانت الرغبة سبباً إلنشاء املشروع، مث يأيت احلصول على العمل  )%29.4(كما جند أن نسبة 
وهذا ألنه هناك مشروعات أنشأها أفرادها يف إطار الدعم املوجه خصيصاً  )%19.9(البطالة بنسبة  والتخلص من
  .%2,5 فلقد جاءت بنسبة أما عن وجود أسباب أخرى إلنشاء املشروع .لفئة البطالني
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وللبحث عن دوافع اختيار األفراد هلذا اال من النشاط فقد كان دافع التخصص واخلربة يف جمال النشاط األول 
وهذا ما يتوافق مع ما أشرنا إليه سابقاً عندما وجدنا أن معظم مسريي هذه  )%47.3(لدى عينة الدراسة بنسبة 

هامش الربح العايل يف النشاط كدافع آخر بنسبة  املشروعات ميتلكون خربة يف جمال نشاطهم، مث يأيت بعد ذلك
وهذا ما يفسر أيضا اختيار املشروعات ذات املردودية العالية والسريعة واملضمونة يف قطاعات مثل  )37.8%(

واليت شكلت معظم أنشطة عينة الدراسة، وجاءت النسب متقاربة بالنسبة لدافعي  BTPالتجارة، اخلدمات، 
، وعدد املنافسني قليل يف مثل هذا النشاط بنسبة )%24.9(طرف الدولة بنسبة  وجود تشجيعات ودعم من

، وهذا يفسر جلوء عدد ال بأس به من املشاريع إىل الدعم واالمتيازات اليت متنحها الدولة يف إطار )23.4%(
النشاط  أما بالنسبة للدوافع األخرى الختيار جمال. .............)، ANSEJ ،APSI ،ANEM(هيئات مثل  

  .%2,5بنسبة  فقد كانت

   حتليل بيانات األبعاد الرئيسية للدراسة : املطلب الثاين

وذلك لإلجابة على الفقرات اخلاصة باحملاور  )Likert Scale(مت استخدام مقياس ليكرت الثالثي   
  :الرئيسية لالستبيان بناء على القيم التالية

  موافق"ثالث درجات لإلجابة." 
  حمايد"لإلجابة درجتان." 
  غري موافق"درجة واحدة لإلجابة." 

  :، مث حيدد االجتاه حسب قيم املتوسط املرجح كما يلي)املتوسط املرجح ( يتم بعد ذلك حساب املتوسط احلسايب 
  غري موافق   1.66إىل  1.00من 
  حمايد   2.33إىل  1.67من 
  موافق  3.00إىل  2.34من  

إجابات عينة الدراسة و التعرف على  املعيارية لوصفولقد مت استخراج املتوسط احلسايب واالحنرافات 
  ).واملتوسطةالقائمني على املشروعات الصغرية (اجتاه اإلجابة بالنسبة للمبحوثني 

  اجتاهات أفراد العينة حنو مستوى االهتمام بدراسات اجلدوى االقتصادية : أوال
قبل القيام بتحليل األبعاد الرئيسية للدراسة، واليت جاءت على شكل حماور يف االستبيان، نتطرق يف البداية 

على مدى قيام املشروعات حمل الدراسة بدراسة جدوى قبل تنفيذ املشروع، جاءت النتائج مبينة يف إىل التعرف 
  :اجلدول التايل
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  يبني نسبة إقبال املشروعات حمل الدراسة على دراسات اجلدوى:   )16.4(رقم اجلدول 
  النسبة املئوية  العدد  فئات املتغري  املتغري

  %63.68  128  نعم  القيام بالدراسة

  %36.31  73  ال

  %100  201  اموع

  %28.4  57  صاحب املشروع نفسه  املسؤول على القيام بالدراسة

  %15.4  31  مكتب خربة خمتص

  %13.9  28  املشروع باملشاركة مع مكتب خمتصصاحب 

 %6  12  )بنك مثال(جهة التمويل 

  %63.68  128  اموع

  %26.9  54  دراسة أولية بسيطة  نوع الدراسة

 %36.8  74  دراسة تفصيلية موسعة

  %63.68  128  اموع

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر

قامت  )%63.68(مشروع من عينة الدراسة بنسبة  128إىل أن  حسب اجلدول أعاله تشري النتائج  
مل تقم بإعداد دراسة  )%36.31(مشروع بنسبة  73بدراسة اجلدوى االقتصادية قبل تنفيذ املشروع، مقابل 

روعات اليت فئة املش( ة للمشروع وجدنا يف عينة الدراسةأما عند البحث عن اجلهة املكلفة باجناز الدراس، جدوى
يتوىل صاحب املشروع بنفسه إجناز  %28,4مشروع بنسبة  57أن هناك ما يقارب ) أجرت دراسة جدوى

م ص م على  ة تشري إىل اعتماد كثري من أصحابوهي نسبة معترب ،الدراسة للمشروع ولقد جاءت أعلى نسبة
خربم اخلاصة الجناز دراسة ملشاريعهم، وقد ال تكون اخلربة كافية الجناز دراسة جدوى سليمة ودقيقة تزيد من 
فرص جناح املشروع وهذا رمبا يفسر تعثر الكثري من املشروعات بسبب عدم وجود دراسة يتبناها خمتصني يف 

ة متلك خربة سابقة يف جمال النشاط مما جعلها تلجأ كثريا إىل نسبة معترب ة أن هناكاجنازها، وحسب ما جاء يف العين
اجناز الدراسة بنفسها هربا من التكاليف اليت تثقل كاهل هذه املشروعات اليت أصال تشتكي من حمدودية التمويل 

 إجناز كما جند أن هناك مشروعات تلجأ إىل االستعانة مبكاتب اخلربة املختصة أو مشاركتها يف، ونقص يف  رأمسال
كما أن هناك بعض املشروعات .)%13.9، %15.4(الدراسة ولقد جاءت النسب متقاربة يف هذا اال 

اليت من بني مهامها )  ANSEJ( استعانت ببعض جهات التمويل إلعداد دراسة للمشروع خاصة هيئات مثل
من املشروعات  %26.9بة أما عن نوع الدراسة فنجد أن نس.إعداد دراسات جدوى هلذا النوع من املشروعات

قامت بدراسة تفصيلية  %36.8اليت أجرت دراسة اكتفت فقط بإجراء دراسة أولية بسيطة للمشروع مقابل نسبة 
   .موسعة، وقد توحي هذه النتائج أن هذه املشروعات بدأت بداية جيدة وتويل اهتماماً مبثل هذه الدراسات
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  :اجلدوى اإلقبال واإلدراك بأمهية دراسات مستوى .  1
الدراسة حتاول التعرف على مدى االهتمام الذي توليه هذا النوع من املشروعات لفكرة التخطيط  مبا أن

   كز أكثر على مستوى إدراك هذه الفئة ألمهية دراسات اجلدوى يف اختاذ القراراتروإعداد دراسات اجلدوى ،سن
   .فقرات لقياس ذلك )07(املتكون من  من االستبيان وهلذا خصصنا احملور األول

 حول مدىاجلدول التايل يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واجتاه اإلجابة بالنسبة للمبحوثني   
  . إدراكهم ألمهية دراسات اجلدوى

  قياس مستوى اإلقبال واإلدراك ألمهية دراسات اجلدوى االقتصادية: ) 17.4(رقم  اجلدول

 االجتاه
االحنراف 
 املعياري

  رقمال الفقرة  بيان املتوسط احلسايب

  1  ال أعتقد أنه من الضروري إجراء دراسة ملشروعي  1,86 985, حمايد
  2  أعتقد أن مشروعي  سينجح بدون هذه الدراسة 1,93 951, حمايد
  3  أعتقد أن نشاط مشروعي ليس  حباجة إىل مثل هذه الدراسة 1,93 977, حمايد
  4  الدراسة مضيعة للوقت وزيادة يف تكاليف املشروعأرى يف  1,76 950, حمايد
  5  العائد املنتظر من املشروع مضمون وأكيد، فال حاجة يل ذه الدراسة 1,74 941, حمايد
  6  ال أهتم بنتائج الدراسة و ال أستعني ا يف إدارة مشروعي  1,98 987, حمايد
  7  يشترطها لتمويل مشروعيأقوم بإعداد الدراسة فقط ألن البنك  2,07 948, حمايد
  املتوسط العام 1,8955 81950, حمايد

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما يشري إليها اجلدول أن املتوسط احلسايب العام لفقرات هذا احملور قد 
وباجتاه عام حمايد، وهذا ما يشري إىل وجود تفاوت يف  )0.819(وباحنراف معياري يقدر بـ  )1.89(بلغ 

مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى، وأن القائمني على املشروعات مل يكن لديهم رأي حمدد حول ذلك، إذ 
 جند يف عينة الدراسة فئة تدرك أمهية دراسات اجلدوى وفئة ال تدرك أمهية دراسات اجلدوى، وبالرجوع أيضاً إىل

للفقرة األخرية يف احملور  )2.07(فقرات هذا احملور جندها تأخذ نفس االجتاه، حيث بلغ أعلى متوسط حسايب 
ون إىل القيام بدراسات اجلدوى بسبب اشتراط اجلهات ني على املشروعات كثرياً ما يلجأواليت تبني أن القائم

عوامل املتحكمة يف مستوى إقبال هذه هذه الدراسات، وهذا ما يشكل إحدى ال) البنوك مثال(التمويلية 
واليت  )1.98(يف احملور من حيث قيمة املتوسط احلسايب ) 6(املشروعات على دراسات اجلدوى، وتأيت الفقرة 

  .تشري إ أيضاً إىل ضعف نسيب يف استخدام نتائج دراسات اجلدوى يف إدارة وتسيري املشروع
واليت تبني عدم وجود رأي حمدد حول مدى ارتباط ) 5(للفقرة  )1.74(أما أدىن متوسط فكانت قيمته 

القيام بالدراسة بالعائد املنتظر من املشروع، إذ جند مشروعات ال تويل أمهية لدراسة  اجلدوى كون نشاطها العائد 
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فيها مضمون وأكيد، ومشروعات أخرى ترى أمهية القيام بدراسة اجلدوى ألن العائد ال ميكن ضمانه يف كل 
  .األحوال

  :مستوى ونوعية اجناز دراسة اجلدوى للمشروع .2
يبني اجلدول التايل املتوسطات احلسابية وقد مت ختصيص احملور الثاين من االستبيان لذلك حيث    

واالحنرافات املعيارية واجتاه اإلجابة بالنسبة للقائمني على املشروعات حمل الدراسة حول تقييمهم ملستوى ونوعية 
  .أجنزت للمشروعدراسة اجلدوى اليت 

  مستوى ونوعية اجناز دراسة اجلدوى للمشروع حسب وجهة نظر القائمني على املشروعات):18.4(اجلدول رقم 

 االجتاه
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 رقمال الفقرةبيان 

 1  .أي دراسة للسوق، ألن الطلب مرتفع على منتجات املشروع تكن مل 1,63 904, غري موافق

 2,36 928, موافق
الدراسة مل تركز على حتليل املخاطر، لصعوبة احلصول على معلومات حول 

  .السوق
2 

 3  .على معلومات من مصادر قليلة وحمدودة باالعتمادإجناز دراسة للمشروع، مت  2,34 934, موافق
 4  .الدراسة أجريت بالفعل، ولكن من جانب واحد فقط 1,87 975, حمايد
 5 .مل تتناول دراسة املشروع أي تقييم لآلثار البيئية 2,07 949, حمايد

 6  .دراسة املشروع غري منسجمة مع واقع السوق 1,51 832, غري موافق
 7  .ال أثق كثريا يف ما ورد يف الدراسة 1,60 873, غري موافق

 2,19 954, حمايد
األتعاب أختار اجلهة اليت ستقوم بإعداد دراسة ملشروعي على أساس قيمة 

  .بالدرجة األوىل
8 

 9  .ظروف السوق استقرارمت إعداد الدراسة يف ظل  2,41 864, موافق

 1,77 900, حمايد
املشروع ال عالقة هلا باملعطيات املوجودة يف دراسة  انطالقالنتائج الفعلية بعد 

  .املشروع
10 

  املتوسط العام 1,9727 55864, حمايد

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

) 1.97(أظهرت النتائج كما يشري إليها اجلدول بأن املتوسط احلسايب العام لفقرات هذا احملور قد بلغ   

وباجتاه عام حمايد، وهذا ما يفسر بأن القائمني على املشروعات مل يكن هلم رأي  )0.558(وباحنراف معياري 
حمدد حول مستوى اجناز دراسة ملشروعام خاصة وحسب ما جاء يف عينة الدراسة أن هناك نسبة معتربة من 

فتقد ، حيث ت)مكاتب خمتصة، جهات التمويل(املشروعات كلفت مهمة إجناز دراسة اجلدوى إىل جهات أخرى 
هذه املشروعات إىل القدرة على إجناز هذا النوع من الدراسات أو حىت القدرة على تقييم هذه الدراسات، إضافة 
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إىل وجود نسبة معتربة من مسريي هذه املشروعات مستواها الدراسي متدين ال يسمح هلا باجناز هكذا دراسة أو 
روعات أيضاً يف عينة الدراسة تولت مهمة اجناز الدراسة باملقابل هناك عدد من املش، تقدمي تقييم واضح للدراسة

بنفسها استناداً إىل التجربة الشخصية يف جمال النشاط وكذا وجود نسبة من املشروعات مسرييها ذوي حتصيل 
  .وهذا ما يسمح بالقدرة على استيعاب الدراسة وتقدمي تقييم هلا) جامعي(علمي عايل 

واليت  )9،3،2(احملور جند أن هناك اختالف يف اجتاهاا، فنجد الفقرات  أما عند تناول حتليل فقرات هذا  
للفقرة  )2.41(ركزت على مدى دقة الدراسة قد ظهرت باجتاه موافق، إذا سجلنا أعلى قيمة للمتوسط احلسايب 

لظروف املتغرية واليت تشري إىل أن القائمني على املشروعات يرون بأن إعداد الدراسة مل يأخذ بعني االعتبار ا) 9(
للسوق وما ينجم عنها من خماطر عدم التأكد وبالتايل على مدى صحة البيانات واملعلومات يف الدراسة، مما 

   ) 2.36(مبتوسط حسايب ) 2(سيشكل مصدر عدم اطمئنان يف االعتماد عليها يف اختاذ القرار، مث تأيت الفقرة 
ن القائمني على املشروعات يرون أن الدراسة مل تركز على حتليل وهي مدعمة للفقرة السابقة واليت أشارت أيضاً أ

املخاطر واليت حتتاج إىل معلومات دقيقة يتعذر احلصول عليها، وهذا ما جيعل الدراسة أيضاً يف مقام النقص 
إىل حمدودية مصادر املعلومات وقلتها يف اجناز الدراسة  )2.34(مبتوسط حسايب ) 3(و تشري الفقرة ، والضعف

  .وهذا أيضاً تدعيم ملا سبق ذكره
واليت تشري أيضا إىل مدى دقة الدراسة فقد ظهرت باجتاه غري موافق، حيث ) 7،6(بينما جند الفقرتني 

حيث أبدى القائمون على املشروعات عدم موافقتهم  )1.51(أدىن قيمة للمتوسط احلسايب ) 6(سجلت الفقرة 
بشأن أن دراسة املشروع مل تكن منسجمة مع واقع السوق، وهذا ما يشري إىل أن هذه املشروعات ، أبدت نوعاً 
من االهتمام يف دراستها للسوق، وقد يرجع ذلك إىل أن نسبة معتربة من مسريي هذه املشروعات ميتلكون خربة 

  .لهم ميلكون القدرة على تتبع أسواق منتجام ورصد سلوك عمالئهم ومنافسيهمحول نشاطهم جتع
   أظهر مسريي املشروعات فيها رفض فكرة أن الدراسة غري موثوق يف معلوماا متاماً) 7(بينما الفقرة 

أا متتلك  وقد يعود ذلك إىل أن هناك فئة معتربة من املشروعات جلأت إىل مكاتب خمتصة إلجناز الدراسة تعتقد
القائمني على هذه  من اخلربة ما يسمح بتقدمي دراسة تتوافر فيها درجة من املوثوقية مع تأكيد الكثري من 

معترب من  ميكن أن نفسر ذلك أيضاً بأن عدد كما ،نقائص فيها املشروعات على أن هذه الدراسات توجد
دراسة تكون منسجمة مع واقع السوق واحمليط املشروعات ميتلك  مسرييها خربة ال بأس ا تسمح هلم بوضع 

  .الذي تنشط فيه هذه املشروعات
فقد أظهرت النتائج ) 5، 4، 1(أما من حيث مشولية الدراسة وتنوع جوانبها واليت عرب عنها يف الفقرات   

دراسة للسوق قبل عدم املوافقة واليت أبدى فيها القائمون على املشروعات أم قد قاموا باجناز ) 1(بالنسبة للفقرة 
باجتاه حمايد واليت اختلف فيها املبحوثني بشأن مدى تناول الدراسة لكل ) 4(اجناز املشروع، كما جاءت الفقرة 

وتأيت ، جوانب املشروع، فهناك من يرى أن الدراسة أجريت من جانب واحد فقط، وهناك من يرى غري ذلك
عدم االتفاق على موقف واضح خبصوص مدى تناول املشروع واليت تشري إىل ) حمايد(بنفس االجتاه ) 5(الفقرة 
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تقييم لآلثار البيئية أو ما يعرف باجلدوى البيئية، وهذا قد يعود إىل أن بعض املشروعات ال تويل أمهية ملثل هذا 
النوع من التقييم، كما جيب اإلشارة إىل أن هناك من املشروعات اليت أقرت بقيامها للتقييم البيئي خاصة 

  .شروعات ذات النشاط الصناعيامل
أما من حيث معيار اختيار اجلهة القائمة للدراسة والذي ينعكس على نوعية مستوى الدراسة فقد جاءت 

وهو يقترب من اجتاه املوافقة، حيث كان  )2,19(معربة عند ذلك، حيث كان املتوسط احلسايب فيها ) 8(الفقرة 
وهذا يفسر  ،ملعيار التكلفة وأعباء اجلهة القائمة بالدراسة أمهية كبرية يف اختيار اجلهة اليت ستقوم بإعداد الدراسة

يف رأمساهلا ونقص يف التمويل، هلذا تتجنب األعباء اإلضافية  تكي أصالً من ضعفتش ص و مبأن املشروعات 
وإذا   بقدر اإلمكان، وقد تكون الدوافع األخرى أيضاً أن هناك من املشروعات ال تعتقد بأمهية الدراسة أصالً

اسة، استوجب األمر فإا ستختار اجلهة املعدة للدراسة وفق أقل التكاليف على حساب اجلودة يف إعداد هذه الدر
مع بعض أصحاب ) املقابالت ( ولقد كانت نتائج املناقشات  ،وهذا ما جيعل هذه األخرية تظهر بالضعف والنقص

  .تلك املشروعات يف اجتاه عدم قناعة مسرييها بأمهية إعداد مثل هذه الدراسات وما ميكن أن تنتهي إليه من نتائج
املعربة عن ذلك باجتاه ) 10(فلقد أظهرت الفقرة  أما من حيث استخدام نتائج الدراسة واالستفادة منها،

اختالف يف رأي املبحوثني فهناك من يعتقد أن نتائج الدراسة كانت مفيدة للمشروع وسامهت فيما وصل ) حمايد(
إليه املشروع بعد االنطالق والتشغيل، وهناك من كان له رأي خمالف بأن ما مت حتقيقه من نتائج بالنسبة للمشروع 

لدراسة اجلدوى فيه أي أمهية أو مسامهة، وهنا يربز التفاوت يف مدى االستفادة من دراسة اجلدوى يف هذا مل يكن 
  .النوع من املشروعات

يتناول مناذج لدراسات جدوى لبعض املشروعات للوقوف باإلضافة إىل ما سبق خصصنا يف حبثنا جانبا 
حص عينة من دراسات جدوى لبعض املشروعات على مستوى ونوعية اجناز هذه الدراسات، وذلك من خالل ف

واجلدول التايل يقدم أهم املالحظات اليت ختص  واليت مت احلصول عليها من املؤسسات البنكية الصغرية واملتوسطة،
   .الدراسات تقييم ملضمون هذه

تقييم ملضمون مناذج من دراسات اجلدوى للمشروعات الصغرية واملتوسطة):  19.4(جدول رقم   
طبيعة  مالحظات حول دراسة املشروع

 النشاط
 اسم املشروع

.يسعى املشروع إىل إنتاج وتسويق بعض األنواع من السمك  
أسباب اختيار موقع املشروع، التكنولوجيا  : الدراسة التقنية للمشروع مل تقدم تفاصيل حول

اخل، غياب ...تأهيلها ، نوع العمالة املستخدمة ومستوى ..ه وتكلفتهاااملستخدمة من حيث مصدر
.بعض اجلوانب ذات العالقة  بدراسة السوق  

نشاط 
 فالحي

 

مركب لتربية 
أمساك املياه 

 العذبة
 ورقلة

:الدراسة التقنية واالقتصادية للمشروع جاءت غري مفصلة ودقيقة يف العديد من اجلوانب  
.اجلانب التقين والفين للدراسة ظهر بشكل عام و خمتصر -  
سويقي للمشروع مل يفصل فيه من حيث تطور معدل منو الطلب على منتج املشروع، اجلانب الت -

مشروع 
صناعي 

خصص يف مت

Projet 
Maghreb 

céramique 
SARL 



 الفصل الرابع                                                                                  الدراسة التطبيقية 

