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  يف األردن مؤسسة سكة حديد العقبةحالة  - اخلصخصة ألغراض تقييم األصول الثابتة
  ∗حممود علي اجلبايل

  األردن  - جامعة العلوم املالية واملصرفية
  

 

والنقل العام،  ،ماعني، وهدفها األساسي هو التصحيح االقتصادي، وقد خصصت محامات 1985منذ عام  يف األردن بدأت اخلصخصة:  ملخص
يهدف البحث إىل إلقاء الضوء على  .الكفاءة اإلدارية، وارتفاع املديونية اخنفاضالكهرباء، واإلمسنت، واالتصاالت وغريها من املؤسسات، والسبب هو و

زء منها أو لزيادة ر أس عملية تقييم األصول الثابتة أثناء خصخصة سكة حديد العقبة، والتقييم بصورة عامة يتم يف حالة بيع أو شراء املؤسسة بكاملها أو ج
قيمة السوقية ماهلا أو دجمها يف مؤسسة أخرى أو يف حالة التأجري، وقد تناول البحث طرق التقييم املختلفة مثل طريقة أساس املوجودات، واألرباح، وال

املؤسسة إىل القطاع اخلاص، وبني إجراءات مرحلة التخطيط، والتنفيذ، ومرحلة اختاذ القرار بتحويل : وتطرق إىل مراحل تقييم سكة حديد العقبة،وهي
  .التقييم، وبدائل حساب القيمة احلالية لألصول املتحركة و قد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج والتوصيات

  

 .اخلصخصة، تقييم األصولاالقتصاد األردين،  : الكلمات املفتاح
  

  

,  يقوم علـى إسـتراتيجية تغـيري يف امللكيـة واإلدارة للشـركات     , ياتعترب عملية اخلصخصة جا اقتصاديا وسياسيا عامل: متهيد 
ـ  , إىل القطاع اخلاص, واملؤسسات واملشاريع العامة من القطاع العام ق أسـاليب  اعتمادا على آليات السوق واملنافسة، وذلـك بتطبي

  .دف إعادة هيكلة االقتصاد الوطين ورفع كفاءته وقدراته التنافسية, أشكال متعددةو
واخلصخصة ليست هدفا حبد ذاا، و إمنا هي وسيلة لتحقيق الكفاءة يف مجيع القطاعات االقتصادية، ولذلك ال بد من أن تكون     

لضمان مصداقية تلك العملية , واإلجراءات اليت متر ا, مع االلتزام بالشفافية يف مجيع اخلطوات, هذه العملية خمططة بشكل واضح
  .الثقة لدى املستثمرين واستمراريتها، و بناء

حىت يتم ضمان , هي مسألة إعادة تقييم أصول املشروعات ألغراض اخلصخصة, ومن أهم الوسائل اليت جيب أن تعطى بالغ األمهية    
وتستخدم معايري , ومتخصصة متتلك اخلربة, ال بد من أن توكل إىل جهات حمترفة, وهذه عملية فنية واقتصادية معقدة. حق اتمع

ون بالكفاءة يف تشغيل واستثمار وأن يكون التوجه حنو مستثمرين يتمتع. وطرق متنوعة يف إطار حتقيق مصلحة اتمع, مؤشراتو
  .   مبا يساهم يف تعزيز وتنمية االقتصاد الوطين, إدارة املشاريعو
رغبة يف , صخصة العديد من املشاريع االقتصاديةوقام خب, وسار األردن على هذا النهج بعد االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية      

, والعمل على خلق الظروف املالئمة جلذب االستثمارات اخلارجية, ورفع كفاءة األداء االقتصادي ,ختفيض العجز واملديونية للدولة
  . وإعادة توزيع الثروات العامة مبا حيقق عائدا أفضل للمجتمع

  

وتناولت العديد من املشاريع واملنشآت االقتصادية اهلامة ومن ضمنها سكة , ال خمتلفةنفذت اخلصخصة بأشك : مشكلة البحث -1
أن عملية تقييم "املشكلة ييم ووقد جنم عن ذلك جمموعة من املشاكل والقضايا اليت هي حباجة إىل حبث وحتليل وتق ,حديد العقبة

  : التالية ميكن التعبري عنها باألسئلةو" األصول الثابتة ال تتم بشكل متدرج
 ؟ هل هناك مشاكل وصعوبات يف إعادة تقييم األصول الثابتة ألغراض اخلصخصة -1
 ؟ هل هناك اتفاق على كيفية حتديد القيمة العادلة للمشروع موضوع اخلصخصة -2
 ؟ أم أن القيمة حددت مبعزل عنها, هل لعبت احملاسبة دورا ملموسا يف حتديد قيمة املشروع -3
 ؟ التقييم الكفاءات واخلربات املطلوبة ملياتع هل تتوفر بالقائمني على -4