251 

.حتديد املنافسني احلاليني واملرتقبني،السياسة التسويقية املتوقعة للمشروع، وحتديد املزيج التسويقي  
.غياب التقييم البيئي للمشروع -  
.التركيز فقط على اجلانب املايل  يف الدراسة-  

إنتاج ألواح 
 السرياميك

Touggourt-
w. Ouargla 

اجلانب التسويق  - -ركزت دراسة املشروع على تقدمي عام لنشاط املؤسسة، وحتديد موقع النشاط،  -
: مثلركز فقط على التعريف باخلدمات املقدمة، ومل يأيت يف الدراسة الكثري من اجلوانب التسويقية 

.اخل...غياب دراسة مستوى الطلب وتطوره، البيئة التنافسية للمشروع، املزيج التسويقي املتبع  
.   الدراسة الفنية اقتصرت فقط على التجهيزات املستعملة يف املشروع -  
ومل تظهر . ركزت الدراسة على اجلانب املايل بالشكل الذي يظهر قدرة املشروع على سداد القرض -

.بيئية للمشروعأي دراسة   

نشاط 
 خدمايت

Station 
service El 

Amel 
Laghouat 

التركيز فقط على اجلانب املايل للدراسة من خالل التعرف على أهم املؤشرات املايل يف الدراسة واليت 
.يبدو من وجهة نظر صاحب املشروع إجيابية  

.ئل و التجهيزات  املستعملةاجلانب التسويقي غري مفصل، و اجلانب الفين التركيز على أهم الوسا  
 

 مشروع ذو 
طبيعة 
 صناعية

Projet de 
création 

d’une unité 
de 

concassage 
Ouargla 

الدراسة ركزت على تقدمي عام للمشروع واألهداف املنتظرة منه، وتقدمي عام لبيئة السياحة يف املنطقة، 
.شامل وغري دقيق أما فيما خيص اجلوانب التسويقية للمشروع فلقد جاءت بشكل   

.الدراسة الفنية ركزت على هيكل تكاليف املشروع فقط  
.عرض اجلانب املايل من خالل التعرف على أهم  مؤشرات املردودية املايل للمشروع  

مشروع 
 خدمايت

Hôtel 
Maritel 

جنوم 3فندق   
 األغواط

 

  املتحصل عليهامن إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات التقنية االقتصادية : املصدر
خالل اجلدول السابق، وبعد اإلطالع على الدراسات التقنية االقتصادية للمشروعات ص و م واليت يظهر من 

توفرت لدينا بعضها، واليت مت احلصول عليها من بعض البنوك، تقدمت هذه املشروعات ذه الدراسات للحصول على 
كفاية دراسات اجلدوى اخلاصة بتلك املشروعات، إذ أا مل تتناول عدم : متويل بنكي، ومن خالل اجلدول يتبني لنا 

اجلوانب التسويقية بشكل تفصيلي ودقيق، وركزت فقط على ما يتعلق جبانب تكاليف املشروع من حيث إظهار الوسائل 
عالقة بإظهار  املستخدمة، أما اجلانب البيئي فكان غائبا يف الدراسات، والتركيز فقط على اجلانب التمويلي فيما له

املردودية املالية املتوقعة للمشروع، وغياب أي دراسة ختص تقييم املشروع يف وجود املخاطرة، وهذا ما يؤكد عدم 
  .انسجام هذه الدراسات املقدمة مع املعايري العلمية يف إعداد دراسات اجلدوى واليت مت تناوهلا يف هذا البحث 

  :اختاذ القرار معوقات إعداد و استخدام اجلدوى يف .4
لدراسة مدى وجود  فقرات 08من القسم الثاين لالستبيان و املكون من  الثالثمت ختصيص احملور  

و قد جاءت نتائج التحليل اإلحصائي كما هي مبينة يف اجلدول  ،دراسات اجلدوى معوقات حتد من استخدام
  :أدناه
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  من وجهة نظر القائمني على املشروعات اختاذ القرارمعوقات إعداد و استخدام اجلدوى يف ): 20.4(اجلدول رقم 

 رقم ال الفقرةبيان  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري االجتاه
 1  تكاليف الدراسة ارتفاع 2,36 890, موافق

 2  تكلفة احلصول على املعلومات ارتفاع 2,39 865, موافق
 3  املطلوبةعدم توفري البيانات بالدقة والسرعة  2,56 779, موافق
 4  ال متتلك اجلهات املختصة اخلربة الالزمة إلعداد دراسة جيدة 2,37 863, موافق
 5  عدم تواجد مكاتب خمتصة يف املنطقة إلجناز دراسة ملشروعي 2,15 937, حمايد
 6  ال منلك اخلربة الكافية إلجناز دراسة للمشروع 2,38 892, موافق

 2,36 849, موافق
واملعلومات اليت  االستشاراتال تساعد البنوك يف تقدمي 

  .تساعد على إجناز الدراسة
7 

  8  .عدم توفر اإلمكانيات املالية إلجناز الدراسة 2,29 927, حمايد
  املتوسط العام 2,3582 63192, موافق

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

معياري  فاباحنرو  )2,35(ن املتوسط احلسايب العام لفقرات هذا احملور قد بلغ أ إىلتشري نتائج اجلدول 
وهذا ما يشري إىل وجود معوقات حتد من إعداد واستخدام دراسات اجلدوى يف ، و باجتاه عام موافق) 0,63(

جلدوى إحدى معوقات املرتبطة بأنظمة املعلومات اليت تعتمد عليها دراسات ا لولقد جاءت املشاك، اختاذ القرار
عدم توفري البيانات  أعلى قيمة للمتوسط احلسايب و اليت تبني أن)2(و ) 3(سجلت كل من الفقرة إذ,الرئيسية 

علومات تعد أهم املعوقات اليت تواجه املستثمر يف املو كذا ارتفاع تكلفة احلصول على ، و السرعة املطلوبة  بالدقة
القائمون على املشروعات حمل الدراسة أن افتقادهم اخلربة الكافية الجناز كما أشار ، إعداد دراسات اجلدوى

ولقد جاءت أيضا مشكلة ارتفاع تكاليف الدراسة إحدى العقبات اليت ، الدراسة للمشروع ميثل إحدى املعوقات
حمدودية  تعاين من مشاكل ان هذه املشروعات بطبيعتهأللقيام مبثل هذه الدراسات خاصة و  رتقف أمام املستثم

  .رأس املال 
ال تساعدها كثريا يف تقدمي البنوك  نأترى املشروعات هذه  القائمني على نأأيضا  وتشري النتائج

  .  لالزمة و اليت تساعدها على اجناز دراسة ملشاريعها اواملعلومات  اراتستشاال
أن إحدى املعوقات  إىلواليت تشري  )2,15(مبتوسط حسايب ) 5(قيمة سجلت فكانت للفقرة  أما أدىن 

و اليت ، اليت تقف أمام اجناز دراسة اجلدوى هو عدم تواجد مكاتب متخصصة يف املنطقة الجناز دراسة للمشروع
فاملكاتب املخصصة متواجدة بكثرة و لكن  ،ال تشكل عقبة رئيسية يف حد ذاا  أاجاءت آراء القائمني فيها 
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القائمون على املشروعات  به وهذا ما أشاد، إلعداد دراسة جيدة الالزمةادها اخلربة قتفتكمن املشكلة يف ا
  . كإحدى املعوقات الرئيسية 

  اجتاهات أفراد العينة حنو بعدي سلوك املستثمر وأداء املشروع : ثانيا
  : حتليل سلوك املستثمر اجتاه تقييم ومتويل املشروعات .1

مت ختصيص احملور الرابع  يف القسم الثالث من االستبيان حول بعد سلوك املستثمر اجتاه تقييم و متويل    
يبني اجلدول التايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واجتاه اإلجابة بالنسبة للمبحوثني املشروعات، حيث 

  .حول السلوك االستثماري يف هذه الفئة من املشروعات

  حمل الدراسة املشروعاتاجتاه تقييم ومتويل  املستثمرسلوك :  )21.4( رقم  دولاجل

 االجتاه
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 رقمال الفقرةبيان 

 1  .املشروعات ذات الرحبية العالية، رغم خماطرها املرتفعة اختيارأفضل  1,92 971, حمايد

 2,00 959, حمايد
 مردود يتهاملشروع الذي تكون خماطره منخفضة، بالرغم من ضعف  اختيارأفضل 

  ).رحبيته(
2 

 3  .يف مشاريع صغرية عن التوسع وإدخال شركاء جدد االستثمارأفضل  1,81 951, حمايد
 4  .أوزع مواردي املالية على أكثر من نشاط أو مشروع 2,01 964, حمايد
 5  .يف األنشطة ذات املنافسة الشديدة االستثمارأجتنب  1,90 946, حمايد

 1,87 952, حمايد
أختار املشروع الذي حيظى بالتسهيالت والدعم املقدم من الدولة هلذا النوع من 

  .النشاط
6 

 7  .ملشروع ما على التجربة الشخصية واحلدس اختياريأعتمد يف  2,05 971, حمايد
 8  . املشروعات واختيارال أعتمد على تقنيات أو طرق علمية يف تقييم  2,03 974, حمايد
 9  .باألصدقاء أو األقارب  االستعانةأفضل متويل مشروعي عن طريق املوارد الذاتية أو  1,86 970, حمايد
 10  .ال أفضل اللجوء إىل البنك لتمويل مشروعي إال عند الضرورة 1,87 940, حمايد
  املتوسط العام                                                   1,9328 49358, حمايد

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

وباحنراف  )1.93(قد بلغ  هذا احملورإىل أن املتوسط احلسايب العام لفقرات  أعاله تشري نتائج اجلدول  
وباجتاه عام حمايد، وهذا ما يفسر بعدم وجود موقف واضح لدى املستثمرين يف هذا النوع من  )0.49(معياري 

املشروعات فيما خيص سلوكهم االستثماري والذي يتضح بأنه ال يقف عند منط حمدد، فنجد أن أعلى قيمة 
املشروعات الصغرية  يف نا من املستثمريواليت تشري إىل وجود نسبة ال بأس ) 07(للمتوسط احلسايب كان للفقرة 
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تعتمد على التجربة الشخصية واحلدس عند اختيارها ملشاريعها وهذا ينسجم متاماً مع ما جاء يف خصائص عينة 
الدراسة خبصوص وجود نسبة كبرية من املشروعات متتلك خربة سابقة يف جمال نشاطها احلايل جيعلها تعتمد عليه 

كما يتوافق هذا أيضاً مع ما جاء يف الكثري من الدراسات السابقة اليت تؤكد  ،)ملشاريعها(يف اختيارها الستثماراا 
  .على ميول هذا النوع من املشروعات إىل استخدام التجربة الشخصية واحلدس يف اختيار املشاريع

من حيث قيمة املتوسط احلسايب واليت تؤكد ما سبق من حيث ) 7(بعد الفقرة ) 8(كما تأيت الفقرة   
  .عدد معترب من املشروعات ال متيل إىل استخدام الطرق املنظمة والعلمية يف تقييم واختيار املشروعاتوجود 

، فلقد جاءت )2و 1الفقرة (أما بالنسبة للفقرات اليت تقيس موقف املستثمر من حيث العائد واملخاطرة   
سلوك املستثمر يف هذه الفئة من وهذا ما يبني غياب اجتاه حمدد يف ) حمايد(اإلجابات أيضاً بنفس االجتاه 

املشروعات من حيث إقباهلا على املخاطرة أو جتنب املخاطرة وهذا يف اعتقادنا أنه ينسجم مع ما مت تناوله يف 
اجلانب النظري من الدراسة من حيث أن سلوك املقاول يف املشروعات الصغرية واملتوسطة ال حتكمه فقط مسألة 

  .تؤثر عليه املخاطرة بل هناك عوامل أخرى
  بعد أهداف املستثمر وسياسته االستثمارية بنفس االجتاه حمايد املعربة عن )4، 3(الفقرات وجاءت   

االستثمار  يفضلون مستثمرينوهذا ما يشري إىل أن هناك  )1.81(أدىن قيمة للمتوسط ) 3(حيث أخذت الفقرة 
االستثمار بأحجام كبرية  يفضلون آخرون مستثمرينيف ذلك االستقاللية، كما أن هناك  ويبتغونبأحجام صغرية 

وبالتايل إبداء الرغبة يف التوسع والنمو، وتنسجم هذه النتائج مع ما جاء يف خصائص عينة الدراسة من حيث 
  .وجود عدد من املشروعات جلأت إىل توسيع مشاريعها القائمة، كما أن هناك مشاريع فضلت عدم التوسع

تعلق بتمويل املشروع مل يكن االجتاه واضح خبصوص املوافقة أو عدم املوافقة على أما بالنسبة للبعد امل  
املشاريع على املصادر التمويلية، فقد  مستثمري هذه واليت بينت أن هناك اختالف يف اعتماد) 9،10(الفقرات 

  .إذا تعذر األمر عليهاتلجأ املشروعات إىل أكثر من مصدر إىل متويل مشروعها، أو االكتفاء مبصدر متويلي وحيد، 

  :أداء املشروع من وجهة نظر القائمني على املشروعات. 2
يبني اجلدول التايل املتوسطات مت ختصيص احملور اخلامس من االستبيان حول أداء املشروعات، حيث 

على  القائمنيأداء املشروع من وجهة نظر احلسابية واالحنرافات املعيارية واجتاه اإلجابة بالنسبة للمبحوثني حول 
  .املشروعات
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  ملشروعات حمل الدراسةا أداءقياس مستوى : )  22.4(   رقم  اجلدول

 االجتاه
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

  رقمال الفقرة  بيان

  1  ارتفاعا منذ بدايته إىل اآلن تعرف املشروع مبيعات 1,44 829, غري موافق

  2  ارتفاعا يف عدد العمال منذ بدايته إىل اآلنيشهد املشروع  1,71 953, حمايد

  3  خدماته/ يشهد املشروع زيادة يف مستوى الطلب على منتجاته 1,54 883, غري موافق

  4  ملشروع  القدرة على الوفاء بالتزاماتها تتوفر لدى 1,75 963, حمايد

  5  النشاط نفس  االستمرار يف  حيقق املشروع 1,59 896, غري موافق

  املتوسط العام 1,6060 72330, موافقغري 

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

أن مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة كانت  اإلحصائييظهر من خالل نتائج التحليل 
خدمات / هلم نظرة سلبية جتاه حتقيق األداء، سواء ما تعلق بنمو املبيعات أو زيادة مستوى الطلب على منتجات

 ، كما تشري الفقرة  )3(مث تليها الفقرة  )1,44(أقل قيمة للمتوسط احلسايب ) 1(حيث سجلت الفقرة املشروع،
وجود نظرة سلبية ألفراد العينة حول نية االستمرار يف نفس نشاط املشروع، إذ جاءت الفقرة باجتاه غري ) 5(

وباجتاه حمايد وتعكس عدم تأكد   )1,75(بقيمة ) 4(للفقرة موافق، بينما كانت أعلى قيمة للمتوسط احلسايب 
 ذا احملوراملتوسط احلسايب جلميع الفقرات املرتبطة ا أفراد العينة حول مدى قدرة املشروع على الوفاء بالتزاماته، أم

، وهذا ما يعكس النظرة وباجتاه عام غري موافق  )0,72(وباحنراف معياري، )1,60(فقد بلغ ) املشروع أداء (
كما يؤكد أن هناك عوامل معيقة هلذه . السلبية جتاه حتقيق األداء من وجهة نظر القائمني على املشروعات

  .جتعل من مسرييها يتخذون هذا املوقف السليب من أداء مشروعاماملشروعات 

  اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج :املبحث الرابع

حول مجيع حماور و أبعاد ) القائمني على م ص م ( بعد عرض وحتليل خمتلف إجابات أفراد عينة الدراسة   
إحصائيا  ابناءا على البيانات اليت مت حتليلها ومعاجلتهت الدراسة اأداة الدراسة، سيتم يف هذا املبحث اختبار فرضي

  .، مث تليها مرحلة مناقشة النتائج املتحصل عليها)SPSS(باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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 الفرضيات اختبار: املطلب األول

بدراسات اجلدوى االقتصادية  م ص محتقيقاً ألهداف الدراسة يف الوقوف على مدى اهتمام املستثمر يف   
وإدراكه ألمهيتها ،بوصفها أداة تساعد على ترشيد القرار االستثماري، وبغرض اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، 

  :باالعتماد على قاعدة القرار على النحو اآليت املناسبة لذلك، وسنحاول اختبارهامت صياغة الفرضيات 
  )0.05(وبة أكرب من مستوى الداللة املعتمدة إذا كان مستوى الداللة احملس: H0قبول 
  )0.05(إذا كان مستوى الداللة احملسوبة أقل من مستوى الداللة املعتمدة : H0رفض 

  :الفرضية األوىل اختبار -1
H01" : على املشروعات املشمولة بالدراسة نيالقائميوجد إقبال و إدراك بأمهية دراسات اجلدوى من طرف ال ."  

واليت مت القيام ا  "مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى"حمور بناء على التحليل الوصفي لفقرات 
وهذا ما يشري إىل وجود تفاوت يف  ،سابقاً واليت أظهرت أن املتوسط احلسايب العام للفقرات كان باجتاه حمايد

  .الصغرية واملتوسطة حمل الدراسةمستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى لدى القائمني على املشروعات 
وبغرض التعرف على مدى وجود فروق يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى بني املشروعات اليت   

إلظهار مدى وجود تلك  T-test - Independentقامت بالدراسة واليت مل تقم بالدراسة مت االستعانة باختبار 
للكشف عن مدى وجود فروق يف االحنرافات املعيارية فكانت  Levensالفروق، كما قمنا باستخدام اختبار 

  :النتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول التايل
بأمهية دراسات  بالنسبة لوجود فروق معنوية يف مستوى اإلدراك Levensو  T-testنتائج اختباري: ) 23.4(رقم  اجلدول

  اجلدوى
 القيام بالدراسة العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري 

 نعم 128 1,4453 61755,
 ال 73 2,6849 44795,

 اختبارT- testبالنسبة لوجود فروق معنوية يف املتوسطات  فروق يف االحنرافات املعيارية دوجوLevensاختبار

قيمة   t مستوى الداللة  Fقيمة مستوى الداللة ةرقم الفقر   
,016 5,874 ,000 -14,918 1 
,000 30,172 ,000 -16,503 2 
,000 23,703 ,000 -14,067 3 
,016 5,897 ,000 -9,026 4 
,012 6,467 ,000 -14,021 5 
,000 37,801 ,000 -13,020 6 
,000 36,405 ,000 -5,319 7 

)كامل الفقرات(احملور 16,379- 000, 13,108 000,  
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
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أن كل فقرات حمور اإلدراك بأمهية الدراسة  Levensمن خالل اجلدول السابق يوضح اختبار التجانس 
أظهرت وجود فروق يف االحنرافات املعيارية، حيث مستوى الداللة اإلحصائية احملسوبة أقل من مستوى الداللة 

جود جتانس بني املشروعات اليت قامت بالدراسة وهذا ما يبني عدم و )α=  0.05(اإلحصائية املعتمد يف الفرضية 
جند أن مستوى الداللة ) T-test اختبار(وبالرجوع أيضاً الختبار الفروق يف املتوسطات  ،واليت مل تقم بالدراسة

، وهذا ما يؤكد وجود اختالف يف مستوى اإلدراك )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0.000(للمحور 
  .اجلدوى بني املشروعات اليت قامت بالدراسة واليت مل تقم بالدراسةبأمهية دراسات 

حيث يتضح بأن ، كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا من خالل  املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك 
املشروعات اليت قامت بدراسة اجلدوى إدراكها بأمهيتها كان مرتفعا وهذا ما يظهر يف قيمة متوسطها احلسايب 

بينما املشروعات اليت مل تقم بالدراسة كان إدراكها بأمهيتها ضعيف إذ جاءت قيمة املتوسط احلسايب  )1.44(
  .)2.68(مساوية لـ 

وهذه النتيجة املتوصل إليها تعزز ما مت التوصل إليه سابقاً عند إجراء التحليل الوصفي الذي أظهر عدم   
ة من املشروعات، وهذا ما جيعلنا نرفض الفرضية الصفرية وجود اجتاه حمدد يف مستوى اإلدراك لدى هذه الفئ

  .وهذا عكس ما توصلت إليه الدراسات السابقة ذات الصلة. السابقة
وللتعرف أكثر على العوامل املسؤولة على هذا التفاوت واالختالف يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات   

  .حقةاجلدوى، سيتم الكشف عن هذه العوامل يف االختبارات الال
  :الفرضية الثانية اختبار-2

H02 :"  ال يوجد اختالف يف سلوك املستثمر اجتاه تقييم ومتويل املشروعات حمل الدراسة تبعا ملستوى اإلقبال
  ".على دراسات اجلدوى

بغرض التعرف على مدى وجود فرق يف خصائص السلوك االستثماري بني املشروعات اليت قامت   
فكانت النتائج مبينة يف اجلدول  -T-test Independentبالدراسة واليت مل تقم بالدراسة، مت االستعانة باختبار 

للمحور بشكل عام وذلك  أظهرت النتائج عن عدم وجود فروق يف االحنرافات املعيارية بالنسبة أدناه، حيث
أكرب من مستوى الداللة  )0.428(ومستوى الداللة  )F =0.632(حيث قيمة  Levensحسب نتائج اختبار