                                                           
∗ d.jabali@yahoo.com 



__________________________________________________________________ يف األردن حالة مؤسسة سكة حديد العقبة -اخلصخصة  ألغراض تقييم األصول الثابتة
 

 

 250

تربز أمهية هذا البحث من أن سياسة اخلصخصة يف األردن أصبحت جا مستمرا، وقد أظهرت الدراسات  :أمهيه البحث  -2
 تقدمها، اليت أجريت على مؤسسات القطاع العام يف األردن أن هناك الكثري من التسيب واهلذر للمال العام، وتدين اخلدمات اليت

  .1وارتفاع املديونية، يف حني حتقق شركات القطاع اخلاص نتائج أفضل، وتوجد  فرص عمل أكثر
ويستمد البحث أمهيته من املكانة اإلستراتيجية اليت حتتله اخلصخصة باعتبارها تشكل أسلوبا لعالج أوجه اخللل يف اهلياكل 

من , وتقييم األصول الثابتة واآلثار النامجة عن ذلك, يف إجراءات اخلصخصةومعرفة نقاط الصواب واخلطأ , يف األردن 2االقتصادية
   .أجل استخالص النتائج و تقدمي املقترحات واحللول الالزمة

  

  : يهدف البحث إىل  : البحث أهداف -3
 .واملشاكل اليت تنجم عن تقييم األصول الثابتة, واألسباب املوجبة هلا ,حتديد مفهوم اخلصخصة .1
 .رق املستخدمة يف تقييم األصول الثابتة ألغراض اخلصخصةعرض الط .2
 .املناسبة لتقييم األصول الثابتة حتديد الطريقة .3
 .بيان الدور احملاسيب يف تقييم األصول الثابتة وتنفيذ عملية اخلصخصة .4
  .األصول الثابتةتقييم  عملية مدى توفر الكفاءات واخلربات املطلوبة بالقائمني على .5

  :لسابقة الدراسات ا -4

 ؟ ملاذا اخلصخصة ليسـت كافيـة   Why privatization is not enough ?  : بعنوان kevim  ،1993 3دراسة -4-1
تقدم اخلصخصة فكرة هي أن خصخصة الشركات العامة جيب أن ال تتم إىل أي مالكني خاصني، وإمنا جيب أن توجـه إىل هـؤالء،   

وأوردت مثاال على جناح اخلصخصة يف شركتني يف بولندة مبينة أنواع املشاكل . سوق احلرةالذين ميتلكون اخلربة والقدرة الكافية يف ال
  .واحللول املقدمة من قبل اإلدارة اجليدة

توضح الدراسة طرق حتويـل ملكيـة    ".عمليات حتويل ملكية القطاع العام إىل اخلاص: " بعنوان 1994دراسة يوسف،  -4-2
ومراحل نقل امللكية، وقراراا، وخطواا حبسب طريقة البيع املقررة، كما تبني األخطـاء احملتمـل   القطاع العام إىل القطاع اخلاص، 

حدوثها وضرورة إخضاعها للفحص والتحليل والتقييم حىت تتحقق األهداف املرجوة من عملية اخلصخصة و أوصت الدراسة بتحقيق 
 .األهداف املرجوة من اخلصخصة

وقد حددت  ".التخاصية يف األردن -التخاصية أبعادها وجوانبها ومشاكلها احملاسبية: " وانبعن 1995دراسة خوري،  -4-3  
أهداف عامة، أهداف خاصة، وشرحت كال منهما بالتفصيل، وحددت أساليب :  الدراسة أهداف اخلصخصة وقسمتها إىل قسمني

وتعرضت الدراسة لدور مهنة احملاسبة يف . خصةاخلصخصة املتبعة عموما، وأكدت على ضرورة توفر بيئة قانونية مناسبة للخص
اخلصخصة، واملشاكل احملاسبية اليت تنجم عنها مثل مشاكل التغيري يف األنظمة احملاسبية، ومشاكل تقييم األصول، ومشاكل اإلفصاح 

خصة، واملعوقات اليت تواجهها كما بينت الدراسة يف القسم الثاين منها، الفوائد اليت ميكن أن تتحقق من تنفيذ عملية اخلص. وغري ذلك
  .اإلفصاحيف األردن و أوصت الدراسة حبل مشاكل التقييم و

قـدمت هـذه الدراسـة القواعـد      ".اخلصخصة وتقييم أصول املشروعات العامة: " بعنوان 1996دراسة حجازين،  -4-4
ويرى الباحث أن التقييم املتقدم . عملية اخلصخصة واإلجراءات واملعايري اليت تضمن التقييم السليم لألصول اليت يتقرر بيعها من خالل

  .وفقا لتلك األسس واملعايري يعترب أوليا يسترشد به من قبل األطراف املشتركة للوصول إىل القيمة النهائية
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استعرضت الدراسة أهداف اخلصخصـة   ".تعريف ودراسة ومقارنة:  اخلصخصة"  : بعنوان 1997دراسة عالء الدين،  -4-5
أهداف اخلصخصـة، أسـاليبها،   : ها وتنفيذ عملياا واآلثار احملاسبية املترتبة عليها من خالل مقارنة مشلت املوضوعات التاليةوأساليب

وتوصلت . فرنسا، بريطانيا، املكسيك، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، بولندا:  إجراءاا، واآلثار احملاسبية املترتبة عليها يف ست دول هي
تاج هو أن املشاكل اليت تواجه الدول النامية ختتلف عن املشاكل اليت تواجه الدول املتقدمة، وإن لكل دولة أهـدافها  الدراسة إىل استن

  .وأولوياا، وإن احللول اليت تناسب دولة قد ال تناسب دولة أخرى
تناول الباحث مفهـوم   ".نجتربة األرد" اجلوانب التنظيمية واحملاسبية لعملية التخاصية" 2001دراسة مصطفى جاموس  -4-6

التخاصية، وصيغ ومربرات تطبيقها يف األردن، وبني اجلوانب التنظيمية واملشكالت احملاسبية املرافقة لعملية اخلصخصة، ومت التركيز يف 
  : البحث على دور احملاسبة يف تقييم املنشآت اخلاضعة للتخصيص من خالل

  .شأةالتقييم على أساس قيم موجودات وأصول املن -1
ولقـد  . التقييم املستند إىل األرباح احملققة يف املنشأة مبوجب طريقيت خصم التدفقات النقدية املستقبلية و رمسلة األرباح املتوقعـة  -2

والتحليل املايل يف حل العديد مـن املشـاكل   , توصل الباحث إىل نتيجة حمورية وأساسية تفصح عن الدور اهلام واألساسي للمحاسبة
  .والتطبيقية املصاحبة لعملية خصخصة املنشآت االقتصادية األردنية, النظرية

 

واجلوانب القانونية كل على , تناولت الدراسات السابقة األهداف واآلثار النامجة عن اخلصخصة ودور اإلدارة :مزايا الدراسة احلالية 
واحـدة  مجعت معظم الدراسات السابقة يف دراسـة   امتازت هذه الدراسة بأن. حده و املشاكل احملاسبية وتقييم األصول بشكل عام

ركزت على األصول الثابتة واملشاكل احملاسبية وطبقتها على مشروع واحد هو سكة حديد العقبة والذي يعتربه الباحث من املشاريع و
  . واخلط احلديدي احلجازي مستقبال البوتاسالسيادية حيث يوثر على شركة 

  :  على الفرضيات التالية يقوم البحث :فرضيات البحث  -5
  .أساس علمي على غراض اخلصخصةطريقة التقييم ألال يتم اختيار  .1
  . حقوق اتمع بسبب التقييم غري السليم والعادل لألصول الثابتة للمشروعات املباعةاملستخدمة  ةقيالطر فظال حت .2
 .قييم الكفاءات واخلربات املطلوبةالت عملية ال تتوفر بالقائمني على .3
  .تلعب احملاسبة دورا أساسيا يف تنفيذ عملية اخلصخصة ال .4

الباحث عدة صعوبات منها صعوبة احلصول على بعض البيانات واملعلومات من بعض اجلهات  تواجه :حمددات الدراسة  -6
  ).وحدة التخاصية(احلكومية 

  

  اإلطار النظري للدراسة
 هو  م1985وميكن اعتبار عام  .صة املؤسسات واملشاريع العامةمير األردن اآلن مبرحلة هامة تتمثل يف التوجه حنو خصخ  

على تشجيع القطاع اخلاص، ليأخذ الذي حثها ، 4الكتاب امللكي السامي إىل احلكومة عندما مت توجيه, التفكري يف اخلصخصةاية بد
ر التجارة العاملية من احلواجز اجلمركية، وضرورة دوره يف التنمية االقتصادية، متشيا مع التوجهات العاملية حنو العوملة املتمثلة يف حتري

إىل منظمة التجارة العاملية، أو التوجه حنو  واالنضمامعن طريق عقد اتفاقات الشراكة مع االحتاد األورويب،  انفتاح األردن على العامل،
صحيح االقتصادي الذي تبنته وقد أصبحت اخلصخصة يف األردن هدفا من أهداف برنامج الت. إقامة منطقة جتارية عربية حرة

  .احلكومات املتعاقبة بناء على توصيات البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل
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عـدة   شـرعت احلكومـة خبصخصـة   م، حيث 1998عملية اخلصخصة يف األردن زمخا واضحا خالل عام  وقد اكتسبت       
وسكة حديد العقبة، وغريها من املشروعات  ة،لكية األردنيوامل ،االتصاالتو ، والنقل العام، واإلمسنت،ماعنيمشروعات، كحمامات 