ورغم ذلك جاءت بعض الفقرات اخلاصة بالسلوك االستثماري فيها فروقات بشكل واضح يف  ،)0.05(املعتمد 
ظهرت فيها الفروق بشكل ضعيف ، بينما ) 5، 1(والفقرات ) 8، 7، 3(االحنرافات املعيارية خاصة الفقرات 

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك االستثماري بني املشروعات اليت قامت  )T-Test(أظهر اختبار 
أقل من مستوى الداللة  )0.001(بالدراسة واليت مل تقم بالدراسة، حيث كانت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية 

فقط وجود تلك ) 8، 7، 3(بشكل عام، أما من حيث فقرات احملور فلقد أظهرت الفقرات  )0.05(املعتمد 
جند أن املشروعات اليت قامت )  3(، فمثال يف الفقرة )0.05(الفروقات، حيث مستوى الداللة فيما كان أقل من 

على عكس املشروعات  ،ةشاريع عن االستثمار يف مشاريع صغرياملفضل التوسع يف ي املستثمر بالدراسة يف أغلبها 
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ويفسر هذا بأن اإلقبال على دراسة  ،االستثمار بأحجام صغرية املقاول فيها فضلياليت مل تقم بالدراسة، حيث 
اجلدوى وازدياد أمهيتها كلما حبثت املشروعات عن النمو والتوسع حيث تزداد خماطر االستثمار، وتصبح احلاجة 

  .نب يف غاية األمهية فاألخطاء يف هذه املرحلة سيهدد بقاء املشروعإىل وجود دراسة دقيقة ومتعددة اجلوا
أن املشروعات اليت قامت بالدراسة تكون أكثر ميالً الستخدام الطرق ) 8(و) 7(بينما أظهرت الفقرتني 

ىل العلمية يف تقييمها واختيارها للمشروع على عكس املشروعات اليت مل تقم بالدراسة واليت تفضل اللجوء أكثر إ
وهذا ما يبني أن املشروعات اليت تقوم بدراسات اجلدوى تكون أكثر ارتباطاً (استخدام التجربة الشخصية واحلدس 

  ).بتطبيق األساليب العلمية يف تقييم املشروع

  بالنسبة لوجود فروق معنوية يف السلوك االستثماري Levensو T-testاختبارينتائج :)24.4(رقم  اجلدول

االحنرافات املعياريةوجود فروق يف  Levens T- testبالنسبة لوجود فروق معنوية يف املتوسطات  ختبارا    اختبار

  رقم الفقرة tقيمة  مستوى الداللة Fقيمة  مستوى الداللة
,047 4,008 ,740 ,333 1  
,533 ,390 ,761 -,305 2  
,012 6,438 ,001 -3,542 3  
,700 ,149 ,341 -,954 4  
,030 4,778 ,922 -,098 5  
,173 1,874 ,782 -,278 6  
,000 13,563 ,000 -5,875 7  
,000 17,584 ,000 -6,885 8  
,332 ,947 ,783 ,276 9  
,276 1,193 ,246 -1,163 10  
  )كامل الفقرات(احملور  3,449- 001, 632, 428,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
من خالل التحليل السابق والنتائج املتحصل عليها نرفض الفرضية العدمية و يتم قبول الفرضية البديلة اليت 

يوجد اختالف يف سلوك املستثمر اجتاه تقييم ومتويل املشروعات حمل الدراسة تبعا ملستوى  ": تنص على
  .اختيار وتقييم املشروععلى األقل من حيث الطرق املستخدمة يف  ".اإلقبال على دراسات اجلدوى

  : اختبار الفرضية الثالثة -3
H03" : حنو اإلدراك املشروعات الصغرية واملتوسطة لدى القائمني على  إحصائية ال توجد فروق ذات داللة

  ".ميكن أن يعزى إىل خصائص املستثمر أو خصائص املشروعبأمهية دراسات اجلدوى 
     T-test اختبار حيمل جمموعتني يتم استخدام ملتغريملعرفة مدى وجود تلك الفروق تعزى 

Independent- بينما يتم استخدام حتليل التباين  One Way ANOVA بالنسبة للفروق اليت تعزى ملتغري حيمل
   .أكثر من جمموعتني
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  :الفرضية  الرئيسية السابقة الفرضيات  الفرعية التالية عن وتتفرع
  الفرضية الفرعية األوىل:  

H03-1 :"توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى ميكن أن تعزى  ال
  ."للخصائص الشخصية والوظيفية للمستثمر 

  : الفرضية الفرعية الثانية
H03-2" : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى ميكن أن تعزى

  ."خلصائص املشروع
 :الفروقات ذات العالقة خبصائص املستثمر: أوال 
  الفرضية الفرعية األوىل:  

H03-1 :"توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى ميكن أن تعزى  ال
  "للخصائص الشخصية والوظيفية للمستثمر 

  :التالية الثانويةالفرضيات  الفرعية وينبثق من هذه الفرضية
  "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى ميكن أن تعزى للجنس"  )1

بغرض التعرف على ما إذا كان جلنس املستثمر دور يف وجود فروق يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات   
واليت  )T-Test(اختبار  نلجأ إىل استخدام)) ذكر، أنثى(حيمل جمموعتني فقط : ألن املتغري اجلنس(اجلدوى 

  :جاءت نتائجه حسب اجلدول التايل
بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري  اإلدراكللفروق املعنوية يف مستوى   T-testاختبارنتائج ): 25.4(رقم اجلدول 

  اجلنس
Levensلوجود فروق يف االحنرافات املعيارية اختبار     اختبارT- testبالنسبة لوجود فروق معنوية يف املتوسطات 

االحنراف  Fقيمة  مستوى الداللة
 املعياري

مستوى 
 الداللة

 اجلنس العدد املتوسط احلسايب tقيمة 

 ذكر 189 1,8927 195,- 845, 82193, 221, 639,
 أنثى 12 1,9465 81375,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
= F(عن عدم وجود فروقات يف االحنرافات املعيارية، حيث كانت قيمة  Levens أظهرت نتائج اختبار  

وهذا ما  )0.05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد ) sig 0.639(مستوى الداللة (غري دالة إحصائية  )0.221
  .يعين وجود جتانس بني الذكور واإلناث يف مسألة اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى

أكرب من  )0.845(جند مستوى الداللة ) Tاختبار (وبالرجوع أيضاً إىل اختبارات الفروق يف املتوسطات   
وهذا ما يؤكد أن اجلنس ليس له دور يف وجود فروق يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات  )0.05(الداللة املعتمد 
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املقاوالتية مازال ضعيفاً يف اجلزائر بأن مشاركة العنصر النسوي يف جمال األعمال واجلدوى، وقد يفسر ذلك 
ومنه نقبل بصحة  .هلذا قد ال تظهر مثل هذه الفروقات ،بالشكل الذي يساعد يف القيام مبثل هذه املقارنات

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية  :"، واليت تنص علىالفرضية الفرعية األوىل
  ".للجنسدراسات اجلدوى ميكن أن تعزى 

  العمر، املستوى الدراسي، التخصص العلمي،اخلربة( أما بالنسبة للمتغريات الشخصية والوظيفية األخرى (
  :والذي توصلنا فيه إىل النتائج التالية )One way ANOVA(حتليل التباين نستعني باختبار 

الختبار للفروق املعنوية يف مستوى اإلدراك  )  One way ANOVA(نتائج حتليل التباين األحادي ) 26.4(جدول 
  تبعا للخصائص الشخصية والوظيفة للمستثمر بأمهية دراسات اجلدوى 

مستوى  النتيجة
الداللة 

sig 

متوسط  F قيمة
 املربعات

درجة 
 احلرية

جمموع 
 املربعات

 مصدر التباين

   توجد فروق

 ,013 

  

  

3,700 

 

2,388 

,645 

200 

3 

197 

200 

7,164 

127,152 

134,316                      

  بني اموعات             عمر املستثمر   
  داخل اموعات  

 اإلمجايل                       

   توجد فروق

 ,000 

  

  

 7,351 

  

4,507  

 ,613 

  

3 

197 

200 

 13,521 

 120,795 

 134,316  

  بني اموعاتاملستوى الدراسي          
  داخل اموعات

 اإلمجايل                          
   توجد فروق

 ,006 

  

  

 3,736 

  

 2,379  

 ,637 

  

4 

  196 

200 

9,515 

 124,801 

 134,316  

  بني اموعاتالتخصص العلمي          
  داخل اموعات

 اإلمجايل                          
   توجد فروق

 ,013 

  

  

 3,233 

  

2,079  

 ,643 

  

 4 

 196 

200 

8,314  

 126,002 

 134,316  

  بني اموعات                      اخلربة
  داخل اموعات

 اإلمجايل                         

   SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

  "اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى ميكن أن تعزى للعمرال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى )  "2
= F(قيمـة  حتليل التباين أن قيمـة   اختبارهذه الفرضية، إذ يشري  اختباريتضح من اجلدول أعاله نتيجة   

وهذا ما يدل على وجود  ،)0.05(وأقل من مستوى الداللة املعتمد  )0.13(وهي ذات داللة إحصائية  )3.700
كما ميكن التفصـيل يف هـذه   .فروق معنوية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تعزى إىل متغري العمر

   :عمر املستثمر، يف اجلدول التايلالفروق وهذا من خالل عرض املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب 
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عمر ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري  تقرير حول املتوسط احلسايب):27.4(جدول رقم
  املستثمر

 العمر عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 سنة 30أقل من  30 2,2238 79379,

 سنة 39- 30 77 1,9258 80266,

 سنة 49- 40 61 1,8806 85840,

 سنة فأكثر 50 33 1,5541 70054,

  اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر                     

أن املتوسط احلسايب   أن مستوى اإلدراك يرتفع مع ارتفاع أعمار املستثمرين،  فنالحظتشري نتائج اجلدول   
والفئة  ) سنة 49-40( ملستوى اإلدراك أعلى بالنسبة للمشروعات اليت يكون فيها أعمار املستثمرين عالية  الفئة  

على التوايل مقارنة باملشروعات اليت أعمـار   1,8806و  1,5541 إذ بلغ  املتوسط احلسايب) سنة فأكثر 50( 
 1,95و  2,22 حيث كان املتوسط احلسايب) سنة 39-30( والفئة )  سنة 30أقل من ( القائمني عليها أقل الفئة

ونرجح أن للعمر مبا يوفره من اكتساب للخربات العلمية ومبا يوفره امتداد العمر من بنـاء شـبكة    .على التوايل
خطـيط  عالقات اجتماعية، اقتصادية سوف يكون أحد العوامل املهمة يف زيادة االهتمام بنشـاط التنظـيم والت  

فروق  توجد :"واليت تنص على ونقبل الفرضية الفرعية البديلة وبالتايل نرفض الفرضية الفرعية العدمية .للمشروع
  ."بأمهية دراسات اجلدوى تعزى ملتغري عمر املستثمر اإلدراكمعنوية يف مستوى 

بني  املتعددةملقارنات إلجراء ا) أقل فرق معنوي (  LSDمت استخدام اختبار مصدر هذه الفروق،وملعرفة 
  :فئات العمر للمبحوثني الواردة يف اجلدول التايل

  بني فئات عمر املستثمر لعينة الدراسة  املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج :)28.4(رقم جدول 

  سنة 50أكثر من   سنة 49-40  سنة 39-30  سنة30أقل من   عمر املستثمر
  *001,  057, 086,    سنة30أقل من 

  *027,  743,      سنة 30-39

  062,        سنة 40-49

          سنة 50أكثر من 
              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                                            

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر
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أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات من خالل اجلدول  
سنة، حيث مستوى  50سنة  والفئة األكثر من  30اجلدوى خاصة بني فئة املستثمرين ذوي األعمار األقل من 

  .أقل من مستوى الداللة املعتمد) 0,001(الداللة 
سنة  50و املستثمرين األكثر من ) سنة 39 – 30(وكذا وجود الفروق بني املستثمرين ذوي األعمار 

وهذا ما يشري إىل أن امتداد العمر لدى املستثمر سريفع من مستوى خرباته والتعرف أكثر على كيفية تنظيم وإدارة 
  .بأمهية التخطيط والقيام بدراسة للمشروعمشروعه مما سيعزز لديه اإلدراك 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى ميكن أن تعزى للمستوى )"3
  ".الدراسي
أن قيمة  )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار ) 26.4(من نتائج اجلدول  السابق  يتضح  

)F =7.351(  ومستوى الداللة)Sig =0.000(  أقل من مستوى الداللة املعتمد)وهذا ما يبني وجود ) 0.05
كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا من خالل .فروق معنوية يف مستوى اإلدراك تعزى إىل املستوى الدراسي

  :، يف اجلدول التايلعرض املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب املستوى الدراسي 
ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري املستوى  تقرير حول املتوسط احلسايب )  :29.4(اجلدول رقم 

  الدراسي

 املستوى الدراسي عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 ابتدائي 5 2,7429 15649,

 متوسط 23 2,2981 75336,

 ثانوي 94 1,9757 81935,

 جامعي 79 1,6293 76608,

  اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

راد ذوي التحصيل العلمـي  مستوى اإلدراك بأمهية الدراسة يكون أكثر بالنسبة لألف أنتشري نتائج اجلدول السابق 
مث يتناقص هذا اإلدراك باخنفاض املستوى التعليمي لألفراد املتوسط احلسايب  )1,62(  ، املتوسط احلسايب)جامعي(

، وهذا ما يفسر أمهية التعليم والتكوين يف الرفع من القدرات واملهارات اإلدارية لألفـراد   )2,74( للفئة ابتدائي 
  .ملشروع جزءاً من ذلكويف ازدياد الوعي االستثماري لديهم والذي يشكل االهتمام بدراسات اجلدوى وختطيط ا

علـى   :"واليت تـنص ونقبل الفرضية الفرعية البديلة  ،وبناء على ما سبق نرفض الفرضية الفرعية العدمية  
  . "وجود فروق يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تعزى ملتغري املستوى الدراسي

  :والواردة يف اجلدول التايل املتعددةللمقارنات  )LSD(تلك الفروق مت استخدام اختبار  اجتاه وملعرفة 
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 بني فئات املستوى الدراسي لعينة الدراسة  املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج :  )30.4(اجلدول

  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  املستوى الدراسي
  *002,  *034, 251,    ابتدائي

  *000,  078,      متوسط

  *004,        ثانوي

          جامعي
              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                              

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
أظهرت النتائج وجود تلك الفروق خاصة بني املستثمرين ذوي املستوى االبتدائي واملستثمرين ذوي 

وأقل من املستوى  )0,002(، )0,034(املستوى الثانوي واملستوى اجلامعي، حيث ظهرت بشكل دال إحصائيا 
بني املستثمرين ذوي املستوى املتوسط  )0,000(، كما ظهرت تلك الفروق أيضا دالة إحصائيا )0,05(املعتمد 

وكذلك الفروق بني املستثمرين ذوي املستوى الثانوي واملستوى اجلامعي واليت ظهرت ذات داللة ، واجلامعي
وتشري نتائج هذه الفروق أمهية املستوى التعليمي لدى املستثمر يف مسامهته يف الرفع من  .)0,004(إحصائية 
  .ات اجلدوىبأمهية دراس اإلدراكمستوى 

  ".ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تعزى إىل التخصص العلمي) " 4
= F(قيمة  أن )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )26.4(من نتائج اجلدول  السابق  يتضح

وهذا ما يبني وجود فروق  )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )Sig =,006(ومستوى الداللة  )3,736
كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا من خالل عرض .التخصص العلميمعنوية يف مستوى اإلدراك تعزى إىل 

  :، يف اجلدول التايل املستوى العلمياملتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب 
ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري  املتوسط احلسايبتقرير حول  )  :31.4(اجلدول رقم 

  العلمي التخصص
 املستوى الدراسي عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 بدون ختصص حمدد 122 2,0679 80963,
 جتارة/ تسيري/علوم اقتصادية 27 1,5926 78015,
 قانونية/اداريةعلوم  13 1,5385 65764,

 تكنولوجيا 29 1,6700 78627,

  أخرى 10 1,7286 89202,
  اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
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راد ذوي مستوى اإلدراك بأمهية الدراسة يكون أكثر بالنسبة لألف أنتشري نتائج اجلدول السابق 
حيث بلغ املتوسط احلسايب فيهما على  ،مثل االقتصاد والتسيري والعلوم اإلدارية والقانونية اجلامعيةالتخصصات 

 ذوي التخصصات اجلامعية غرب جمال اإلدارة  لألفراد بالنسبةيتناقص هذا اإلدراك ل )1,53(  و) 1,59( الترتيب 
 بسريين ومتكينهم من الفهم أكثر جبوانصقل معارف امليف  ختصصات اإلدارة واالقتصادوهذا ما يفسر أمهية 

ع دراسات عديدة تناولت تنظيم واإلعداد اجليد إلنشاء املشروعات والتحكم يف تسيريها، كما ينسجم ذلك م
أمهية التخصص الذي يدرسه مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة وانعكاس ذلك على املمارسات اإلدارية 

  . ط وإعداد دراسة للمشروعاملستخدمة واليت تشمل جوانب التخطي
علـى   :"واليت تـنص ونقبل الفرضية الفرعية البديلة  ،وبناء على ما سبق نرفض الفرضية الفرعية العدمية  

  . "التخصص العلميوجود فروق يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تعزى ملتغري 
  :والواردة يف اجلدول التايل املتعددةللمقارنات  )LSD(اجتاه تلك الفروق مت استخدام اختبار  وملعرفة 

 لعينة الدراسة التخصص العلميبني فئات   املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج ) : 32.4(اجلدول      

قانونية/إداريةعلوم  تكنولوجيا أخرى تسيري/ علوم اقتصادية   املستوى الدراسي بدون ختصص 
 بدون ختصص  *006, *024, *017, 198,
تسيري/ علوم اقتصادية   841, 717, 646,  
قانونية/إداريةعلوم     622, 572,  
 تكنولوجيا     841,

 أخرى     
              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                                                

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
تلك الفروق خاصة بني املستثمرين الذين ال ميلكون أي ختصص جامعي  أظهرت النتائج وجود

ختصص اإلدارية واملستوى اجلامعي يف ختصصات كل من االقتصاد والتسيري والعلوم ذوي واملستثمرين 
وأقل من املستوى املعتمد  )017,(، )024,(، )0,006(حيث ظهرت بشكل دال إحصائيا  ،التكنولوجيا

لدى املستثمر يف مسامهته يف الرفع من مستوى اإلدراك  التخصص العلمي، وتشري نتائج هذه الفروق أمهية )0,05(
  .بأمهية دراسات اجلدوى

ميكن أن تعزى إىل متغري عدد  دراسات اجلدوى يف مستوى اإلدراك بأمهيةال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ") 5
  ".سنوات اخلربة
= F(قيمة  أن )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )26.4(من نتائج اجلدول  السابق  يتضح

وهذا ما يبني وجود فروق  )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )Sig =,013(ومستوى الداللة  )3,233
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كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا من خالل .عدد سنوات اخلربةمعنوية يف مستوى اإلدراك تعزى إىل 
  :، يف اجلدول التايل عدد سنوات اخلربةعرض املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب 

    اخلربة متغري ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب تقرير حول املتوسط احلسايب )  :33.4(اجلدول رقم 
 عدد سنوات اخلربة عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 سنة 0 33 2,1212 81137,

 سنوات 5أقل من  50 2,0600 78781,

 سنوات 5-9 59 1,9274 85442,

 سنة 14- 10 40 1,6000 79322,

  سنة فأكثر 15 19 1,5940 65164,
  اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
)  سنة فأكثر  15( فالفئة .  يتضح من اجلدول أنه كلما زادت سنوات اخلربة ارتفع مستوى اإلدراك معها

على التوايل مقارنة  1,60و  1,59املتوسط احلسايب  ،هي األكثر إدراكا بأمهية الدراسة ) سنة 14- 10( والفئة 
بالفئات األخرى ، وهذا يعود إىل أن اخلربة جتعل صاحب املشروع أكثر استعدادا يف التحكم يف إدارة املشروع 
كما تساعده على توسيع شبكة العالقات يف بيئة نشاط املشروع وجتعله أيضا أكثر تفهما وإدراكا ألمهية القيام 

على املعلومات تكون أوفر وينعكس ذلك إجيابا  وكذا قدرته على احلصول ،بأنشطة التخطيط والدراسة ملشاريعه
ومما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية الفرعية البديلة واليت تنص .على الدراسة اليت جيريها ملشروعه

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تغرى ملتغري عدد سنوات "على
  ".اط اخلربة يف جمال النش

بني فئات متغري اخلربة  املتعددةللمقارنات ) LSD(اجتاه تلك الفروق مت استخدام اختبار  وملعرفة
  :للمبحوثني الواردة يف اجلدول التايل

  بني فئات سنوات اخلربة لعينة الدراسة  املتعددةللمقارنات  )LSD(نتائج اختبار :  )34.4(اجلدول
  سنة فأكثر 15  سنة 14-10  سنوات 9-5  سنة 5-1      سنة 0  سنوات اخلربة

 *023,  *006,  267, 734,    سنة 0

 *032,  *007,  391,      سنة 1-5

 117,  *048,        سنوات 5-9

  979,          سنة 10-14

            سنة فأكثر 15
              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                                      

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
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أظهرت النتائج  عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى خاصة 
حيث كان مستوى ، )سنة فأكثر 15(و) سنة 14-10(اخلربة بني املستثمرين عدميي اخلربة و املستثمرين ذوي 