  .م2003 -1999وقد مت ذلك بالفعل يف األعوام من 

  اخلصخصة ـ مفهومها وأهدافها وأشكاهلا:  أوال

من أهم املفاهيم احلديثة حيث ظهر هذا املصطلح ألول مرة   privatizationيعترب مفهوم اخلصخصة : مفهوم اخلصخصة )1
عملية نقل ملكيـة كـل أو بعـض    :  فاخلصخصة تعين .لكنه سرعان ما انتشر وأصبح متداوال يف األدب االقتصاديم و1983عام 

:  مؤسسات القطاع العام اليت تقوم بإنتاج سلع أو تقدمي خدمات إىل القطاع اخلاص، وحتويلها إىل شركات تدار على أسس جتارية، أو
إعادة التوازن فيما بـني  :  كات املسامهة العامة جزئيا أو كليا إىل القطاع اخلاص، وهيهي بيع األسهم اململوكة للدولة يف بعض الشر

  .واجتاهها حنو امللكية اخلاصة القطاعات االقتصادية املختلفة،
ويرى بعض الباحثني  أا جمموعة استراتيجيات دف إىل تغيري اهليكل االقتصادي يف مصلحة القطاع اخلاص، ولذا يشار إليها 

   .5ى أا سياسات إعادة اهليكلة االقتصادية، وإا أيضا جمموعة متكاملة من السياسات اليت تتجه إىل االعتماد على آليات السوقعل
وهذا ما ,  وهناك من يرى أا التخلص من الوحدات اخلاسرة يف القطاع العام أو حتويلها إىل امللكية اخلاصة دف رفع كفاءا        

  .يطانيا وأسترالياطبق يف بر
, دف إىل يئة البيئة الداعمة, عملية منهجية منظمة مستمرة مدعومة بإرادة سياسية  قويةويرى الباحث أن التخاصية هي  

حبيث تتفرغ احلكومة ملهماا األساسية يف , لتحقيق منو اقتصادي مستدام وتتمثل يف إعادة توزيع األدوار بني القطاعني العام واخلاص
, والتنظيم والتركيز على األنشطة اليت هي من صميم عملها كاألمن والصحة والتعليم والرعاية االجتماعية, م السياسات والرقابةرس

 .بينما تتسع دائرة نشاط القطاع اخلاص لتشمل مشاريع القطاع  العام اليت ميكن أن تدار على أسس جتارية ومالية, واحملافظة على البيئة

إعادة توزيع األدوار بني القطاعني العام واخلاص، من أجل الوصول بالقدرات  إىل اخلصخصة دف : أهداف اخلصخصة )2
عادة مرافق منا وسيلة إلإد ذاا وحبليست هدفا  وهي اإلنتاجية، واألنظمة اخلدمية إىل أعلى درجات الكفاءة التنافسية املمكنة،

وقد قامت احلكومة األردنية باإلعالن عن أهداف برنامج  .6املمكنة اإلنتاج العامة واخلدمات لتحقيق أعلى معدالت النمو
  : اخلصخصة وحصرا مبا يلي

 .جذب االستثمارات اخلارجية إىل االقتصاد الوطين  .ب  .زيادة االستثمارات اخلاصة .أ
ارة قدرا من االستقالل املايل توسيع قاعدة امللكية، ومنح اإلد يفباإلضافة إىل ما سبق هنالك أهداف أخرى هامة تتلخص        

  .واإلداري واالستثماري، وتفعيل دور القطاع اخلاص يف عملية التنمية االقتصادية الشاملة
لقد تبنت احلكومة األردنية جمموعة متنوعة من أساليب التخاصية لتجنب املخاطر املترتبة على اعتماد : أساليب التخاصية  )3

  : يب املتبعة أو اليت يتوقع تبنيها يف املستقبل ج أو أسلوب حمدد، ومن أهم األسال
حتويل ملكية املشروعات العامة إىل القطاع اخلاص جزئيا أو كليا، ويندرج ضمن ذلك على سبيل املثال بيع األسهم املدرجة يف . 1

  . سوق عمان املايل، وطرح األسهم لالكتتاب العام والبيع املباشر للمستثمرين، أو لشركاء فنيني
  . كما هو األمر يف ختاصية مؤسسة النقل العام: اتفاقيات االمتياز. 2
حبيث تبقى ملكية املؤسسة العامة بيد الدولة ولكن القطاع اخلاص يقوم بتشغيلها حلسابه اخلاص مقابل مبلغ معني، :  عقود التأجري. 3

  . كما هو احلال يف ختاصية سكة حديد العقبة
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عقود إدارة، كما هو  مبوجب اخلاص املؤسسة العامة بيد الدولة ولكن يعهد بإدارا إىل القطاععقود اإلدارة حيث تبقى ملكية . 4
  . احلال يف عقد إدارة مياه وجماري حمافظة العاصمة

 .مع إعادة امللكية يف اية املطاف إىل الدولة, استخدام صيغة جتمع بني التمويل واإلدارة .5
 

  كالت النامجة عن عمليات اخلصخصةتقييم األصول الثابتة  واملش:  ثانيا
مفهوم التقييم حتديد قيمة شيء ما، وتقاس هذه القيمة بقوة استبدال الشيء املراد خصخصته بالنسبة يعين  : مفهوم التقييم -2-1 

م التقييم بالنسبة ومفهو. لغريه من األشياء، ونظرا لتعذر قياس قيمة األشياء بالنسبة لبعضها البعض فقد استخدمت النقود لقياس قيمتها
  .7لتقييم أصول املؤسسات، هو حماولة الوصول إىل القيمة املالية هلا، غري أن هذه القيمة استرشادية تقديرية

وهي التغريات يف الطرق احملاسبة النامجة عن نقل ملكية الوحدات احملاسبية : مشاكل التغيري يف األنظمة احملاسبية :  2-1-1
فاملعلوم أن عدداً كبرياً من املؤسسات , واملطلوبة بعد التخاصية, ونوعية املعلومات املالية املتوفرة, حملاسبية واملاليةوالتغريات يف أنظمتها ا

وهنالك اختالفات جوهرية . النقدي وهو غري أساس االستحقاق املقبول يف قواعد احملاسبة املتعارف عليها األساساحلكومية تتبع 
كما أن بيان األرباح واخلسائر ال يظهر االستهالك  ،الثابتة واملدينني والدائنني املوجوداتالعامة ال تظهر قيمة بينهما منها أن امليزانية 

  .ملدفوعة واليت ختص السنة املاليةوغري ا, الثابتة واإليرادات غري املقبوضة واملصروفات املستحقة للموجودات

 ،واستهالكاا ،احلكومية ال حتتفظ بقيود حماسبية كافيه حول قيم املوجودات الثابتةما بالنسبة لنوعية املعلومات فإن املؤسسات أ      
ذلك فإن لدى مهنة ل, حملاسبة التجارية غري احلكوميةا مما تقدمه, ومعلومات وافيه حول تكلفة اخلدمات وغريها ،ومعدالت االستهالك

  .احملاسبة والتدقيق الكثري مما تقدمه يف هذا املضمار 

ميثل التقييم يف عملية التخاصية أساسا يهتدي به لالنطالق إىل سعر البيع باإلضافة إىل أنه : مشاكل التقييم للمؤسسات :  2-1-2
 للموجوداتكما تبني عملية التقييم املبالغ املقدرة  ،ويساعد يف حتديد رأس املال الضروري للمشروع, حيدد قيمة رأس املال الفعلي

جانب أن البحث عن االلتزامات غري املسجلة مثل الضرائب  إىل )العالمة التجارية واحلقوق املعنوية األخرىالشهرة و( امللموسةغري 
  .     وغريها يدخل يف مشاكل التقييم

واملايل للمشروع وجدواه االقتصادية , وهي املعلومات اليت تشرح الوضع االقتصادي:  مشاكل اإلفصاح يف املعلومات : 2-1-3
واملنافع , وتبيان مدى اإلجنازات املتوقعة, مع توقعات للمستقبل, مع بيان تاريخ نشاطه بشكل مقارن للسنوات السابقة  ,للمستثمرين
  .اية مصاحل املستثمرين املنتظرينجل محأ ويف العادة يصدر مدقق احلسابات تقريرا خاصا حمددا لذلك من املنتظرة،

  :هي و كما ذكرنا التخاصية وإجراء التقييمات املختلفة قيم عديدة للمشروع تظهر نتيجة عملية: مشاكل سعر البيع :  2-1-4
  . والقيمة على أساس السوق وقيمة البيع النهائي) أساس األرباح(القيمة على أساس املوجودات والقيمة على أساس املشروع املستمر 

  

  : يها إىل الطرق األربعة التاليةميكن تقسيم طرق تقييم األصول املتعارف عل : طرق تقييم األصول الثابتة

يتم تقييم املوجودات تبعا لألسعار املقدرة للبيع بني بائع ومشتر دون ضغط  : الطريقة القائمة على أساس املوجودات .1
  : وجند، الثابتة املوجوداتوثانيا  .ليست موضع حبثنا، وهي املوجودات املتداولةأوال أو إكراه، وتأخذ هذه الطريقة يف االعتبار 

جيب أن تقيم حسب سعر السوق، مع األخذ يف االعتبـار حقـوق التصـرف،    و ،، مثل األراضياملوجودات الثابتة امللموسة -1
وفقا لسعر السوق أيضا أو بالقيمـة  وتقيم  املباين واملعدات واملوجودات اإلنتاجية األخرىووالتملك أو حقوق اإلجيار طويل األمد، 