  .أقل من مستوى الداللة املعتمد) 0.023، 0.006( الداللة هلذه الفروق  على الترتيب
 14- 10(سنوات والفئة  5كما وجدت تلك الفروق أيضا بني فئة املستثمرين ذوي اخلربة األقل من 

بينما تلك الفروق ظهرت ضعيفة جدا أو خمتفية ،اللة إحصائيةواليت ظهرت أيضا ذات د) سنة فأكثر 15(و) سنة
  )سنة فأكثر 15(و) سنة 14- 10(والفئة ) سنوات 9-5(متاما كلما امتدت سنوات اخلربة ابتداء من الفئة 

الفروق يف مستوى اإلدراك بني املستثمرين عدميي اخلربة أو ذوي اخلربة الضعيفة واملستثمرين  وهذا ما يشري إىل
  .اخلربة الكبرية يف جمال النشاطذوي 

ميكن أن تعزى إىل  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  ) "6
  ".التكوين يف تسيري املؤسسات

بغرض إظهار مدى وجود فروق يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى بني األفراد الذين قاموا 
  T-testمل يقوموا بذلك نلجأ إىل استخدام اختبار ل إدارة املؤسسات واألفراد الذين بتكوين يف جما

Independent والذي نتائجه مبينة يف اجلدول التايل:  
بأمهية دراسات اجلدوى حسب  اإلدراكالختبار للفروق املعنوية يف مستوى   T-testاختبارنتائج  :  )35.4(اجلدول 

  متغري التكوين يف إدارة املؤسسات
Levensلوجود فروق يف االحنرافات املعيارية اختبار    بالنسبة لوجود فروق معنوية يف املتوسطات   T- test   اختبار

 Fقيمة  مستوى الداللة
االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الداللة

 tقيمة 
املتوسط 
 احلسايب

 العدد
القيام 
 بالتكوين

,000 13,180 
,73954 

,009 -2,651 
 نعم 73 1,7025

 ال 128 2,0056 84495,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
 )F )13,180عن وجود فروق يف االحنرافات املعيارية حيث بلغت قيمة Levensتشري نتائج اختبار 

وهذا ما يشري إىل عدم جتانس بني املشروعات  )0,05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,000(ومبستوى داللة 
مدعمة لذلك إذ  T-testاليت قامت ذا النوع من التكوين واملشروعات اليت مل تقم بذلك ،وتأيت نتائج اختبار 

ومستوى داللة  )t)-2,651كشفت عن وجود فروق يف املتوسطات ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة 
وهذا ما يؤكد على أن األفراد الذين قاموا ذا النوع من التكوين  )0,05(أقل من املستوى املعتمد  )0,009(

كانوا أكثر إدراك مقارنة بالنسبة لألفراد الذين مل يقوموا بذلك وهذا ما يفسر بأمهية برامج التكوين يف جمال إدارة 
فع من القدرات املقاوالتية لدى األفراد ويزداد وعيهم بأمهية أنشطة التخطيط عمل على الرتإذ  ،وتنظيم املشروعات

  .و دراسات اجلدوى لنجاح مشروعام
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وجود فروق "ومما سبق نرفض الفرضية الفرعية العدمية ونقبل الفرضية الفرعية البديلة واليت تنص على 
  ".رى ملتغري التكوين يف تسيري املؤسساتيف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تغ إحصائيةذات داللة 

  :الفروقات ذات العالقة باخلصائص التنظيمية للمشروع: ثانيا
  : الفرضية الفرعية الثانية

H03-2 :" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى ميكن أن تعزى
   ."خلصائص املشروع

والذي توصلنا فيه إىل  )One way ANOVA(الختبار هذه الفرضية نستخدم اختبار حتليل التباين 
 :النتائج التالية

الختبار للفروق املعنوية يف مستوى )   One way ANOVA(نتائج حتليل التباين األحادي )  36.4( جدول  
  تبعا خلصائص املشروعاإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى 

مستوى  النتيجة
 sigالداللة 

متوسط  F قيمة
 املربعات

درجة 
 احلرية

جمموع 
 املربعات

 مصدر التباين

توجد 
 فروق

 

,000 

 

 

6,750 

 

4,173 

,618 

 

3 

197 

200 

12,520 

121,796 

134,316  
  

  بني اموعات             عمر املشروع    
  داخل اموعات

  اإلمجايل                                     
 

توجد ال 
 فروق

  

 ,109 

  

  

 1,916 

  

 1,263 

 ,660 

  

4 

196 

200 

5,054  

 129,262 

 134,316  

  بني اموعات       الشكل القانوين        
  داخل اموعات

 اإلمجايل                  

توجد 
  13,443 000, فروق

8,029  

,597 

  

2 

198 

200 

 16,058 

 118,258 

 134,316  

  بني اموعاتاملشروع             حجم    
  داخل اموعات

 اإلمجايل                  

توجد 
 فروق

  

 ,000 

  

  

13,200  

  

7,126  

 ,540 

  

4 

196 

200 

28,504  

 105,813 

 134,316  

  بني اموعات            قطاع النشاط    
  داخل اموعات

 اإلمجايل                  

توجد 
 فروق

  

 ,000 

  

  

 6,977 

  

4,185  

,600  

  

4 

196 

200 

 16,741 

 117,575 

 134,316  

اموعات      بني املشروع         إنشاء إطار 
  داخل اموعات

 اإلمجايل                  

توجد ال 
 فروق

  

 ,440 

  

  

 ,824 

  

,554  

 ,673 

  

2 

198 

200 

1,109  

 133,207 

 134,316  

  بني اموعات            شكل االستثمار   
  داخل اموعات

                    اإلمجايل                  
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توجد 
 فروق

  

 ,012 

  

  

 3,772 

  

2,432  

 ,645 

   

3 

197 

200 

7,296  

 127,021 

134,316   
  

  بني اموعات     مصدر التمويل           
  داخل اموعات

 اإلمجايل                  

توجد 
 فروق

  

 ,016 

  

  

 4,227 

  

 2,750 

 ,651 

  

2 

198 

200 

 5,500 

 128,817 

 134,316  

  بني اموعات             الشخص املسري   
  داخل اموعات

  اإلمجايل                  
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

  : الفرضيات الفرعية التالية الفرعية السابقة وينبثق من الفرضية
  " .ملشروعاتعزى إىل عمر  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ") 1

 )F =6,750(إذ يشري اختبار حتليل التباين أن قيمة من اجلدول أعاله نتيجة اختبار هذه الفرضية،  يتضح  
وجود فـروق  وهذا ما يدل على  ،)0.05(وأقل من مستوى الداللة املعتمد  )000,(وهي ذات داللة إحصائية 

كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا من خالل عرض  .معنوية يف مستوى اإلدراك تعزى ملتغري عمر املشروع
   :، يف اجلدول التايلاملشروععمر املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب 

  املشروع ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري عمر تقرير حول املتوسط احلسايب):37.4(جدول رقم

 عدد سنوات النشاط عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 سنوات 0-4 73 2,0509 82285,
 سنوات 5-9 68 1,9559 82093,
 سنة 10-14 25 2,0286 82685,
 سنة فما فوق 15 35 1,3592 58119,
  اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر                     

الفئة (  ى بالنسبة للمشروعات األطول عمراأن املتوسط احلسايب  ملستوى اإلدراك أعل تشري نتائج اجلدول  
) سنوات 4- 0(الفئة  -األقل عمرا –مقارنة باملشروعات الفتية  1,35إذ بلغ  املتوسط احلسايب )سنة فما فوق  15

وقد يفسر هذا بأن املشروعات األطول عمرا هلا القدرة على التعامل مع البيئة ، 2,05حيث كان املتوسط احلسايب 
لها تدرك أمهية أنشطة التخطيط احمليطة واستيعاب متطلبات السوق وكذا تراكم اخلربات وشبكة العالقات جيع

على عكس املشروعات حديثة النشأة اليت تكون  ،والقيام بدراسات ملشاريعها ألا اكتسبت مثل هذه الثقافة
جتارا مازالت ضعيفة وكثريا ما تكون قراراا متسرعة وغري مدروسة فتكون أقل اهتماما ألنشطة التخطيط 

  .وتقييم املشروعات
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وبناء على ما سبق ميكن رفض الفرضية الفرعية العدمية  وقبول الفرضية الفرعية البديلة واليت تنص علـى  
  ."وجود فروق ذات داللة يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تعزى لعمر املشروع"

بني فئات  ملتعددةاملقارنات إلجراء ا) أقل فرق معنوي (  LSDمت استخدام اختبار مصدر هذه الفروق،وملعرفة 
  :متغري عمر املشروع والواردة يف اجلدول التايل 

  للمقارنات البعدية  بني فئات عمر املشروع لعينة الدراسة) LSD(نتائج اختبار ) : 38.4(اجلدول رقم 

  سنة فأكثر 15  سنة 14- 10  سنوات 9-5  سنوات4– 0  عمر املشروع
 *000,  903, 474,    سنوات4– 0
 *000,  693,      سنوات 5-9

 *001,        سنة 10-14
          سنة فأكثر 15

              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                                       
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات من خالل اجلدول  
،حيث ظهرت ) سنة فأكثر 15(و) سنوات 4-0(اجلدوى خاصة بني املشروعات اليت تتراوح أعمارها ما بني 

 9-5(ني بوكذا ظهرت الفروق دالة أيضا بني املشروعات اليت أعمارها ما  )0,000(الفروق بشكل دال إحصائيا 
سنة  15(و) سنة 14-10(وكذا أيضا بني املشروعات ذات  )0,000(مبستوى داللة ) سنة فأكثر 15(و ) سنوات
وهذا ما يؤكد أن طول امتداد عمر املشروع واكتسابه للخربات ) 0,001(مبستوى داللة إحصائية ) فأكثر

تعامل مع احمليط واالستفادة من التجارب ينمي لدى املستثمر ثقافة ووعي بأمهية أساليب التخطيط والتنظيم وال
  . للمشروعات واليت من بينها مسألة االهتمام بدراسات اجلدوى

تعزى إىل الشكل  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية )  "2
   ".شروعلملالقانوين 

 Fأن قيمة  )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )36.4(من نتائج اجلدول السابق  يتضح

وهذا يعين عدم وجود فروق  )0,05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد  0,109ومستوى الداللة  ،1,916 تساوي
معنوية يف مستوى اإلدراك تعود إىل الشكل القانوين للمشروع ويعود ذلك إىل أن اإلقبال على دراسات اجلدوى 

وهذا ما جيعلنا نقبل بصحة ، واإلدراك بأمهيتها مسألة م كل املشروعات بغض النظر عن الشكل القانوين هلا
  .الفرضية الفرعية العدمية 

تعزى إىل حجم  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال) " 3
 ".املشروع
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 تساوي Fأن قيمة  )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )36.4( رقممن نتائج اجلدول  يتضح
فروق معنوية يف  وهذا يعين وجود) 0,05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,000(ومستوى الداللة  13,443

كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا من خالل عرض املتوسـط   .مستوى اإلدراك ترجع إىل حجم املشروع
   :حجم  املشروع، يف اجلدول التايلاحلسايب ملستوى اإلدراك حسب 

  حجم املشروعملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري  تقرير حول املتوسط احلسايب):39.4(جدول رقم

 عدد العمال عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 عامل 1-9 113 2,1188 79262,

 عامل 49- 10 61 1,7354 80552,

 عامل 250- 50 27 1,3228 58714,

  اموع 201 1,8955 81950,
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر

 250-50( فبالنسبة للفئتني  ،مستوى اإلدراك يرتفع مع ارتفاع حجم املشروع نالحظ من خالل اجلدول أنكما 

على التوايل واليت تدل على مستوى أعلى من  1,73و  1,32كان املتوسط احلسايب )عامل  49-10 (و  ) عامل
  .2,11حيث املتوسط احلسايب فيها ) عامل  9-1( مقارنة بفئة املشروعات املصغرة  اإلدراك

وهذا منطقي ألنه بارتفاع حجم املشروع تصبح آثاره أكرب على مستوى املشروع أو البيئة اليت ينشط 
كما  هاوبالتايل ارتفاع خماطر التعثر يف حالة حدوث ،فيها خاصة وأنه تكون فيه موارد معتربة ستوظف يف املشروع

ومن مثة تتزايد أمهية  أن املشروعات ذات احلجم األكرب تكون أقل مرونة مقارنة باملشروعات ذات احلجم األصغر،
  .الدراسة كلما زاد حجم املشروع

وجود فروق ": رفض الفرضية الصفرية الفرعية ونقبل الفرضية الفرعية البديلة واليت تنص علىنومما سبق 
  ."تعزى إىل حجم املشروع مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىيف  ذات داللة إحصائية

للمقارنات البعدية بني فئات متغري حجم ) LSD(مت استخدام اختبار . تلك الفروق مصدر وملعرفة
 :املشروع والواردة يف اجلدول التايل

  املشروع لعينة الدراسةللمقارنات البعدية  بني فئات حجم ) LSD( اختبارنتائج :  )40.4(رقم اجلدول 
  عامل 250- 50  عامل 49- 10  عامل 9-1  حجم املشروع

  *000, *002,    عامل 1-9
  *022,      عامل 10-49
        عامل 50-250

              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                            
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
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أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات من خالل اجلدول  
  )عامل 49- 10(وذات احلجم الصغري ) عمال 10أقل من (اجلدوى خاصة بني املشروعات ذات احلجم املصغر 

وكانت الفروق أكثر ، أقل من مستوى الداللة املعتمد) 0,002( إحصائياحيث ظهرت الفروق بشكل دال 
أقل ) 0,000(مبستوى داللة ) عامل250- 50(وضوح ما بني املشروعات ذات احلجم املصغر واحلجم املتوسط 

) عامل 49- 10(الصغري  كما كانت تلك الفروق دالة بني املشروعات ذات احلجم، من مستوى الداللة املعتمد
  .أقل من مستوى الداللة املعتمد) 0,022(حيث كان مستوى الداللة ) عامل 250-50(وذات احلجم املتوسط 

وهذا ما يؤكد تزايد أمهية دراسات اجلدوى واإلدراك بضرورة القيام ا كلما ازداد حجم املشروع نظرا لتعاظم 
  .م التخصيص اجليد هلا أو ضياعهااملوارد املستخدمة ومن مثة ارتفاع خماطر عد

تعزى إىل قطاع  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) " 4
 ".النشاط

 تساوي Fأن قيمة  )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )36.4( رقممن نتائج اجلدول  يتضح 
مما يعين أن قطاع النشاط كان له  ،)0,05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,000(ومستوى الداللة  13,200

كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا من . وى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىدور يف وجود فروقات يف مست
   :قطاع النشاط، يف اجلدول التايلخالل عرض املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب 

  تقرير حول املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب قطاع النشاط ):41.4(اجلدول رقم

 قطاع النشاط عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 الفالحة 9 1,7937 86340,

 واألشغال العمومية البناء 55 1,8234 78774,

 اخلدمات 63 1,9955 77992,

 الصناعة والتحويل 44 1,3734 65154,

 التجارة والتوزيع 30 2,6143 59809,

  اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
، فاملتوسط نالحظ من خالل اجلدول أن مستوى اإلدراك يكون مرتفع خاصة يف قطاع الصناعة والتحويل

موال وهذا يرجع إىل طبيعة هذا النشاط الذي يتسم بارتفاع املخاطر فيه ويتطلب رؤوس أ1,37 بـ يقدر احلسايب
فيه بطيئة مما يعزز من أمهية القيام بدراسة اجلدوى يف مثل هذه األنشطة، كما جند  كبرية ودورة رأس املال تكون

وهذا يرجع أيضا  2,61 ـر بيقد ط احلسايباملتوس ا خاصة يف قطاع التجارة والتوزيعأن مستوى اإلدراك منخفض
إىل طبيعة هذا النشاط الذي يتميز بارتفاع املردودية فيه واألرباح السريعة، مما جيعل اهتمام األفراد بالقيام بدراسة 

 كون ضعيفا طاملا أن درجة عدم التأكد يف حتقيق العائد منخفضة مقارنة باألنشطة الصناعية ويجدوى ملشروعام 
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وجود ": ميكن رفض الفرضية الصفرية الفرعية وقبول الفرضية الفرعية البديلة واليت تنص على ومما سبق .الفالحية
 ".تعزى إىل قطاع النشاط يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى فروق ذات داللة إحصائية

بني فئات متغري قطاع  املتعددةللمقارنات ) LSD(تلك الفروق، مت استخدام اختبار  مصدر وملعرفة
  :النشاط والواردة يف اجلدول التايل

  بني فئات قطاع النشاط لعينة الدراسة املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج :  )42.4(رقم  اجلدول
البناء واألشغال   الفالحة  قطاع النشاط

  العمومية
الصناعة   اخلدمات

  والتحويل
  التجارة والتوزيع

 *004, 120,  442, 911,    الفالحة
 *000, *003,  206,      البناء واألشغال العمومية

 *000, *000,        اخلدمات
  *000,          الصناعة والتحويل
            التجارة والتوزيع

              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                                              
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

فروق خاصة بني املشروعات اليت تنشط يف الفالحة واملشروعات اليت تنشط الأظهرت النتائج وجود تلك 
، وكذلك الفروق بني املشروعات اليت تنشط يف البناء )0,004(يف التجارة، حيث كان الفرق دال إحصائيا 

وكذلك مع  )0,003(واألشغال العمومية واملشروعات اليت تنشط يف الصناعة، حيث كان الفرق دال إحصائيا 
وظهرت الفروق ما بني قطاع اخلدمات وقطاعي الصناعة والتجارة حيث كانت ، )0,000(قطاع التجارة 

  ما بني قطاع الصناعة والتجارة  )0,000(،وظهرت الفروق دالة إحصائيا  )0,000(الفروق أيضا دالة إحصائيا 
بأمهية دراسات اجلدوى، إذ يتضح أن  واإلدراكوتبني هذه النتائج تأثري قطاع النشاط على مسألة االهتمام 

ألنشطة ومتطلبات قطاعات مثل الصناعة والفالحة تعد دراسة املشروع فيها أكثر أمهية نظرا لتعاظم خماطر هذه ا
التجربة الالزمة فيها مقارنة مع قطاعات أخرى مثل التجارة أو اخلدمات اليت سجلت مستويات اهتمام بدراسات 

  .اجلدوى بشكل أقل
تعزى إىل إطار إنشاء  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) " 5

  ".املشروع
 6,977 تساوي Fأن قيمة  )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )36.4(من نتائج اجلدول رقم  يتضح

 وهذا ما يشري إىل وجود فروق معنوية يف ،)0,05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,000(ومستوى الداللة 
ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا كما  .تعود إىل إطار إنشاء املشروعبأمهية دراسات اجلدوى  مستوى اإلدراك 

  .من خالل عرض املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب إطار املشروع
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  ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري إطار املشروع تقرير حول املتوسط احلسايب )  :43.4( اجلدول رقم 

 إنشاء املشروعإطار  عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
 )مبادرة شخصية(يف إطار خاص  148 2,0560 82152,
,23133 1,1143 10 APSI 
,71842 1,6623 22 ANSEJ 
,60423 1,3529 17 ANDI 
,63353 1,5000 4 ANGEM 
  اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر
مستوى اإلدراك يكون عاليا لدى املشروعات اليت مت إنشائها يف إطار أن  نالحظمن خالل اجلدول 

نح االمتيازات له وهذا من خالل املتوسطات متمبادرات الدعم احلكومي سواء اليت تقدم التمويل للمشروع أو 
 , ANGEM:  لألطر التالية على التوايل بالنسبة 1,11و  1,66و  1,35و  1,50احلسابية اليت تدل على ذلك  

ANDI , ANSEJ , APSI  مقارنة بالنسبة للمشروعات اليت مت إنشائها يف إطار مبادرة شخصية حيث املتوسط
وتنسجم هذه النتائج مع ما مت التوصل إليه سابقا يف أن كل املشروعات اليت أجنزت يف .  2,05احلسايب قدر ب 

ا ما يفسر أن أهم عامل يف إقبال هذه املشروعات إطار هذا الدعم قامت بإجراء دراسة جدوى ملشروعها، وهذ
على الدراسة كان نتيجة اشتراطات اجلهات التمويلية  والدعم بضرورة القيام بالدراسة نظري احلصول على التمويل 
أو الدعم املنتظر ،بينما جند أن مستوى اإلدراك يظهر متباينا بالنسبة للمشروعات اليت أنشئت يف إطار املبادرة 

صية فهناك نسبة معتربة غري مقتنعة بأمهية دراسات اجلدوى وال تويل اهتماما ا، كما توجد نسبة من الشخ
ومما سبق ميكن رفض  .املشروعات تم بدراسات اجلدوى خاصة بالنسبة للمسريين ذوي التحصيل العلمي العايل

يف  وجود فروق ذات داللة إحصائية": ىالفرضية الفرعية العدمية وقبول الفرضية الفرعية البديلة واليت تنص عل
  ".إلطار إنشاء املشروعتعزى  مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى 

بني فئات متغري إطار إنشاء   املتعددةللمقارنات ) LSD(تلك الفروق، مت استخدام اختبار  مصدر وملعرفة 
  :املشروع والواردة يف اجلدول التايل