  .االستبدالية بعد االستهالك
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وهي إما حمددة مثل الترخيص وحقوق اإلجيار، وبدل استعمال االسم التجاري، أو حقوق امللكيـة  :  املوجودات غري امللموسة -2 
وحتدد قيمة املوجودات غري امللموسة بعدة طرق، منها رمسلة قيمة . إما غري حمددة مثل الشهرةرية، كاالختراع وحقوق التأليف، والفك

يف املشروع املعروض للتقييم عن اإليرادات يف املشاريع املماثلة، ومنها رمسلة قيمة األرباح الزائدة عـن األربـاح   الزيادة يف اإليرادات 
  .8العادية، أي أن هذه الطريقة تقيم املوجودات غري امللموسة على أساس قيمة اإليرادات غري العادية اليت ميكن احلصول عليها

  

وهو التقييم الذي يعتمد على نتائج املشروع  : )مة احلالية لصايف التدفقات النقديةالقي(الطريقة القائمة على األرباح  .2
  :وتوقعات أرباحه يف املستقبل ولذلك فإن هذا التقييم مرتبط باملاضي وباحلاضر وباملستقبل ويتطلب إجناز معلومات معينة مثل 

  . خطة العمل لعدة سنوات قادمة -
للسنوات القادمة جمهزة وفقا لقواعد احملاسبة املتعارف عليها، واليت كانت متبعة سابقا يف توقعات مستقبلية للبيانات املالية  -

 . املؤسسة
 ...،طحول أسعار األسهم ومعدل العائد على املوجودات، أسعار الفوائد دون املخاطر املتعلقة بالنشا أخرىمعلومات    -

 :وتتبع الطريقتان أدناه يف هذا التقييم . اخل
القيمة احلالية للتدفقات النقدية  ومبوجب هذه الطريقة فانه يتم احتساب : التدفقات النقدية احلرة املستقبلية طريقة خصم 

املتبقية للمشروع ويف العادة يكون سعر اخلصم  ، مع األخذ يف االعتبار القيمةيف املستقبل وفقا لسعر خصم حمدد املتوقعة
اخلصم تؤخذ العوامل   وعند حتديد سعر. وقعه املستثمر مع اعتبار املخاطر احملتملةمقاربا لسعر العائد على املوجودات الذي يت

    : التالية يف احلسبان

  .الكلفة املرجحة لرأس املال أي نسبة امللكية إىل املطلوبات −
 .ملخاطر معدلة وفقاً لطبيعة النشاطانسبة  −
 .نسبة املخاطر العامة للبيئة االقتصادية اليت يعمل فيه املشروع −
 .املدة اليت سيتم أخذها يف االعتبار −

 
 يف املتوقعة ومبوجب هذه الطريقة يتم احتساب قيمة املشروع على أساس قيمة األرباح املرجحة :طريقة رمسلة األرباح املتوقعة -ب

  .املستقبل على املدى طويل األجل

ار املتوقعة لألسهم يف سوق مايل كفء ونشـط عـن   ويتم تقدير القيمة على أساس األسع : التقييم على أساس القيمة السوقية. 3
قية طريق اعتبار مضاعف القيمة السوقية لألسهم بالنسبة إىل األرباح أو بالنسبة إىل القيمة الدفترية أو بالقيمة املقارنة مع القيمة السـو 

اط املؤسسة كما يتم اعتماد مبـادئ  ويف تقييم املؤسسات يتم حتليل األساسيات لنش. ريع مشاة من حيث النشاط واحلجمفيها ملشا
      . ية يف األسواق التجارية وغري ذلكواملكان, والعالمة التجارية, والتقنية الفنية, غري امللموسة من حيث املعرفة حمددة لتقدير املوجودات

ومن , وفرضيات خمتلفة, ة مستقبليةوتوقعات اقتصادي, وقيم دفترية حالية, مما تقدم يتضح أن التقييم يعتمد على معلومات تارخيية     
تقديرات , ولذلك كان من الضروري أن تتضمن نتائج التقييم, مث  فإنه ينطوي على عنصر التقدير واالجتهاد، وهذا عامل مؤثر وهام

بل تعطي عدة   تأخذ  احلساسيات الالزمة يف االعتبار أي انه ال ميكن إعطاء قيمة واحدة للمشروع, خمتلفة مبنية على فرضيات متنوعة
      .قيم تتراوح بني التقدير األدىن والتقدير األعلى للمشروع
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يتم حسب هذه الطريقة تقييم أصول املؤسسة أو الشركة على أسـاس التكلفـة    : الطريقة القائمة على أساس القيمة الدفترية_4
ع عمليات املؤسسة أثبتت يف الدفاتر والسجالت، طبقا التارخيية، وحتديد قيمة أصوهلا من واقع دفاترها وسجالا، مع افتراض أن مجي

  : والبعض يذهب إىل القيمة الدفترية املعدلة، وذلك حسب العمليات التالية, لألسس احملاسبية الصحيحة
  .الغري على جرد كل ما متلكه املؤسسة أو الشركة من موجودات وماهلا من حقوق - أ
  .على املؤسسة للغري املترتبةجرد االلتزامات  - ب
  .فحص فين حمايد لدفاتر وسجالت ومستندات املؤسسة - ج

إذا مال املؤسسة، و رأسهذا وباستبعاد جمموع االلتزامات من جمموع قيمة املوجودات يتم الوصول إىل صايف قيمة األصول، أي       
ونظـرا الخـتالط   . اديكانت تأخذ شكل شركة مسامهة، ميكن أن يقسم رأس ماهلا على عدد األسهم للوصول إىل قيمة السهم الع

مفاهيم هذه القيم، فمن الضروري توفر الشفافية الكافية لكل األطراف املستخدمة للمعلومات املالية، من أجل التوصل إىل قيمة البيع 
  .9النهائي

ا لديه ة بأخرىمتثل القيمة احلالية الستبدال املوجودات اململوكة  للمؤسس: الطريقة القائمة على أساس التكلفة االستبدالية _ 5
  ".وهي تكلفة االستبدال يف حالة التعرض املفاجئ للضياع أو التلف"عيوب يف املوجود  أيو االستهالكنفس الطاقة مع خصم 

قد  صول املؤسسةألأن التقييم  تتمثل يف تواجه عملية تقييم أصول املؤسسات العامة صعوبات عديدة : مراحل تقييم األصول الثابتة
صول املؤسسة، األمر الذي أل احلقيقية القيمةقد يكون التقييم أقل من و ه، ولذلك قد ال يوجد من يقبل على شرائها،مبالغا في يكون

يضع برناجما  أن ولذلك جيب على من يقوم بعملية التقييم ألي مؤسسة عامة مطروحة للخصخصة. يؤدي إىل تبديد الثروة العامة
  .10يشمل اخلطوات الثالث التاليةأن وحقيقيا و واقعيا هأن يكون تقييمولعملية التقييم، 

  : تشمل هذه املرحلة اخلطوات التالية : مرحلة التخطيط -1
مجع البيانات عن املؤسسة العامة املراد خصخصتها، من خالل التقارير السنوية للمؤسسة، واملنشورات املالية االقتصـادية،    - أ

 .ومستقبلها ونشاط املؤسسة العامة داخل السوق، وإستراتيجيتها
هل هـي ملكيـة    .، ونوع امللكيةاحتديد اخلصائص العامة للمؤسسة العامة، وتاريخ آخر تقييم، ومعرفة الوضع القانوين هل - ب

الظروف االقتصادية الـيت   وحتديد .11حجم االلتزامات املترتبة على املؤسسة وإمجايل حقوقها وحتديد ؟ عامة، أو مشتركة
وما هو أثر التقييم علـى العـاملني    .انكماش أو تضخم نقدي يف نفس البلد أو يف حميطةهل هناك حالة . تكتنف الصناعة

 .واإلدارة والشركاء والشركة
فالتقييم مثال من أجل االندماج خيتلف عنه من أجل التصـفية،  . باختالف اهلدف خيتلف التقييم : حتديد الغرض من التقييم - ج

الظـروف  وأسلوب التقييم ومعيار القيمة ب وكل ذلك يرتبط  كما خيتلف التقييم من أجل التأجري أو البيع للقطاع اخلاص
 .احمليطة باالستثمار

  : ل اخلطوات التاليةمرحلة التقييم الفعلي، وتشم وهي جتسد : مرحلة التنفيذ    -2
فحص مستندات املؤسسة العامة وبياناا االقتصادية والصناعية، وبيانات املقارنة بني املؤسسات، وذلك من خالل حتليـل   - أ

  .املعدالت، وعمل تصور باألداء املستقبلي، وتعديل األداء التارخيي ليتناسب مع الواقع
  .بق ذكرهاحتديد طرق التقييم اليت سيتم استخدامها، واليت س - ب
واالعتبارات السياسية واالقتصادية،  دراسة العوامل املؤثرة يف حتديد القيمة، وتشمل الفروق احملاسبية، وأسعار حتويل العملة،     _  ج

  .بالتقييم، والصناعة والسياسات النقدية للدولة ومعدالت التضخم واخلصم، واللوائح القانونية اخلاصة
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أن الطرق املختلفة تـؤدي  و، وحتديد قيمة األصول، وذلك ألن عملية تقييم األصول مليئة بالتناقضات، خطوة التوفيق بني الطرق -د
  .جيسد القيمة العادلة من أجل استعماله يف التقييم ,إىل نتائج خمتلفة، ولذا جيب التوفيق بني الطرق الستخراج رقم عادل يتفق عليه