 بني فئات إطار إنشاء املشروع لعينة الدراسة املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج : )44.4(رقم اجلدول 
  APSI  ANSEJ  ANDI  ANGEM  مبادرة شخصية  إطار إنشاء املشروع 

 158, *000,  *027, *000,    مبادرة شخصية

APSI      ,065  ,440 ,401 

ANSEJ        ,218 ,700 

ANDI          ,733  

ANGEM            

              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                                            
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر
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مبادرة (املشروعات اليت أنشئت يف إطار خاص فروق خاصة بني الوجود تلك  نتائج اجلدولأظهرت 
واليت ) ANSEJ ،ANDIسابقا و APSI(واملشروعات اليت أنشئت يف إطار هيئات الدعم احلكومي ) شخصية

وهي أقل من مستوى الداللة  )0,000(،)0,027(،)0.000(ظهرت مبستويات داللة إحصائية  على الترتيب  
ملستثمرين يف هذا النوع من املشروعات بدراسات اجلدوى ومسألة حصوهلم املعتمد، وهذا ما يؤكد ارتباط قيام ا

وبالتايل بروز عامل احلصول على التمويل البنكي واالمتيازات احلكومية كإحدى  ،على الدعم احلكومي املنتظر
  .العوامل املتحكمة يف مسألة إقبال املستثمرين على دراسات اجلدوى

تعزى إىل شكل االستثمار  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىئية ال توجد فروق ذات داللة إحصا)"6
  ".الذي يظهر به املشروع

 تساوي Fأن قيمة  )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )36.4(من نتائج اجلدول رقم  يتضح
مما يعين عدم وجود فروق معنوية يف  )0,05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد  )0,440(ومستوى الداللة  824,

ويرجع هذا التقارب يف مستوى اإلدراك بني أشكال االستثمارات اليت  .مستوى اإلدراك تعود إىل شكل االستثمار
تأخذها املشروعات إىل أن أمهية دراسات اجلدوى ال تكون منحصرة فقط بالنسبة للمشاريع اجلديدة بل حىت يف 

للتوسع هي حباجة إىل معلومات تفيدها يف دراسة مدى إمكانية جناح عمليات التوسعة  حالة املشروعات اليت تسعى
اليت دف إليها وكذا الشأن بالنسبة للمشروعات اليت مت إعادة إنشائها بعد تغيريها للنشاط أو التوقف املؤقت هي 

نقبل بصحة ومما سبق ، سابقاحباجة إىل مثل هذه الدراسات لتفادي التعثر جمددا أو الوقوع يف أخطاء ارتكبت 
  .العدمية الفرعية الفرضية

تعزى إىل الشخص املسري  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية "  )7
  ".للمشروع

 4,227تساوي Fأن قيمة  )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )36.4(من نتائج اجلدول رقم  يتضح
وهذا يعين وجود فروق معنوية يف مستوى ) 0,05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0,016(ومستوى الداللة 

كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق وهذا من  .اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تعود إىل الشخص املسري للمشروع
  :اجلدول التايل ، يفروعخالل عرض املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب الشخص املسري للمش

  ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب الشخص املسري للمشروع تقرير حول املتوسط احلسايب : )45.4(  دولج

 الشخص املسري عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
 املالك 122 2,0047 79845,
 شريك من بني الشركاء 60 1,8119 85653,
 مسري خيتلف عن املالك أو عن الشريك 19 1,4586 68276,

 اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر
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أن مستوى اإلدراك يرتفع يف حالة إذا ما كانت إدارة املشروع يشرف عليها  نالحظ من خالل اجلدول
يقدر  الشريك يف حالة املؤسسة اجلماعية املتوسط احلسايبمسري خيتلف عن املالك يف حالة املؤسسة الفردية أو عن 

حيث يتضح  2,004املتوسط احلسايب يقدر ب  وع الذي يتوىل فيه أصحابه إدارتهمقارنة بالنسبة للمشر 1,45ب
يف هذه الفئة فهناك من يويل أمهية لدراسة اجلدوى عند االستثمار وهناك من ال  اإلدراكوجود تباين يف مستوى 

 وهذا قد يفسر بوجود تكاليف وكالة جتعل من املسري املختلف عن مالك املشروع ينتهج سلوكا يربر  ا، يأخذ
ضمنها السهر على اختاذ قرارات استثمارية مدروسة باالستناد على فيه أن يعمل ملصلحة مالك املشروع واليت من 

وقد تكون مسألة اإلدراك بأمهية الدراسة ضعيفة يف بعض املشروعات اليت يتوىل فيها املالك  ،دراسات اجلدوى
كز بأنفسهم إدارة املشروع واختاذ القرارات ورغبتهم يف السيطرة على املشروع وأن يكون املالك املسري هو مر

جلميع القرارات، وهذا ما جيعلها يف كثري من األحيان تفتقد اخلربات الالزمة لذلك والتسرع يف القيام مبشاريع دون 
وتبقى هذه الفئة أكثر حرصا على القيام بدراسة اجلدوى كلما توفرت مزايا اخلربة والتكوين  ،أي دراسة أو ختطيط

  .التخطيط ودراسة املشروع واملعرفة اليت ترفع من قدرام والتشبث بفكرة
وجود " :ومما سبق ميكن رفض الفرضية الفرعية الصفرية وقبول الفرضية الفرعية البديلة واليت تنص على

  ".تعزى إىل الشخص املسري للمشروع يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى فروق ذات داللة إحصائية
بني فئات متغري الشخص  املتعددةللمقارنات ) LSD(تلك الفروق، مت استخدام اختبار مصدر  وملعرفة 

  :املسري للمشروع والواردة يف اجلدول التايل 
  بني فئات الشخص املسري للمشروع لعينة الدراسة  املتعددةللمقارنات  )LSD( اختبارنتائج :  )46.4(رقم  جلدولا

  املالك أو عن الشريكمسري خيتلف عن   شريك من بني الشركاء  املالك  الشخص املسري للمشروع
  *007, 131,    املالك

  098,      شريك من بني الشركاء

مسري خيتلف عن املالك أو عن 
  الشريك

      

              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                                                                 
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر

وجود تلك الفروق يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى خاصة  حسب اجلدول أظهرت النتائج
بني املشروعات اليت يتوىل فيها املالك نفسه إدارة املشروع واملشروعات اليت يكون فيها املسري خمتلف عن املالك 

 ) 0.007(إحصائياواليت ظهرت بشكل دال  )يف حالة املؤسسة اجلامعية(شريك وعن ال) يف حالة املؤسسة الفردية(
وهذا ما يعزز ما توصلت إليه الدراسات يف هذا الشأن واليت أشارت إىل املشاكل اليت تتعرض إليها املشروعات  

عندما جتمع بني اإلدارة وامللكية معا ،واليت غالبا ما تكون مصحوبة بنقص اخلربات وعدم السيطرة ) م(و ) ص(
  .التسيري واإلدارة ملشروعه على املشروع عندما يتوىل املالك بنفسه كل عمليات
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تعزى إىل مصدر متويل  يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) " 8
 ".املشروع

 3,772تساوي Fأن قيمة  )One way ANOVA(حتليل التباين  الختبار )36.4(من نتائج اجلدول رقم  يتضح
وهذا يعين وجود فروق معنوية يف مستوى  )0,05(أقل من مستوى الداللة املعتمد  0,012ومستوى الداللة 

وهذا من خالل كما ميكن التفصيل يف هذه الفروق  .اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى تعود إىل مصدر التمويل
  :مصدر التمويل، يف اجلدول التايلعرض املتوسط احلسايب ملستوى اإلدراك حسب 

   التمويل ملستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى حسب متغري مصدر تقرير حول املتوسط احلسايب : )47.4( رقماجلدول 
 مصدر التمويل عدد أفراد العينة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 )متويل شخصي(متويل داخلي   90 1,9937 82883,
 أصدقاء/دعم عائلي  28 2,1480 82979,
 )أكثر من مصدر متويلي( خمتلطمتويل   22 1,9351 83849,
  عن طريق البنوك ومساعدات الدولةمتويل   61 1,6206 73627,
  اموع 201 1,8955 81950,

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
أن مستوى اإلدراك يرتفع كلما جلأت املشروعات يف متويلها إىل البنوك أو  حسب نتائج اجلدول نالحظ

كما نالحظ اخنفاض  ....)ANSEJ ،ANGEM(مساعدات الدولة اليت عادة ما تقدمها يف إطار هيئات مثل 
ا ما األصدقاء وهذ/ مستوى اإلدراك عندما يرتبط متويل املشروع باملصادر الشخصية أو اللجوء إىل الدعم العائلي

ومما سبق ميكن رفض  .يشري إىل ارتباط القيام بدراسات اجلدوى مقابل احلصول على القروض أو الدعم احلكومي
يف  توجد فروق ذات داللة إحصائية"الفرضية الفرعية العدمية وقبول الفرضية الفرعية البديلة اليت تنص على 

  ".يل املشروعتعزى إىل مصدر التمو مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى
بني فئات متغري مصدر  املتعددةللمقارنات ) LSD(تلك الفروق، مت استخدام اختبار  مصدر وملعرفة

  :التمويل والواردة يف اجلدول التايل 
  للمقارنات البعدية  بني فئات مصدر متويل املشروع لعينة الدراسة) LSD(نتائج إختبار :  )48.4(رقم  جلدولا

  متويل بنكي ومساعدات الدولة   متويل خمتلط  أصدقاء/دعم عائلي  شخصي متويل  مصدر متويل للمشروع 
 *006,  759, 376,   متويل شخصي

 *004,  353,     أصدقاء/دعم عائلي

  117,       متويل خمتلط

          متويل بنكي ومساعدات الدولة
              05α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  *                                                     

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج : املصدر
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أظهرت النتائج وجود تلك الفروق خاصة  بني املشروعات اليت مصدر متويلها شخصي واملشروعات اليت 
أقل من  )0,006(متويلها يكون عن طريق القروض أو مساعدات الدولة، حيث ظهرت مبستوى داللة إحصائية 

بني املشروعات اليت متويلها عن  )0,004(، كما ظهرت الفروق دالة إحصائيا )0,05(مستوى الداللة املعتمد 
  .اليت متويلها كان عن طريق القروض أو مساعدات الدولة ألصدقاء واملشروعاتا/ طريق الدعم العائلي

وهذا ما يشري إىل أن اإلقبال واالهتمام بدراسات اجلدوى يف هذا النوع من املشروعات عادة ما يكون مرتبط 
يف القروض ومساعدات الدولة وعلى الرغم من أن اللجوء إىل مصادر مثل باملصادر اخلارجية للتمويل واملتمثلة 

األصدقاء واليت تشكل مصادر خارجية للتمويل إال أن املستثمر ال يويل أمهية كبرية يف القيام / الدعم العائلي
  .بدراسة ملشروعه عندما يلجأ إىل هذا النوع من املصادر

 )خصائص املستثمر وخصائص املشروع(مهية دراسات اجلدوى واملتغريات املستقلة بني مستوى إدراك أ حتليل العالقة: ثالثا
بأمهية دراسات  اإلدراكعن وجود فروقات يف مستوى  املسئولةبعد الكشف عن املتغريات اليت كانت 

حتليل بريسون ،كما هو  باستخداماجلدوى باستخدام حتليل التباين، سنحاول التأكد من مدى وجود هذه العالقة 
  :مبني يف اجلدول التايل

دراسات اجلدوى واملتغريات الشخصية للمستثمر وخصائص  بأمهية اإلدراكالعالقة بني مستوى ) 49.4( جدول رقم 
  املشروع

وى
جلد

ت ا
اسا

 در
مهية

ك بأ
درا

 اإل
وى

مست
  

املتغريات 
  الشخصية

عمر   اجلنس
  املستثمر

املستوى 
  الدراسي

التخصص 
  العلمي

التكوين يف   اخلربة
 إدارة

  املؤسسات

    

  معامل االرتباط
  

,014  ,216**  ,317**  ,243** ,235**  ,178*      

  مستوى الداللة
  

,845  ,002  ,000  ,001  ,001  ,011      

 خصائص
  املشروع

عمر 
  املشروع

الشكل 
  القانوين 

حجم 
  املشروع

قطاع 
  النشاط

 إنشاء إطار
  املشروع

شكل 
  االستثمار

مصدر 
  التمويل

الشخص 
  املسري

  معامل االرتباط
  

,256**  ,146*  ,346**  ,142*  ,289**  ,067  ,194**  ,199**  

  مستوى الداللة
  

,000  ,039  ,000  ,045  ,000  ,342  ,006**  ,005  

        01α, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  **                      05α, 0=عند مستوى داللة  إحصائيااالرتباط  دال  *
  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر
بني مستوى  إحصائيةحسب اجلدول أعاله وجود عالقة ارتباط ذات داللة  اإلحصائيتظهر نتائج التحليل 

العمر،املستوى ( بأمهية دراسات اجلدوى وبعض املتغريات الشخصية والوظيفية للمستثمر واملتمثلة يف  اإلدراك
كما أظهرت النتائج أيضا وجود عالقة ، )القيام بالتكوين يف إدارة املؤسسات،اخلربة التخصص العلمي، الدراسي،
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بأمهية دراسات اجلدوى وبعض املتغريات اليت ختص خصائص  اإلدراكبني مستوى  إحصائيةارتباط ذات داللة 
 مصدر التمويل، إطار إنشاء املشروع، قطاع النشاط، حجم املشروع، عمر املشروع،(املشروع واملتمثلة يف 

  .ولقد جاءت هذه النتائج منسجمة ومؤكدة ملا مت التوصل إليه سابقا يف حتليل التباين ).الشخص املسري للمشروع
  :الرابعة  ةار الفرضياختب -4

H04 :" املشروعات حمل أداء و دراسات اجلدوىال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني غياب أو ضعف
  "الدراسة

  :معامالت االرتباط بريسون والنتائج مبينة يف اجلدول التايل بإلظهار مدى وجود تلك العالقة مت حسا
  املشروعات حمل الدراسة وأداءمعامالت االرتباط بريسون بني غياب أو ضعف الدراسة  اختبارنتائج : )50.4( اجلدول

  معامل االرتباط مستوى الداللة
وجود الدراسة/غياب **350, 000,  

 
قوة الدراسة/ضعف **296, 001,  

 
  α 01, 0=االرتباط  دال إحصائيا عند مستوى داللة  **               α 05, 0=عند مستوى داللة  إحصائيااالرتباط  دال  *

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج  :املصدر

بني القيام بالدراسة للمشروع ومستوى  ضعيفة نوعا ما أظهرت النتائج أنه توجد عالقة ارتباط موجبة
مما يعين أن القيام بالدراسة  )0,000(وهي ذات داللة إحصائية  )0,350(أداءه حيث بلغ معامل االرتباط 

  .للمشروع يعزز من فرص جناحه إىل حد ما
بني مستوى اجناز الدراسة وأداء املشروع حيث  ضعيفة كما أظهرت النتائج أيضا عن وجود عالقة ارتباط موجبة

وهو ما يشري إىل أن توافر دراسة جدوى جيدة  )0,001(وهي ذات داللة إحصائية ) 0,296(بلغ معامل االرتباط 
  .للمشروع يرفع من فرص جناحه أيضا إىل حد ما

إال أننا نسجل رغم ذلك أنه هناك مشاريع حققت جناحا على الرغم من عدم قيامها بدراسة جدوى وباملقابل 
خرى تؤثر على مسألة هناك مشاريع فشلت على الرغم من قيامها بدراسة جدوى وهذا ما يعين أن هناك عوامل أ

جناح أو فشل هذه املشروعات غري دراسات اجلدوى، ال يتسع املقام يف هذا الدراسة للبحث فيها لكن ميكن 
مرتبط بالقدرات واملهارات لدى املالك املسري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت هلا دور ما هو  التنويه ا مثل

ومما سبق ميكن رفض الفرضية العدمية السابقة  .ذي يعزز من فرص جناحه يف تنظيم وإدارة املشروع على النحو ال
ارتباط ذات داللة إحصائية بني غياب أو ضعف الدراسة  توجد عالقة" وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على 

  ".حمل الدراسة من وجهة نظر القائمني على املشروعات املشروعات أداءو
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  :اخلامسة  ةاختبار الفرضي -5
H05: حتد من القيام بدراسات اجلدوى و استخدامها يف اختاذ القرار من وجهة نظر القائمني  تال توجد معوقا

  .على املشروعات املشمولة بالدراسة
السابق و اليت أكدت على وجود عدة معوقات حتد من استخدام على ضوء نتائج التحليل الوصفي 

  :للعينة فكانت النتائج مبينة يف اجلدول التايل  T-testستعني باختبار نولتدعيم هذه النتائج , دراسات اجلدوى
للتعرف على اجتاهات آراء أفرد العينة حول بعد معوقات إعداد واستخدام دراسات  T-test اختبار) 51.4(جدول 

  اجلدوى

                                                         t  1.972تساوي  0.05و مستوى داللة   200اجلدولية عند درجة حرية  

  SPSS V.19من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برنامج 
اقل  sig الداللةن مستوى أو) 1,972ـاملساوية ل(اجلدولية  tاحملسوبة اكرب من  t ن قيمةأأظهرت النتائج 

مجيع فقرات احملور  أن وهذا ما يشري ،  60 %كرب منأ حمتوسط احلسايب املرجلو النسبة املئوية ل، 0,05من 
و قبول الفرضية البديلة اليت  ميةميكن رفض الفرضية العدو منه . ن أفراد العينة يوافقون على حمتواها أو  ةاجيابي

وجود معوقات حتد من إعداد املشروعات واستخدام دراسات اجلدوى يف اختاذ القرار من وجهة  ": تنص على
  . "نظر القائمني على حمل الدراسة

  
  
   

  

املتوسط احلسايب   رقم الفقرة
  بالقيمة

 املتوسط احلسايب
% 

  االجتاه  sigمستوى الداللة  احملسوبة t قيمة

  إجيابية  0.000  8.969 78.67 2,36  1
 إجيابية  0.000  9.636 79.67 2,39  2
 إجيابية  0.000  13.866 85.33 2,56  3
 إجيابية  0.000  9.414 79.00 2,37  4
 إجيابية  0.000  5,286 71,67 2,15  5
 إجيابية  0.000  9.185 79.33 2,38  6
 إجيابية  0.000  9.320 78.67 2,36  7
 إجيابية  0.000  7.552 76.33 2,29  8

 إجيابية  0.000  12.524 78.60 2,3582  )كامل الفقرات(احملور
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 حتليل ومناقشة النتائج:  املطلب الثاين

يتضح من خالل الدراسة احلالية ومن نتائج حتليل االستبيان وجود تباين وتفاوت يف مستويات اإلدراك 
بأمهية دراسات اجلدوى االقتصادية لدى القائمني على م ص م يف املنطقة حمل الدراسة، والذي يعرب عنها قيمة 

أكيدها عند اختبار الفرضية األوىل واليت وباجتاه حمايد، ومت ت) 1.89(املتوسط احلسايب الكلي والذي بلغ قيمة 
أبرزت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى،  وهذا عكس ما توصلت 

واليت أظهرت التوجه  )1993( Mc Mahon et alو  )Ang )1991إليه دراسات عديدة  لدى كل من 
االهتمام بدراسات اجلدوى والقيام بالتخطيط وقلة هيكلة تقييم السليب لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة حنو 

 . املشاريع 
باإلضافة إىل ذلك توصلت الدراسة إىل وجود اختالف يف سلوك املستثمر اجتاه تقييم ومتويل املشروعات 

لتقييم  الصغرية واملتوسطة تبعا ملستوى اإلقبال على دراسات اجلدوى على األقل من حيث الطرق املستخدمة يف ا
فهناك يف عينة الدراسة من م ص م اليت أبدى فيها املستثمرين الذين قاموا بدراسة اجلدوى اهتمامهم باستخدام 
بعض الطرق العلمية املنظمة يف تقييم مشروعام، على عكس الفئة اليت مل تقم بالدراسة و اعتمدت على أساليب 

الل التعرف على مالمح عينة الدراسة يتضح لنا جيدا أن ما يربر اخلربة الشخصية واحلدس يف التقييم، إال أنه من خ
هذه النتيجة هو إقبال بعض املستثمرين يف هذه املشروعات على استخدام تلك الطرق العلمية املنظمة يف التقييم هو 

وهلذا تظهر من باب التعامل مع البنوك و جهات الدعم احلكومية اليت تشترط مثل استخدام تلك الطرق يف التقييم، 
حمدودية تأثري القيام بدراسات اجلدوى على سلوك املستثمر يف تقييم ومتويل املشروعات حمل الدراسة، خاصة و أن 

واملتصلة بسلوك املستثمر اجتاه التقييم ....) درجة املخاطرة، تكلفة التمويل، أهداف املستثمر( األبعاد األخرى مثل 
  .ختالف تبعا ملستوى اإلقبال على دراسات اجلدوىوالتمويل مل يظهر أثرها يف بروز اال

أما بالنسبة للفروقات يف مستوى اإلدراك واليت يعزى جانب منها إىل اخلصائص الشخصية للمستثمر مثل 
فلقد بينت النتائج ) املسري، اخلربة، املستوى التعليمي، التخصص العلمي، التكوين يف اإلدارة -اجلنس، عمر املالك(

وتنسجم هذه النتائج مع دراسات . ات داللة إحصائية مع مجيع هذه اخلصائص ماعدا متغري اجلنسوجود فروق ذ
املسري على طريقة إنشاء املؤسسات   -عديدة اليت تؤكد على وجود ارتباط وتأثري للخصائص الشخصية للمالك

تعمال األساليب العلمية ودراسات اجلدوى واس املنظم ص و م وإدارا وتنظيمها ومن ضمنها استخدام التخطيط
وجود عالقة اجيابية بني عاملي السن  )Brunzell )2011املتطورة يف تقييم املشروعات، فلقد أثبتت دراسة 

(  Scott,Danielsonواملستوى التعليمي للمسري واستخدامه لطرق التقييم املتطورة للمشروعات، ودراسة 

أنشطة التخطيط والقيام بالدراسة للمشروع يف املؤسسات الصغرية ترتبط ارتباط وثيقا بينت أن  أيضا) 2006
تكون أقل حظا يف ) ص(باخللفية التعليمية للمالك املسري، فإذا مل يكن هلذا األخري درجة جامعية، فاملؤسسة 

أن  Chappellierإليه استعمال توقعات التدفقات النقدية أو القيام باألنشطة السابقة، وكذلك نفس ما توصل 
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مسريي م ص م الذين ميلكون مستوى تعليمي مرتفع مييلون إىل استعمال األساليب احملاسبية واملتطورة يف التقييم  
إىل أنه من األفضل أن يتوافق التعليم الذي يتلقاه املالك املسري مع اال  Blais et Toulous كما تشري دراسة

واليت توصلت إىل  )Graham, Harvey )2001ديرها، وكذلك بالنسبة لدراسة الذي تنشط فيه املؤسسة اليت ي
أن  املسريين  احلاصلني على ماجستري يف إدارة األعمال مييلون إىل استخدام طرق التدفق النقدي املخصوم يف تقييم 

( Hermes et alاملشروعات أكثر من الذين مل حيصلوا على ذلك، وبالنسبة ملتغري اخلربة فلقد بينت دراسة 

أن وجود خربة طويلة لدى املسري جتعله األجدر على استخدام طرق التقييم املتطورة، أكثر من غريهم  )2004
أن اخلربة يف اإلدارة لديها تأثري إجيايب على  Borges et alذوي اخلربة القليلة أو غري املوجودة، وكذلك دراسة 

  .ينها أنشطة التخطيط ودراسات اجلدوىدرجة استعمال املمارسات اإلدارية واليت من ب
أن مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى يرتفع بتوافر وبالعودة إىل نتائج الدراسة احلالية اليت أظهرت 

مستويات التعليم العالية والقيام بالتكوين يف جماالت إدارة وتسيري املشاريع وكذلك توافر اخلربة السابقة يف جمال 
 النشاط، وكذلك بالنسب لعمر الشخص املستثمر ، فبقدر ما يوفره بامتداده من خربات متراكمة وبناء شبكة من
العالقات جتعله أكثر اطالعا ووعيا بأمهية القيام بالتخطيط ملشروعه واجناز دراسة له،  وبقدر غياب مثل هذه 
 العوامل السابقة الذكر أو اخنفاض مستواها سيؤثر حتما على إقبال املستثمر و إدراكه بأمهية دراسات اجلدوى 

من القدرة على اإلجناز لدى املستثمر كما يسمح بتدعيم ونشري إىل أن مثل هذه املتغريات يعزز تواجدها يف الرفع 
  .الروح املقاوالتية لدى األفراد وخلق مستثمرين قادرين على إنشاء مشروعات وإدارا بكفاءة

كما أظهرت الدراسة وجود فروق أخرى ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات 
عمر املشروع، حجم املشروع، قطاع النشاط، ( للمشروعات وهي  اجلدوى تعزى إىل بعض اخلصائص التنظيمية

، إذ يتضح أن مستوى اإلدراك بأمهية دراسات )إطار إنشاء املشروع، مصدر التمويل، الشخص املسري للمشروع
اجلدوى يتزايد مع ارتفاع عمر املشروع والذي يبني أن املشروعات القدمية يف اإلنشاء تكون قد استفادت من 

ا السابقة وأدركت أمهية تواجد التخطيط الستثماراا وهذا ما يفسر بقاءها ملدة طويلة يف األسواق  أخطاءه
عكس املشروعات احلديثة واليت ما زالت خربا ناشئة فعادة ال تويل أمهية لدراسات اجلدوى إال يف حدود 

جم املشروع واالهتمام بدراسات اشتراطات اجلهات التمويلية بذلك، كما توصلنا إىل أنه هناك عالقة بني ح
اجلدوى، وهذا يفسر أنه بارتفاع حجم املشروع تكون األصول واملوارد معتربة وبالتايل يكون من األمهية احلفاظ 
على تلك املوارد عن طريق استخدام دراسات اجلدوى، كما أظهرت نتائج الدراسة تأثري مصدر التمويل على 

يث يف الغالب املشروعات اليت حتصلت على التمويل من مصادر رمسية اهتمام األفراد بدراسات اجلدوى ح
كالقروض املصرفية ، والدعم احلكومي تكون أكثر إقباال على دراسات اجلدوى ويف نظرنا هذا يعود أساسا إىل 

ة اشتراط تلك اجلهات لتقدمي التمويل هلذا النوع من املشروعات وجود دراسة للمشروع، باإلضافة إىل أن تكلف
التمويل هلذه املصادر قد جتعل من هذه املشروعات تبدي نوعا من االهتمام بدراسة املشروع اليت ترشدها يف 
احلصول على مردودية للمشروع، أما مصادر التمويل الشخصية والدعم العائلي ففي الغالب يتعامل معها املستثمر 
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املفرط حول مردودية هذه املشروعات ويقل على أساس أا مصادر دون تكلفة، لذا يسود نوع من التفاؤل 
  .اهتمامه مبسألة إعداد دراسة جدوى للمشروع

 )Ang)1991(،Watson, Keasey )1993 وتتفق هذه النتائج مع بعض نتائج الدراسات السابقة مثل   
املؤسسات الصغرية واملتوسطة األقل حجما تكون األقل جلوءا إىل استعمال التخطيط واليت أشارت إىل أن 

واليت بينت أن املؤسسات  )Klammer )2008ملشروعاا والتوقع للتدفقات النقدية، وكذلك بالنسبة لدراسة 
حلديثة، ويربر ذلك بان القدمية متيل إىل استخدام نظام املوازنة الرأمسالية وتقييم مشروعاا أكثر من املؤسسات ا

املؤسسات الناشئة لديها موارد حمدودة، وتفتقر إىل اخلربة وال ميكنها تقييم املشاريع باستخدام طرق التدفق النقدي 
  .املخصوم

باإلضافة ملا سبق أظهرت الدراسة وجود عدة معوقات تقف أمام إعداد واستخدام دراسات اجلدوى  
وسطة من وجهة نظر القائمني عليها، ولقد اكتست املشاكل املرتبطة بأنظمة بالنسبة للمشروعات الصغرية واملت

املعلومات إحدى املعوقات الرئيسية، وهذا ما يفسر ضعف مستوى هذه الدراسات خاصة عندما يتعلق األمر 
عليها بتحليل املخاطر اليت يواجهها املشروع واليت عادة ما حتتاج إىل معلومات دقيقة يكون من الصعب احلصول 

وتوفريها بالدقة الالزمة، هلذا جند الكثري من الدراسات مت إعدادها يف ظل استقرار ظروف السوق وهذا ما يتناىف 
  .مع واقع احمليط الذي تنشط فيه هذه املشروعات والذي يشهد حركية دائمة وتغريات وخماطر عديدة

ها أصحاا اخلربة الكافية الجناز دراسة كما بينت النتائج أن عدد ال بأس به من املشروعات ال ميتلك في
للمشروع وهذا ما جيعلهم يلجأون عادة إىل مكاتب خمتصة إلجناز الدراسة رغم نقص اخلربة الالزمة لدى الكثري 

  .من هذه املكاتب واليت تنعكس سلبا على مستوى ونوعية هذه الدراسات
 تقف أمام هذه الفئة من املشروعات كما شكلت مشكلة ارتفاع تكاليف الدراسة إحدى املعوقات اليت

واليت تتميز يف الغالب مبحدودية رؤوس األموال، مما يزيد من صعوبات هذه املشروعات يف توفري املوارد الالزمة 
لتغطية تكاليف هذه الدراسات، وهذا ما يفسر أيضا معايري اختيار هذه املشروعات للجهات القائمة بالدراسة على 

  .اليت  ستدفعها على حساب النوعية أساس قيمة األتعاب
بني اهتمام املستثمر  ةكما توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية ضعيف

  وجناح أو فشل املشروعات الصغرية واملتوسطة) اإلقبال على الدراسة ومستوى اجنازها ( بدراسات اجلدوى 
غري مسألة االهتمام بدراسات  -ونعتقد أن هذه العالقة اليت مل تظهر بالشكل القوي كون أن هناك عوامل أخرى

ال يسع املقام يف حبثنا هذا دراستها هلا تأثري على أداء املشروعات ص و م، واليت يف الغالب تكون  - اجلدوى
ليت تلعب فيها القدرات املقاوالتية واملهارات مرتبطة بشخصية املالك املسري يف هذا النوع من املشروعات وا

التسيريية لألفراد دورا هاما يف تنظيم وإدارة املشروع على النحو الذي يعزز من فرص جناحه واندماجه اجيابيا مع 
  .احمليط

  



 الفصل الرابع                                                                                  الدراسة التطبيقية 

283 

  :خالصة الفصل الرابع

تماعية املستدامة  لقد تبني أن املشروعات الصغرية واملتوسطة من أهم حمركات التنمية االقتصادية واالج
وتشكل بديال مرشحا ألن يلعب دورا هاما يف خلق الثروة، ويتضح ذلك من خالل أشكال الدعم املقدمة هلذه 
املشروعات من طرف الدولة يف اجلزائر من أجل رفع معدالت إنشاءها وتعزيز حظوظ بقائها يف ظل حميط يتسم 

ي، الذي أفرز اهتماما أكثر بدور القطاع اخلاص وبناء نسيج من بعدم االستقرار املتولد من عملية التحول االقتصاد
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يبدو أن فرص منوها وفرض سيطرا مرهون بواقع متناقض، فمن جهة اإلجراءات 
واجلهود الداعمة هلذا القطاع ومن جهة أخرى وجود حميط إداري ومايل غري مكيف مع احتياجات و خصوصيات 

 .روعاتهذه املش
كما يتضح أن مسار إنشاء هذه األخرية يواجه عدة عوائق وصعوبات، فمعظمها مشروعات عائلية و 
مصغرة يفتقد أصحاا إىل اخلربة واملستوى التأهيلي، إىل جانب عدم االهتمام بأنشطة التخطيط ودراسات 

سة امليدانية على عينة من املؤسسات ولقد حاولنا من خالل الدرا. اجلدوى مما جيعلها أكثر عرضة للفشل واإلفالس
الصغرية واملتوسطة يف منطقة اجلنوب الشرقي إبراز واقع ممارسة دراسات اجلدوى االقتصادية ومدى االهتمام الذي 
يوليه القائمني على هذه املؤسسات ملثل هذه الدراسات، ولقد مت االعتماد يف مجع البيانات املتعلقة ذا البحث 

شكل أساسي، ولقد تضمن االستبيان جمموعة من احملاور واألبعاد اليت تقيس الظاهرة املرد دراستها على االستبيان ب
واليت مت حصرها بعد مجع ودراسة وحتليل األدبيات النظرية والتجريبية اليت اهتمت مبوضوع املؤسسات الصغرية 

  . واملتوسطة وخمتلف املتغريات ذات الصلة مبوضوع الدراسة
وحتليل إجابات أفراد عينة الدراسة، مت التوصل إىل أن هناك تفاوت وتباين يف مستوى من خالل عرض 

اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى بني القائمني على املشروعات، ولقد لعبت بعض العوامل املرتبطة باخلصائص 
جماالت إدارة وتسيري العمر واملستوى التعليمي واخلربة يف جمال النشاط والتكوين يف ( الشخصية للمستثمر مثل

دورا يف ارتفاع أو اخنفاض مستوى الوعي واإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى، إىل جانب عوامل أخرى ) املشاريع 
لعبت أيضا نفس الدور  ) احلجم، العمر، إطار إنشاء املشروع، مصدر التمويل ( مرتبطة خبصائص املشروع مثل 

وك املستثمرين يف هذه العينة على األقل من حيث استخدام الطرق كما توصلت الدراسة إىل وجود اختالف يف سل
  . املنظمة يف تقييم املشاريع

كما تبني وجود عدة معوقات أمام القيام بدراسة للمشروع أو استخدامها يف اختاذ القرار شكلت فيها 
ذه الدراسة، وغياب اخلربة مشاكل احلصول على املعلومات بالدقة وبالنوعية املطلوبة، إىل جانب ارتفاع تكاليف ه

الالزمة للجهات املعدة ملثل هذه الدراسات، كل هذه اعتربت من أبرز املعوقات، كما توصلت الدراسة إىل وجود  
عالقة ارتباط ضعيفة ذات داللة إحصائية بني االهتمام بدراسات اجلدوى ومستوى جناح أو فشل املشروعات حمل 

  .هاالدراسة من وجهة نظر القائمني علي
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لقد حاولت هذه الدراسة تناول موضوع دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات، والذي يعترب من بني 
املدروسة بعناية من قبل الباحثني، من خالل إبراز األسس العلمية والعملية اليت تقوم عليها دراسات اإلشكاليات 

اجلدوى، هذه األخرية ذات صلة باالستخدام األمثل للموارد والتخصيص الكفء هلا، ولقد متثلت إشكالية هذا 
متويل مشروعات القطاع اخلاص  البحث يف التعرف على دور وأمهية دراسات اجلدوى االقتصادية يف تقييم و

وتسليط الضوء على واقع االهتمام ذه الدراسات من خالل التعرف على مدى األمهية اليت حتظى ا من قبل 
املستثمرين يف القطاع اخلاص يف اجلزائر، وبالنسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف منطقة اجلنوب الشرقي 

يت حتول دون القيام بدراسات اجلدوى أو استخدامها يف اختاذ القرار حتديدا، وكذا رصد أهم املعوقات ال
ولقد تطلب البحث معاجلة هذه . االستثماري والتمويلي، والتعرف على سبل االرتقاء مبستوى هذه الدراسات

 .اإلشكالية عرب الفصول األربعة باستخدام املنهج واألدوات املشار إليها يف املقدمة
ن جمموعة من النتائج سواء انطالقا من الدراسة النظرية أو التطبيقية، وفيما يلي أسفرت هذه الدراسة ع

 :تلخيص هلذه النتائج

  نتائج اجلانب النظري للدراسة: أوال
 قرار االستثمار مرتبط بوضع املؤسسة ، مبحيطها وبتأثريات زبائنها، وباألهداف الشخصية للمقاول. 
 ،بل ذو صلة بأطر عديدة منها اإلنسانية، واالقتصادية واالجتماعية  قرار االستثمار ليس قرارا ماليا حبتا

 .اخل، مبعىن أن هناك فضاءات عديدة ينتشر فيها....والسياسية، والقانونية، وااليدولوجية
  ،تشكل سياسة االستثمار جزءا هاما من اإلستراتيجية العامة للمؤسسة، واليت تسمح بضمان تطورها مستقبال

لتقييم جيد، وأن تنفيذها سيخلق فعال قيمة للمؤسسة، و  تضمان خضوع هذه االستثماراولذلك من املهم 
 .متويلها ال يتسبب يف عدم توازن هيكلها 

 تطوير مناخ االستثمار يشكل الركيزة األساسية لتنشيط دراسات اجلدوى االقتصادية. 
 انات واملعلومات ومصداقيتها وعلى سالمة ودقة النتائج اليت تقدمها دراسة اجلدوى تتوقف على نوعية البي

 .قدرة القائمني على الدراسة يف توظيف خربام ومعارفهم يف حتليل جدوى املشروع
  كمحدد أساسي لتطور الوعي االستثماري وتنمية الروح املقاوالتية، " االقتصادي - االجتماعي" أمهية احمليط

ية واألخذ بأساليب التخطيط ودراسات حيث يعزز من قدرات األفراد على إجناز مشروعات استثمار
 .اجلدوى

  موعة من الصعوبات منها ما يتعلق بدراسة اجلدوى نفسها وأساليب ضعف دراسات اجلدوى راجع نتيجة
 .إعدادها ومنها ما يتعلق بالنواحي اليت تعتمد عليها دراسة اجلدوى

 صة من حيث اهلدف التقييم املايل يهدف إىل خيتلف التقييم املايل عن التقييم االقتصادي يف جوانب أساسية خا
حتقيق املردودية املالية للمشروع، أما التقييم االقتصادي فيهدف إىل قياس مدى مسامهة املشروع يف حتقيق 
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أهداف التنمية، وكذلك االختالف من حيث مفهوم التكاليف واملنافع وطريقة حساا يف كال التقييمني، 
م املختلفة يف النوعني فاألول يأخذ بعني االعتبار اآلثار النقدية وامللموسة فقط، بينما باإلضافة إىل مناذج التقيي

 .الثاين يأخذ بعني االعتبار اآلثار املباشرة وغري املباشرة
  أمهية استخدام التحليل االستراتيجي يف جمال تصميم واختيار املشروعات االستثمارية، إذ تشكل طرق ومناذج

جي أدوات جيدة تسمح حبصر املرحلة األولية يف القرار االستثماري، فهي تساعد على حتديد التحليل االستراتي
املشروعات املالئمة للمؤسسة، من خالل التعرف على املنتجات واألسواق اليت على املؤسسة أن توجه 

 .نشاطها االستثماري حنوها
 يظهر الفائدة املطابقة للحقيقة التنظيمية وحميط ) طرق متعددة املعايري(األخذ باحلسبان العديد من أنواع املعايري

 .املشروعات، هلذا حتظى مقاربة متعددة املعايري أكثر فعالية عن املقاربات املالية
  تصنف دراسات اجلدوى ضمن االحتياجات التنظيمية اليت حتتاج إليها املشروعات الصغرية واملتوسطة يف

 ....).التطوراإلنشاء، االنطالق، ( مراحل حياا 
  الصعوبات واملشاكل اليت تقف أمام إجناز دراسات اجلدوى تساهم بدرجة كبرية يف ارتفاع حاالت الفشل يف

 .املشروعات الصغرية واملتوسطة
  صعوبة تطبيق حتليالت احلساسية وتقييم املشروعات يف ظل ظروف عدم التأكد واملخاطرة، خاصة يف حالة

، فباإلضافة إىل كلفة مثل هذه التحليالت، أيضا افتقاد املعلومات حول املشروعات الصغرية واملتوسطة
 .األسواق يف مثل تلك األحوال

  ،اخلطر يف املشروعات الصغرية واملتوسطة يتشكل من ضعف مستوى السيولة، غياب تنويع أنشطة املؤسسة
 .غياب املرونة أو صعوبات احلصول على موارد التمويل

  ا التأثري بشكل مالئم أو غري مالئم على أنظمة املساندة والدعمإلنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة بإمكا
 .القدرات املقاوالتية للفرد، وتنقسم هذه األنظمة إىل الدعم املايل، النصائح والتكوين، الدعم السوقي

 سطة، فضال عن ضعف قدرات البنوك املتوفرة يف جماالت التقييم واإلشراف على املشروعات الصغرية واملتو
الصعوبات الذاتية اليت تواجهها هذه املشروعات واليت تؤثر على قدرا على حتقيق تدفقات نقدية منتظمة 

 .والذي يزيد من درجة خماطر االئتمان املمنوح هلا
  اإلعداد اجليد لدراسات اجلدوى يعزز من قدرات اجلهات املهتمة بتقييم املشروعات ص و م ويسهل التعامل

 ).البنوك مثال( مما يقلل من مستويات املخاطرة خاصة بالنسبة للجهات املمولة ل م ص م  معها،
  يف حالة املشروعات الصغرية واملتوسطة، فإن مشاكل انعدام التناظر يف املعلومة واملخاطر املعنوية تكون أكرب

كية يف املشروعات الصغرية مقارنة باملؤسسات الكبرية، ويفسر هذا بانعدام الشفافية املالية ويكل املل
 .واملتوسطة
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  ال ميكن تفسري السلوك املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اعتمادا على نظرية معينة ، فتطور هذه
 .املؤسسات خالل مراحل حياا جيعل سلوكها التمويلي خيتلف مع مستويات تطورها ومنوها

 لب عليه غياب التقييم املنظم للمشروعات، كما أن يالحظ أن سلوك املقاولني فيما خيص تقييم املشروع يغ
 .املشروعات الصغرية واملتوسطة تستخدم طرق تعتمد على احلدس يف تقييم املشروعات االستثمارية

  تتصف عملية تقييم م ص م خبصائص تتمثل أساسا يف مركزية القرار لدى م ص م، ومن مثة فإن نوعية
وشخصية املالك املسري، وكذلك ضعف عملية تنظيم وتقييم املشروعات واالستثمارات ختضع ألهداف 

  . املشروعات االستثمارية نظرا لضعف وحمدودية املعارف املالية واخلربات اإلدارية  لدى املقاولني

  نتائج اجلانب التطبيقي: ثانيا 

  :استناد إىل نتائج التحليل اإلحصائي واختبار فرضيات الدراسة خلصنا إىل النتائج التالية
  وهي  % 50يتضح من نتائج حتليل عينة الدراسة أن أغلب املشروعات هي مشروعات مصغرة أكثر من

تتوافق مع هيكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، كما أن أغلب املشروعات تنشط يف إطار مبادرة 
أي مشروعات ( تسنوا 5، وأن عمر املشروعات مييل لصاحل املشروعات األقل من )%73.6(شخصية بنسبة
، ومعظمها يعتمد يف التمويل على املصادر الشخصية، والتمويل غري الرمسي الذي يأخذ شكل )حديثة النشأة

مساعدات ودعم العائلة واألصدقاء، وبشكل أقل تأيت القروض وكذا مساعدات الدولة، وهذا ما يتوافق متاماً 
اجلزائر واملتمثلة خاصة يف حمدودية مصادر التمويل مع مشاكل التمويل اليت تعاين منها هذه املشروعات يف 

  .وشروط وإجراءات احلصول على موارد مالية خاصة من البنوك
  مستوى اإلقبال واإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى من قبل القائمني على املشروعات الصغرية واملتوسطة حمل

وهو ما  ،)1.89(الدراسة ظهر بدرجة حمايد والذي يعرب عنها قيمة املتوسط احلسايب الكلي والذي بلغ قيمة 
ى بني املشروعات اليت قامت تفاوت يف مستويات اإلدراك بأمهية دراسات اجلدو اختالف و يعكس وجود

واألخرى اليت مل تقم بذلك اباجناز دراسة ملشروعا. 
  أظهرت الدراسة وجود عوامل هلا دور وتأثري على مستوى اإلقبال واإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى يف

املستثمر املشروعات حمل الدراسة واليت غالبا ما تتمثل يف بعض اخلصائص الشخصية للمستثمر مثل عمر 
واملستوى التعليمي والتخصص العلمي واخلربة يف جمال النشاط والقيام بالتكوين يف جماالت إدارة وتسيري 
املشاريع، وكذلك بعض اخلصائص التنظيمية للمشروعات مثل عمر املشروع، حجم املشروع ، إطار إنشاء 

يت أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي املشروع، قطاع النشاط، الشخص املسري للمشروع، مصدر التمويل، وال
 .بشأا وجود عالقات ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية
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  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود موقف واضح لدى املستثمرين يف املشروعات عينة الدراسة فيما
ايب الكلي حملور خيص سلوكهم االستثماري والذي يتضح بأنه ال يقف عند منط حمدد، حيث بلغ املتوسط احلس

  .وباجتاه عام حمايد )1.93(سلوك املستثمر اجتاه تقييم ومتويل املشروعات ص و م 
  ا علىأظهرت النتائج حسب ما جاء يف عينة الدراسة أن هناك نسبة معتربة من املشروعات يعتمد أصحا

املشروعات اليت أصال تشتكي من خربم اخلاصة الجناز دراسة ملشاريعهم جتنبا للتكاليف اليت تثقل كاهل هذه 
حمدودية التمويل ونقص يف  رأمسال، باملقابل هناك من املشروعات كلفت مهمة إجناز دراسة اجلدوى إىل 

، حيث تفتقد هذه املشروعات إىل القدرة على إجناز هذا )مكاتب خمتصة، جهات التمويل(جهات أخرى 
الدراسات بسبب وجود نسبة معتربة من مسريي هذه النوع من الدراسات أو حىت القدرة على تقييم هذه 

  .املشروعات مستواها الدراسي متدين ال يسمح هلا باجناز هكذا دراسة أو تقدمي تقييم واضح هلا
  أظهرت النتائج عدم وجود رأي حمدد لدى القائمني على م ص م  حول مستوى اجناز الدراسة حسب ما

وباجتاه عام حمايد، وهذا ما يفسر  )1.97(فقرات هذا احملور والذي بلغ يشري إليه قيمة املتوسط احلسايب العام ل
 .بأن القائمني على املشروعات مل يكن هلم رأي حمدد حول مستوى اجناز دراسة ملشروعام 

  بينت الدراسة وجود اختالف ذو داللة إحصائية يف سلوك املستثمر اجتاه تقييم ومتويل املشروعات الصغرية
عا ملستوى اإلقبال على دراسات اجلدوى على األقل من حيث الطرق املستخدمة يف اختيار و واملتوسطة تب

أقل من مستوى الداللة املعتمد  )0.001(تقييم املشاريع، حيث كانت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية 
 .بشكل عام )0.05(
  بينت نتائج الدراسة باستخدام اختبار حتليل التباينANOVA  ات داللة إحصائية  عند وجود فروق ذ

يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى يعزى لكل من املتغريات الشخصية  )0.05α =(مستوى معنوية 
املسري، املستوى الدراسي، التخصص العلمي، واخلربة يف جمال  - للمستثمر يف م ص م واملتمثلة يف عمر املالك

وتسيري املشاريع، عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند نفس النشاط والقيام بالتكوين يف جماالت إدارة 
املعنوية بالنسبة ملتغري اجلنس، مما يفسر أن مشاركة العنصر النسوي يف جمال األعمال و املقاوالتية مازال ضعيفاً 

 .تيف اجلزائر بالشكل الذي يساعد يف القيام مبثل هذه املقارنات، هلذا قد ال تظهر مثل هذه الفروقا
  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار حتليل التباينANOVA   وجود فروق ذات داللة

يف مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى يعزى لكل بعض  )0.05α =(إحصائية  عند مستوى معنوية 
قطاع النشاط،  عمر املشروع، حجم املشروع ، إطار إنشاء املشروع،:  اخلصائص التنظيمية للمشروعات مثل

الشخص املسري للمشروع، مصدر التمويل، باملقابل مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية عند نفس مستوى 
 ).الشكل القانوين للمؤسسة، شكل االستثمار( املعنوية بالنسبة ملتغريات 

  نت هلم نظرة سلبية تبني من نتائج حتليل االستبيان أن مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة كا
خدمات املشروع، أما / جتاه حتقيق األداء، سواء ما تعلق بنمو املبيعات أو زيادة مستوى الطلب على منتجات
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وباجتاه عام غري موافق، , )1,60(فقد بلغ ) أداء املشروع (املتوسط احلسايب جلميع الفقرات املرتبطة ذا احملور 
املشروعات جتعل من مسرييها يتخذون هذا املوقف السليب من أداء  وهذا يؤكد أن هناك عوامل معيقة هلذه

 .مشروعام
   أظهرت الدراسة أنه من بني العوامل اليت لعبت دورا هاما يف مسألة اإلقبال  واالهتمام بدراسات اجلدوى

 .احلكوميكانت هو رغبة القائمني على املشروعات عينة الدراسة يف احلصول على التمويل البنكي والدعم 
  أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط ضعيفة نوعا ما  وذات داللة إحصائية بني اإلقبال على دراسات اجلدوى

ا يعين أن القيام بالدراسة للمشروع يعزز من ، مم0,350ومستوى أداء املشروع، حيث بلغ معامل االرتباط 
ة ارتباط موجبة ضعيفة بني مستوى اجناز فرص جناحه إىل حد ما، كما أظهرت النتائج أيضا عن وجود عالق

وهي ذات داللة إحصائية، وهو ما يشري إىل أن  )0,296(الدراسة وأداء املشروع حيث بلغ معامل االرتباط 
وباملقابل تشري نتائج معامالت . توافر دراسة جدوى جيدة للمشروع يرفع من فرص جناحه أيضا إىل حد ما

أخرى غري االهتمام بدراسات اجلدوى حتتاج إىل البحث فيها  واليت قد  إىل وجود عواملاالرتباط السابقة 
يكون هلا أثر أكرب على أداء هذه املشروعات، واليت نعتقد أا غالبا مرتبطة بالقدرات واملهارات لدى املالك 

  .احه واليت هلا دور يف تنظيم وإدارة املشروع على النحو الذي يعزز من فرص جن ص و م املسري للمؤسسات 
   وجود عدة معوقات أمام القائمني على املشروعات حمل الدراسة حتد من القيام بدراسات اجلدوى واستخدامها

يف تقييم ومتويل املشروعات، كما أا تؤثر على نوعية هذه الدراسة ومستوى اجنازها ، حيث بلغت قيمة 
و أن  ةما يشري أن مجيع فقرات احملور اجيابي، وهذا وباجتاه عام موافق  )2,35(املتوسط احلسايب حملور املعوقات 

ومن أبرز هذه املعوقات صعوبة احلصول على املعلومات بالدقة والسرعة  أفراد العينة يوافقون على حمتواها
املطلوبة، إىل جانب ارتفاع تكاليف هذه الدراسات اليت تشكل عبئا على هذه املشروعات اليت تشكو يف 

أس املال ، وكذا افتقاد املكاتب اليت متتلك اخلربة الالزمة إلعداد دراسة جدوى تعكس العادة من نقص يف ر
 .حقيقة نشاط املشروع واحمليط الذي ينشط فيه

   ا تشكو من نقائص يفإعدادها  من خالل تقييم بعض مناذج لدراسات اجلدوى للمشروعات ص و م تبني أ
: اسب، إىل جانب نقص الدقة، ومن أمثلة تلك النقائص جندفهي تفتقد إىل جوانب الشمولية والتفصيل املن

الذي يرتكز على ما يعرف ببحوث التسويق و حيتاج إىل خربات تسويقية نقص االهتمام باجلانب التسويقي 
غياب ما يعرف بالتقييم االقتصادي واالجتماعي للمشروع والتركيز فقط على التقييم  وعلمية متخصصة،

حتليالت احلساسية وتقييم املشروعات يف ظل غياب استخدام  واملايل من منظور حتليل الرحبية التجارية، 
 .، إىل جانب غياب ما يعرف بالتقييم البيئي للمشروعظروف املخاطر وعدم التأكد
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  :االقتراحات
اليت من شأا حتسني  بعض االقتراحات والتوصيات تقدميميكن ، يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 

  :  وتتمثل فيما يلي ص و م دراسات اجلدوى وتطويرها، وكذلك تعزيز البيئة املالئمة إلنشاء ومنو املشروعات
  يعزز ويرفع من مستوى دراسات  االستطالعية، الدراسات ) حبوث التسويق( وجود الدراسات الداعمة

 . اجلدوى ويسمح مبساعدة اجلهات املستثمرة على اختاذ القرار السليم
 ضرورة حتسني ودعم خللق ممارسة مهنية سليمة لدراسات اجلدوى. 
 حتسني حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة تدرجييا قصد حترير عملية إنشاء هذه املؤسسات من العراقيل اليت 

 .تقف أمامها
  القيام بدراسات اقتصادية حول فرص االستثمار والقطاعات ذات مردودية يف كل منطقة يساعد على

 .اكتشاف الفرص وااالت اجلذابة لالستثمار وتوجيه املوارد حنو تلك املشروعات
 ضرورة خلق سلوك نشيط ومهين للبنوك اجتاه املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
 ر نظام تقييم واختيار املشروعات من خالل رفع كفاءة أساليب التقييم واالختيار وحتسني العمل على تطوي

 .نظم املعلومات املرتبطة ا واالهتمام بتوفري اخلربات واالختصاصيني يف هذا اال
  االستفادة من مساعدات( إنشاء صناديق من مهامها تشجيع وإنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة وترقيتها 

 ).تقنية، تعويض نفقات دراسة املشاريع
  حتسني شروط متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ميكن من ختفيض تكاليف متويلها ومن مثة يسمح

 .بديناميكية أكثر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة و يعزز من خياراا االستثمارية
  هاء شركات متخصصة إلقراضوذلك من خالل إنشا ،ص و ماملؤسسات وضع نظام متويلي ملساعدة. 
 حتسني فعالية وكفاءة عملية إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعزيز استقاللية املقاول. 
  حتفيز القائمني على املشروعات الصغرية واملتوسطة على االلتحاق بالدورات التكوينية وبرامج التعليم املستمر

 .مشاريعهم وطرق تنظيمها وتسيريهااليت من شأا تعزيز معارفهم حول كيفية إنشاء 
 واملعلومات اليت تساعد على تطوير نظم دراسات اجلدوى  لاالهتمام أكثر باستخدام تكنولوجيات االتصا

 .وتقييم املشروعات وكذا يف تقنيات متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة
 ص و ماملؤسسات  التشجيع على إنشاء مؤسسات ومكاتب متخصصة يف ميدان مجع املعلومات حول. 
  ضرورة إنشاء جتمعات ومراكز حبث ختتص يف تقييم املشاريع االستثمارية، تضم عدد من املختصني يف

 ).القانونية، البيئية، الفنية، التسويقية، املالية( خمتلف ااالت 
 صات التشجيع على تطوير مهنة االستشارات ودراسات اجلدوى للمشروعات يف اجلزائر بفتح فروع وختص

 .شاء املؤسسات، االقتصاد املقاواليت، تصميم ودراسة املشاريعنإ: جامعية يف هذا اال
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  تعزيز مهام غرف التجارة والصناعة بتقدمي خدمات التكوين لصاحل املؤسسات ص و م وتقدمي االستشارات
 .للمؤسسات احلديثة النشأة

  دف ترقية التوجه املقاواليتضرورة إطالق مبادرات خاصة لترقية املشاريع املبتكرة يف اجلزائر. 
 العمل على تطوير آليات التشبيك بني املؤسسات لتبادل املعلومات واخلربات. 
  ضرورة تطوير هياكل وآليات خاصة بتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير أنظمة تقييمها مما يعزز

 .من فرص حصول م ص م على التمويل
  تم مبجال تقييم املشروعات وتطوير االهتمام بإعداد برامج وختصصات يف ميادين التكوين والبحث العلمي

 .نظم دراسات اجلدوى
  تنظيم مسابقات حلاملي املشاريع حول أحسن خمطط أعمال و دراسة جدوى كمسعى يعزز من االهتمام

 .بأمهية التخطيط وتنظيم املشروع
 صغرية واملتوسطة خيفف من مشاكل عدم التناظر دعم العمل اجلواري ما بني البنوك و املشروعات ال

 .املعلومايت و يقوي من العالقات بني الطرفني

  :آفاق البحث
عن واقع أمهية دراسات اجلدوى بالنسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة   هذه الدراسة قد كشفت إذا كانت 

 كما ،اليت تقف أمام املقاولني يف عدم متكنهم الستخدام دراسات اجلدوى ملشروعام األسبابوأشارت إىل أهم 
بينت الدراسة عن الدور الذي تلعبه دراسات اجلدوى يف تقييم ومتويل هذه املشروعات، وألن جمال البحث يف 

كن هذه الدراسة من  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يبقى حباجة إىل أحباث أخرى تغطي بعض األبعاد اليت مل تتم
تغطيتها كلية، لذا نرى من الضروري تقدمي بعض املوضوعات اليت نراها ذات صلة باملوضوع وتستحق البحث 

  :فيها وهي كاآليت
 مسامهة يف بناء منوذج لتقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة. 
  غرية واملتوسطةو  تقييم املشروعات الص اختيارأثر املتغريات الشخصية للمالك املسري على. 
 دراسة مقارنة بني تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة املدرجة وغري املدرجة يف السوق املايل. 
  دراسات اجلدوى على أداء املشروعات الصغرية واملتوسطة استخدامأثر. 
  دراسة مقارنة بني القطاع العام والقطاع اخلاص –تقييم املشروعات االستثمارية. 
 ى ودورها يف احلد من حاالت الفشل االئتمايندراسات اجلدو. 
 يف تكنولوجيا املعلومات دراسات اجلدوى وتقييم مشروعات االستثمار. 
 تقييم مشاريع االبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
 حنو بناء منوذج لترشيد قرارات االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.    
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  )1(امللحق رقم 
  جامعة حممد خيضر بسكرة

  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم 
  قسم العلوم االقتصادية

  استبيان البحث

  : أخيت الفاضلة/أخي الفاضل
  /بعد التحية 

دور : "يف إطار إعداد أطروحة دكتوراه بعنوان  تندرجأضع بني يديك هذا االستبيان الذي حيتوي على جمموعة من األسئلة واليت 
منطقة (دراسة حالة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  - وأمهية دراسات اجلدوى يف تقييم ومتويل مشروعات القطاع اخلاص

يوجه هذا االستبيان بصفة خاصة إىل أصحاب هذه املشروعات، كما دف الدراسة إىل إبراز جوانب عملية تنظيم )". اجلنوب الشرقي
تثمارية من خالل التأكيد على دور وأمهية التخطيط والقيام بالدراسة للمشروع وتشخيص بعض الصعوبات اليت واختاذ القرارات االس

  .جيدها املستثمر يف إعداده ملشروعه، نأمل من خالل هذا البحث تقدمي توصيات وحلول تساعدكم على جناح مشاريعكم
ئلة االستبيان بكل موضوعية ودقة، وسوف يكون لتعاونكم معنا عظيم ونرجو منكم التفضل باملسامهة يف هذا البحث باإلجابة على أس

وبصورة  األثر يف النتائج اليت نسعى إىل حتقيقها إن شاء اهللا، وأود التأكيد على أنه سيتم التعامل مع البيانات املتحصل عليها بكامل السرية،
  .خالية من اهلوية واستخدامها سيكون ألغراض البحث العلمي فقط

  حسن تعاونكم مسبقا علىلكم  شكرا
  وتقبلوا منا فائق التقدير واالحترام 

  نورالدين متجغدين: الباحث  
  جامعة حممد خيضر بسكرة
tim_nour2005@yahoo.fr  
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  بيانات خاصة بالمستثمر و المشروع: القسم األول

  )صاحب المشروع(خاصة بالمستثمر بيانات : أوال

 

 :أمام اإلجابة المناسبة) x(يرجى التكرم بوضع اإلشارة 

  أنثى               ذكر   : الجنس -1

  سنة         40-49سنة                    30-39سنة            30أقل من   : العمر -2

               سنة 50أكثر من  

  جامعي  ثانوي          متوسط            ابتدائي             :الدراسيالمستوى  -3

                               

  اآلداب/قانونية/علوم إدارية  تجارية                /تسيير/ علوم اقتصادية  : )إذا كان مستواك جامعي: (التخصص العلمي -4

                                  تكنولوجيا   حدد :  أخرى ............................................................  

  ال نعم              هل زاولت تكوينا يؤهلك إلدارة مؤسستك ؟ -5

  ال  نعم                  هل لديك خبرة سابقة في مجال نشاطك الحالي ؟ -6

  سنة فأكثر 15سنة  10-14سنوات  5-9سنوات  5أقل من  ؟ فما هي عدد سنوات الخبرة إذا كان الجواب بنعم، -7

  

  :المؤسسة/بيانات خاصة بالمشروع: ثانيا

  

  سنة فما فوق  15سنوات           10-14سنوات        5-9سنوات          0-4:    عدد سنوات النشاط -1

                   SARL          EURL             SPA            SNCمؤسسة فردية               :الشكل القانوني -2

   عامل    50-250عامل            10-49عامل        1-9            : عدد العمال -3

  الصناعة والتحويل     الخدمات النقل     البناء واألشغال العمومية      فالحة                       :قطاع النشاط -4
                                تجارة والتوزيع   قطاع آخر...................................................  

  ):مشروعك(اإلطار الذي تم فيه إنشاء مؤسستك  -5

     مبادرة شخصية(في إطار خاص (  في إطارAPSI      ANSEJ    ANDI       أخرى.................  

  توسعة لمشروع قائم    إنشاء مشروع جديد      :شكل االستثمار الذي يأخذه مشروعك -6

                                               إعادة اإلنشاء بعد تغيير النشاط أو التوقف المؤقت  

  ):المؤسسة(مصدر تمويل المشروع  -7

      شخصي( تمويل ذاتي      (    مساعدة)أصدقاء/دعم عائلي          (             قرض بنكي     مساعدة الدولة  

      مصادر أخرى      حددها................................................. :  

  :هو) المشروع(الشخص المسير للمؤسسة  -8

      في حالة المؤسسة الفردية(المالك             (  شريك من بين الشركاء)في حالة مؤسسة جماعية(   

       في حالة مؤسسة جماعية(وعن الشركاء ) في حالة المؤسسة الفردية(مسير يختلف عن المالك (   
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  المستثمر ودراسات الجدوى: القسم الثاني 

  بيانات عامة عن الدراسة: أوال

  ال  نعم                هل تم إعداد دراسة لمشروعك قبل تنفيذه ؟ -1

  في حالة اإلجابة بنعم

  من الذي قام بإعداد الدراسة للمشروع ؟ -2

                  صاحب المشروع نفسه              مكتب خبرة مختص  صاحب المشروع بالمشاركة مع مكتب مختص  

            بنك مثال(جهة التمويل          (     أخرى ، حدده................................................ :  

  ما نوع الدراسة التي تم القيام بها للمشروع ؟ -3

                                دراسة أولية  بسيطة  دراسة تفصيلية موسعة  

  قياس مستوى اإلقبال واإلدراك ألهمية دراسات الجدوى : المحور األول

  :أمام اإلجابة التي تعبر عن رأيك في العبارات التالية) X(الرجاء وضع عالمة                                   
  

  :مستوى إنجاز دراسة الجدوى للمشروع: المحور الثاني

  ) هذا المحورفي حالة عدم القيام بدراسة لمشروعكم، ال داعي لإلجابة على أسئلة (          

ال   موافق  :مستوى إنجاز دراسة الجدوى للمشروع  الرقم
  أدري

غير 
  موافق

        .دراسة للسوق، ألن الطلب مرتفع على منتجات المشروع تكن أيلم   -1

        .لصعوبة الحصول على معلومات حول السوقالدراسة لم تركز على تحليل المخاطر،   -2

        .إنجاز دراسة للمشروع، تم باالعتماد على معلومات من مصادر قليلة ومحدودة  -3

        .الدراسة أجريت بالفعل، ولكن من جانب واحد فقط  -4

       .لم تتناول دراسة المشروع أي تقييم لآلثار البيئية  -5

        .واقع السوق دراسة المشروع غير منسجمة مع  -6

        .ال أثق كثيرا في ما ورد في الدراسة  -7

        .أختار الجهة التي ستقوم بإعداد دراسة لمشروعي على أساس قيمة األتعاب بالدرجة األولى  -8

        .تم إعداد الدراسة في ظل استقرار ظروف السوق  -9

        .بالمعطيات الموجودة في دراسة المشروعالنتائج الفعلية بعد انطالق المشروع ال عالقة لها   -10

  

  الرقم
  

  بيان الفقرة

  
  موافق

  
  ال أدري

  
  غير موافق

        .ال أعتقد أنه من الضروري إجراء دراسة لمشروعي   -1

        .أعتقد أن مشروعي سينجح بدون هذه الدراسة  -2

        .أعتقد أن نشاط مشروعي ليس  بحاجة إلى مثل هذه الدراسة  -3

        .أرى في الدراسة مضيعة للوقت وزيادة في تكاليف المشروع  -4

        .وأكيد، فال حاجة لي بهذه الدراسةالعائد المنتظر من المشروع مضمون   -5

        .ال أهتم بنتائج الدراسة و ال أستعين بها في إدارة مشروعي   -6

        .أقوم بإعداد الدراسة فقط ألن البنك يشترطها لتمويل مشروعي  -7
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  :  معوقات إعداد واستخدام دراسات الجدوى في اتخاذ القرار: المحور الثالث

  

  الرقم
  غير موافق  ال أدري  موافق  :من بين العراقيل التي تقف أمام إنجازك دراسة لمشروعك

        .ارتفاع تكاليف الدراسة  -1

        .المعلوماتارتفاع تكلفة الحصول على   -2

        .عدم توفير البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة  -3

        .ال تمتلك الجهات المختصة الخبرة الالزمة إلعداد دراسة جيدة  -4

        .عدم تواجد مكاتب مختصة في المنطقة إلنجاز دراسة لمشروعي  -5

        .ال نملك الخبرة الكافية إلنجاز دراسة للمشروع  -6

7-  
البنوك في تقديم االستشارات والمعلومات التـي تسـاعد علـى إنجـاز      ال تساعد

  .الدراسة

      

        .عدم توفر اإلمكانيات المالية إلنجاز الدراسة  8

  :..............................................................................................إذا كانت هناك معوقات أخرى أذكرها
....................................................................................................................................  

  ال                                                                                                 

  

  المستثمر و المشروع: القسم الثالث 

  بيانات عامة عن أسباب اختيار المشروع: أوال 

  ما هي األسباب التي دفعتك إلنشاء هذا المشروع؟-1

                      .   الحصول على عمل والتخلص من البطالة-      

                                 .                                    بدافع الرغبة-      

                             .                    الحصول على استقاللية ذاتية-      

                                              .              الحصول على المال والنجاح المالي-      

  ............................................................................................أخرى،أذكرها-      

  ما هي دوافع اختيارك لهذا المجال من النشاط؟-2

       .                هامش الربح عال في هذا النشاط-      

  . ذو عالقة مع تخصصي وخبرتي في هذا المجال-      

       .            وجود تشجيع ودعم من طرف الدولة-      

         .          عدد المنافسين قليل في مثل هذا النشاط-      

  ..............................................................................................أخرى،أذكرها-      
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  مستثمر اتجاه  تقييم وتمويل المشروعات سلوك ال: المحور الرابع

  

  :أمام اإلجابة التي تعبر عن رأيك في العبارات التالية) X(الرجاء وضع عالمة 

  

  
  الرقم

  
  سلوك المستثمر في تقييم وتمويل المشروعات

  

  
  موافق

  
  ال أدري

  
  غير موافق

        .أفضل اختيار المشروع ذو الربحية العالية، رغم مخاطره المرتفعة  -1

2-  
أفضل اختيار المشروع الذي تكون مخاطره منخفضة، بالرغم من ضعف مردوديته 

  ).ربحيته(

      

        .أفضل االستثمار في مشاريع صغيرة عن التوسع وإدخال شركاء جدد  -3

        .أوزع مواردي المالية على أكثر من نشاط أو مشروع  -4

        .الشديدةأتجنب االستثمار في األنشطة ذات المنافسة   -5

6-  
أختار المشروع الذي يحظى بالتسهيالت والدعم المقدم من الدولة لهذا النوع من 

  .النشاط

      

        .أعتمد في اختياري لمشروع ما على التجربة الشخصية والحدس  -7

        .ال أعتمد على تقنيات أو طرق علمية في تقييم واختيار المشروعات  -8

         .طريق الموارد الذاتية أو االستعانة باألصدقاء أو األقاربأفضل تمويل مشروعي عن   -9

        .ال أفضل اللجوء إلى البنك لتمويل مشروعي إال عند الضرورة  -10

  

  البنود التي تقيس أداء المشروع : المحور الخامس

  

  

  الرقم

    

  موافق

  

  ال أدري

  

  غير موافق

        اآلنمبيعات المشروع تعرف ارتفاعا منذ بدايته إلى   1

        يشهد المشروع ارتفاعا في عدد العمال منذ بدايته إلى اآلن  2

        خدماته/ يشهد المشروع زيادة في مستوى الطلب على منتجاته  3

        تتوفر لدى المشروع  القدرة على الوفاء بالتزاماته  4

        يحقق المشروع االستمرار في  نفس النشاط  5

  

  
  -انتهى -          

  
  يننورالدين تمجغد: الباحثشكرا لكم على حسن تعاونكم                                                                 
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  )2(امللحق رقم 
  

  حمكمي استبيان الدراسة قائمة بأمساء
  مؤسسة االرتباط  الرتبة  األستاذ احملكم

  جامعة ورقلة  أستاذ  قريشي حممد اجلموعي
  جامعة ورقلة  أستاذ  فوزيشعويب  حممود 

  جامعةو رقلة  أستاذ  خبيت إبراهيم
  جامعة ورقلة  أستاذ  بن ساسي إلياس
  جامعة ورقلة  أستاذ  عرابة احلاج 
  جامعة ورقلة  أستاذ   بلعيشاوي امحد
  جامعة ورقلة  أستاذ  بن عمارة نوال
  جامعة باتنة  أستاذ  لعماري أمحد
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 نتائج الدراسة التطبيقية )  3(ملحق رقم 

I. ثباة أداة الدراسة  
Statistiques de fiabilité 

أداء املشروع: حمور  

 

Statistiques de fiabilité 
سلوك املستثمر يف تقييم ومتويل املشروعات:  :حمور  

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 
,858 5 ,689 10 

Statistiques de fiabilité 
معوقات إعداد و استخدام دراسات اجلدوى: حمور  

Statistiques de fiabilité 
مستوى اإلدراك بأمهية دراسات اجلدوى :حمور  

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 
,868 8 ,936 7 

Statistiques de fiabilité 
مستوى ونوعية دراسات اجلدوى :حمور  

Statistiques de fiabilité  
 الثبات العام لالستبيان

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 
,816 10 ,853 40 

 

II. اخلصائص الشخصية الفراد العينة  
SEXE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

FIMININ 12 6,0 6,0 6,0 

MASCULIN 189 94,0 94,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

AGE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide <30 30 14,9 14,9 14,9 
30-39 77 38,3 38,3 53,2 
40-49 61 30,3 30,3 83,6 
>50 33 16,4 16,4 100,0 
Total 201 100,0 100,0  

 
NSCOLAIRE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide PRIMAIRE 5 2,5 2,5 2,5 

MOYENNE 23 11,4 11,4 13,9 

SECONDAIRE 94 46,8 46,8 60,7 

UNIVERSITAIRE 79 39,3 39,3 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
SPECIALITE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide AUCUNE SPICIALITE 122 60,7 60,7 60,7 

ECONOMIE 27 13,4 13,4 74,1 
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DROIT 13 6,5 6,5 80,6 

TECHNOLOGIE 29 14,4 14,4 95 

AUTRES 10 5,0 5,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
 

FORMATION 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

NON 128 63,7 63,7 63,7 

OUI 73 36,3 36,3 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

EXPERIENCE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0 ANS 33 16,4 16,4 16,4 
1-5 ANS 50 24,9 24,9 41,3 
5-9 ANS 59 29,4 29,4 70,6 

10-14 ANS 40 19,9 19,9 90,5 
15 ANS ET 

PLUS 19 9,5 9,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
 

MOTIFE 
 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

NON 161 80,1 80,1 80,1 

OUI 40 19,9 19,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
a72 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 142 70,6 70,6 70,6 

OUI 59 29,4 29,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
a73 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 90 44,8 44,8 44,8 

OUI 111 55,2 55,2 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
a74 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 99 49,3 49,3 49,3 

OUI 102 50,7 50,7 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
a75 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 196 97,5 97,5 97,5 
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OUI 5 2,5 2,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
CHOIX DACTIVITE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 125 62,2 62,2 62,2 

OUI 76 37,8 37,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
a82 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 106 52,7 52,7 52,7 

OUI 95 47,3 47,3 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
a83 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 151 75,1 75,1 75,1 

OUI 50 24,9 24,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
a84 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 154 76,6 76,6 76,6 

OUI 47 23,4 23,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
a85 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 196 97,5 97,5 97,5 

OUI 5 2,5 2,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
III. خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة محل الدراسة 

NOMBRE DANNEE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0-4 ANS 73 36,3 36,3 36,3 
5-9 ANS 68 33,8 33,8 70,1 

10-14 ANS 25 12,4 12,4 82,6 
15 ANS ET PLUS 35 17,4 17,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
 

FORME JURIDIQUE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

entreprise individuelle 102 50,7 50,7 50,7 

SARL 68 33,8 33,8 84,6 

EURL 24 11,9 11,9 96,5 

SPA 2 1,0 1,0 97,5 
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SNC 5 2,5 2,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
NOMBRE TRAVAIEURE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

1-9 113 56,2 56,2 56,2 

10-49 61 30,3 30,3 86,6 

50-250 27 13,4 13,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
SECTEUR D ACTIVITE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 
cumulé 

Valide Agriculture 9 4,5 4,5 4,5 

construction et travaux publics 55 27,4 27,4 31,8 

Service 63 31,3 31,3 63,2 

Industrie 44 21,9 21,9 85,1 

Commerce 30 14,9 14,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
LE CADRE DE PROJET 

 

  
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide dans un cadre privé (initiative 
personnelle) 148 73,6 73,6 73,6 

dans le cadre de l’APSI 10 5,0 5,0 78,6 

ANSEJ 22 10,9 10,9 89,6 

ANDI 17 8,5 8,5 98,0 

AUTRES 4 2,0 2,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
FORME DE PROJET 

  
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide l’institution d’un nouveau projet 145 72,1 72,1 72,1 

elargissement d’un projet existatnt 51 25,4 25,4 97,5 

réinstitution après un changement 
d’activité ou un arrêt spoutoné 5 2,5 2,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
PERSONNE DIRIGENT 

  
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide le propriétaire (en cas d’entreprise 
individuelle) 122 60,7 60,7 60,7 

associes l’un des associés (en 
cas d’entreprise par personne) 60 29,9 29,9 90,5 

gérant (gestionnaire) différent du 
propriétaire (en cas d’entreprise 
individuelle, et des associés (en 
cas d’entreprise par personne 

19 9,5 9,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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FAIRE L ETUDE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide NON 73 36,3 36,3 36,3 

OUI 128 63,7 63,7 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
 

TYPE DE L ETUDE 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide étude première simple 54 26,9 42,2 42,2 

étude détaillée élargie 74 36,8 57,8 100,0 

Total 128 63,7 100,0  
Manquante Système manquant 73 36,3   

Total 201 100,0   
 

RESPONSABLE DE L ETUDE 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide le propriétaire lui-même 57 28,4 44,5 44,5 

bureau d’expertise spécialisé 31 15,4 24,2 68,8 

le propriétaire en collaboration avec un bureau 
spécialisé 28 13,9 21,9 90,6 

un part de financement (a titre d’exemple un buque) 12 6,0 9,4 100,0 

Total 128 63,7 100,0  
Manquante Système manquant 73 36,3   

Total 201 100,0   

 
IV. املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور الدراسة  

 

Statistiques descriptives 

 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

COMORTEMENT 
INVESTISSEMENT 201 1 3 1,92 ,971 

x2 201 1 3 2,00 ,959 
x3 201 1 3 1,81 ,951 
x4 201 1 3 2,01 ,964 
x5 201 1 3 1,90 ,946 
x6 201 1 3 1,87 ,952 
x7 201 1 3 2,05 ,971 
x8 201 1 3 2,03 ,974 
x9 201 1 3 1,86 ,970 
x10 201 1 3 1,87 ,940 
X 201 1,00 2,90 1,9328 ,49358 

N valide (listwise) 201     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

y1 201 1 3 1,86 ,985 
y2 201 1 3 1,93 ,951 
y3 201 1 3 1,93 ,977 
y4 201 1 3 1,76 ,950 
y5 201 1 3 1,74 ,941 
y6 201 1 3 1,98 ,987 
y7 201 1 3 2,07 ,948 
Y 201 1,00 3,00 1,8955 ,81950 

N valide (listwise) 201     
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

QUALITE D ETUDE 1 128 1 3 1,63 ,904 
QUALITE D ETUDE 2 128 1 3 2,36 ,928 
QUALITE D ETUDE 3 128 1 3 2,34 ,934 
QUALITE D ETUDE 4 128 1 3 1,87 ,975 
QUALITE D ETUDE 5 128 1 3 2,07 ,949 
QUALITE D ETUDE 6 128 1 3 1,51 ,832 
QUALITE D ETUDE 7 128 1 3 1,60 ,873 
QUALITE D ETUDE 8 128 1 3 2,19 ,954 
QUALITE D ETUDE 9 128 1 3 2,41 ,864 

QUALITE D ETUDE 10 128 1 3 1,77 ,900 
Z 128 1,00 3,00 1,9727 ,55864 

N valide (listwise) 128     
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

OBSTACLE 1 201 1 3 2,36 ,890 
OBSTACLE 2 201 1 3 2,39 ,865 
OBSTACLE 3 201 1 3 2,56 ,779 
OBSTACLE 4 201 1 3 2,37 ,863 
OBSTACLE 5 201 1 3 2,15 ,937 
OBSTACLE 6 201 1 3 2,38 ,892 
OBSTACLE 7 201 1 3 2,36 ,849 
OBSTACLE 8 201 1 3 2,29 ,927 

W 201 1,00 3,00 2,3582 ,63192 
N valide (listwise) 201     

Statistiques descriptives 

 
N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

CHIFRE D AFFAIRE 201 1 3 1,44 ,829 
AUGMONTAION DES 

TRAVAIEURES 201 1 3 1,71 ,953 

NIVEAU DE DEMANDE 201 1 3 1,54 ,883 
DIFFUCLTE DE PAYMENT 

DETTE 201 1 3 1,75 ,963 

CHANGEMENT DE ACTIVITE 201 1 3 1,59 ,896 
St 201 1,00 3,00 1,6060 ,72330 

N valide (listwise) 201     



 املالحق
 

324 

 
 

V.  للمتغريات الشخصية والوظيفية الفروق يف مستوى االدراك بأمهية دراسات اجلدوى اليت تعزى
  املسري-للمالك

ONEWAY Y BY a2 
ANOVA 

Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 7,164 3 2,388 3,700 ,013 
Intra-groupes 127,152 197 ,645   

Total 134,316 200    
 

ONEWAY Y BY a3 
 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 13,521 3 4,507 7,351 ,000 
Intra-groupes 120,795 197 ,613   

Total 134,316 200    
ONEWAY Y BY a4 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 9,515 4 2,379 3,736 ,006 
Intra-groupes 124,801 196 ,637   

Total 134,316 200    
ONEWAY Y BY a6 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 
Inter-groupes 8,314 4 2,079 3,233 ,013 
Intra-groupes 126,002 196 ,643   

Total 134,316 200    

VI.  بأمهية دراسات اجلدوى اليت تعزى خلصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلدراكالفروق يف مستوى  
ONEWAY Y BY b1 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 12,520 3 4,173 6,750 ,000 
Intra-groupes 121,796 197 ,618   

Total 134,316 200    
 



 املالحق
 

325 

ONEWAY Y BY b2 
ANOVA 

Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 5,054 4 1,263 1,916 ,109 
Intra-groupes 129,262 196 ,660   

Total 134,316 200    
ONEWAY Y BY b3 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 16,058 2 8,029 13,443 ,000 
Intra-groupes 118,258 198 ,597   

Total 134,316 200    
ONEWAY Y BY b4 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 28,504 4 7,126 13,200 ,000 
Intra-groupes 105,813 196 ,540   

Total 134,316 200    
ONEWAY Y BY b5 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 16,741 4 4,185 6,977 ,000 
Intra-groupes 117,575 196 ,600   

Total 134,316 200    
ONEWAY Y BY b6 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 1,109 2 ,554 ,824 ,440 
Intra-groupes 133,207 198 ,673   

Total 134,316 200    
ONEWAY Y BY b7/ 

ANOVA 
Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 7,296 3 2,432 3,772 ,012 
Intra-groupes 127,021 197 ,645   

Total 134,316 200    
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ONEWAY Y BY b8 
ANOVA 

Y      

 Somme des carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 5,500 2 2,750 4,227 ,016 
Intra-groupes 128,817 198 ,651   

Total 134,316 200    

VII.  اختبارنتائجtest -T للفروق املعنوية 
 

  بأمهية دراسات اجلدوى حسب القيام بالدراسة اإلدراكمستوى الفروق اليت ختص  - 1
 

T-TEST GROUPS=c1(1 0) 
 

Statistiques de groupe 

 FAIRE L 
ETUDE N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

Y OUI 128 1,4453 ,61755 ,05458 

NON 73 2,6849 ,44795 ,05243 

 
Test d'échantillons indépendants 

  Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

F Sig. T ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

  Inférieure Supérieure 
Y Hypothèse de 

variances égales 13,108 ,000 -15,036 199 ,000 -1,23962 ,08244 -1,40220 -1,07704 

Hypothèse de 
variances inégales 

  -16,379 187,673 ,000 -1,23962 ,07568 -1,38892 -1,09032 

 
  على  دراسات اجلدوى اإلقبالتبعا ملستوى  ص و مسلوك املستثمر يف تقييم ومتويل املشروعات الفروق اليت ختص  - 2

T-TEST GROUPS=c1(1 0) 
Statistiques de 

groupe 

 
FAIRE L ETUDE N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 
moyenne 

X OUI 128 1,8445 ,49291 ,04357 

NON 73 2,0877 ,45824 ,05363 

 
Test d'échantillons indépendants 

  Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

F Sig. t Ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

  Inférieure Supérieure 
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X Hypothèse 
de variances 

égales 
,632 ,428 -3,449 199 ,001 -,24314 ,07050 -,38216 -,10412 

Hypothèse 
de variances 

inégales 

  
-3,519 159,098 ,001 -,24314 ,06910 -,37961 -,10667 

 
 

  اجلنس متغري بأمهية دراسات اجلدوى حسب اإلدراكمستوى الفروق اليت ختص  - 3
T-TEST GROUPS=a1(1 0) 

 
Statistiques de 

groupe 

 
SEXE N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 
moyenne 

Y MASCULIN 189 1,8927 ,82193 ,05979 

FIMININ 12 1,9405 ,81375 ,23491 

 
 

Test d'échantillons indépendants 

  Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de 
la différence 

  Inférieure Supérieure 

Y Hypothèse 
de variances 

égales 
,221 ,639 -,195 199 ,845 -,04781 ,24455 -,53006 ,43444 

Hypothèse 
de variances 

inégales 

  
-,197 12,468 ,847 -,04781 ,24240 -,57375 ,47814 

  متغري التكوين يف إدارة املؤسساتبأمهية دراسات اجلدوى حسب  اإلدراكمستوى الفروق اليت ختص  - 3
T-TEST GROUPS=a5(1 0) 

Statistiques de groupe 

 
FORMATION N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 
moyenne 

Y OUI 73 1,7025 ,73954 ,08656 

NON 128 2,0056 ,84495 ,07468 
Test d'échantillons indépendants 

  Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

  

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

  Inférieure Supérieure 

Y Hypothèse de 
variances égales 

13,18
0 ,000 -2,556 199 ,011 -,30304 ,11856 -,53684 -,06923 

Hypothèse de 
variances inégales 

  -2,651 166,723 ,009 -,30304 ,11432 -,52874 -,07733 
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VIII. ملتوسطةالعالقات االرتباطية بني اإلقبال على دراسات اجلدوى واألداء املتوقع للمشروعات الصغرية وا  
  

Corrélations 

  sterp Y 

sterp Corrélation de Pearson 1 ,350** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 201 201 
Y Corrélation de Pearson ,350** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 201 201 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
Corrélations 

  sterp Z 

sterp Corrélation de Pearson 1 ,296** 

Sig. (bilatérale)  ,001 

N 201 128 
Z Corrélation de Pearson ,296** 1 

Sig. (bilatérale) ,001  
N 128 128 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قال                                                                                         ق