، وأهم التحفظـات والصـعوبات الـيت    تقرير يتضمن نتائج عملية التقييميتم إعداد  وهي املرحلة النهائية حيث : مرحلة التقرير-3
  :واجهت عملية تنفيذ التقييم لذا جيب مراعاة املعايري التالية عند تقييم األصول 

  .بعد حتديد مديونية املؤسسة للغريوتشمل صايف قيمة بيع كل أصل من األصول، :  قيمة التصفية -1
   .لمؤسسة، وتساوي قيمة األصول يف حالة استمرار املؤسسة يف العملالقيمة االستمرارية ل -2
، وهي متثل أعلى سعر متاح يف سوق العمـل بـني   ذه املعيار األكثر شيوعا للتقييموتعترب ه. القيمة السوقية العادلة لألصول -3

  .واحليطة، وتعمل حبرية يف التعاملأطراف تتمتع حبسن االطالع 
وهذا يعين جمموع حسابات األصول حمذوف منها حسـابات اخلصـوم   . أي حقوق امللكية ،صولالقيمة الدفترية لصايف األ -4

  .كما تتضح يف بيان امليزانية
  .هي القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة :القيمة العادلة لألصول  -5
 .وهي اليت تساوي قيمة املؤسسة املماثلة عامليا:  القيمة الدولية للمؤسسة -6
 

  )تطبيق على مؤسسة سكة حديد العقبة( يدانيةالدراسة امل
  : عن سكة حديد العقبةمقدمة 
 االستثماراتهلا أسباا ودواعيها، فمن مزايا وغايات التخصيص يف اململكة جذب  األردنية التخصيص يف اململكة إىلالدعوة  إن      

, ويرفع معدل الرحبيـة  اإلنتاجيةويزيد  التكلفةا يقلل وإجياد فرص عمل جديدة وحتسني مستوى أداء املنشآت املخصصة مب. اخلارجية
  .بط األجور مبعايري اإلنتاجية والرحبيةرفضال عن إمكانية ,  إلعادة استثمار حصيلة عملية التخصيص ةللحكومومن مث تتاح الفرصة 

ـدف نقـل الفوسـفات     1973م مت إنشاء مؤسسة سكة حديد العقبة كمؤسسة مستقلة من النواحي اإلدارية واملالية عا         
وذلك بعد , 1975ملؤسسة عملها الفعلي يف عام وقد بدأت ا, املستخرج من مناجم احلسا واألبيض إىل ميناء العقبة لغايات التصدير

  اكتمال إنشاء خط السكة الذي يربط اخلط التابع ملؤسسة اخلط احلجازي األردين عند حمطة بطن الغول مع مينـاء العقبـة  بطـول   
وتعمل السكة حاليا على اخلط باإلضافة إىل اجلزء اآلخر  املستأجر من اخلط احلجازي األردين واملمتد مـن منـاجم   . ) كم 120( 

بإجناز خط يربط مناجم الوادي األبيض  1982وقد قامت املؤسسة يف عام ) كم170(بيض وحىت حمطة بطن الغول بطول احلسا واأل
  .اجه إىل ميناء العقبةتللفوسفات باخلط احلديدي لنقل إن

أما بالنسبة للموظفني , عربة لنقل الفوسفات 350قاطرة، كما يوجد لدى املؤسسة  24ومتلك مؤسسة سكة حديد العقبة 
تقوم مؤسسة سكة حديد العقبة بنقل و. موظفا موزعني على األقسام اإلدارية والفنية املختلفة 1187فيعمل لدى السكة حاليا 

احلسا واألبيض إىل ميناء العقبة كما تقوم املؤسسة حاليا بنقل جزء من إنتاج مناجم الفوسفات اجلديدة يف  الفوسفات من مناجم
عند حمطة عقبة حجاز نظرا لعدم وصول السكة إىل املناجم , عن طريق منشآت حتميل مؤقتة مت بناؤها على خط السكة احلايل الشيدية

ومن مث يعاد حتميلها على السكة ونقلها إىل ميناء العقبة وينب ) كم25(يق ملسافة ربواسطة الط الشيديةحيث يتم نقل كميات من 
  .2005 – 1994 األعواماجلدول التايل كميات الفوسفات املنقولة بواسطة السكة واملتوقعة خالل 

  
آخذ باالخنفاض  بيضاألو احلساوتشري املعلومات الواردة من شركة مناجم الفوسفات إىل أن إنتاج الفوسفات من مناجم     

الفوسفات من املناجم  إنتاجويترافق ذلك مع الزيادة املستمرة يف  2005من املتوقع توقف إنتاجها حبلول العام كان التدرجيي  و
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يف و .مليون طن 8.5حوايل  إىل 2005مليون طن سنويا ويف عام  5إىل حوايل  2000والذي وصل يف عام , الشيديةاجلديدة يف 
  .)1(أنظر اجلدول  مليون طن 9.3 إىل 2007عام 

أعطال كثرية أثناء  إىلالعاملة لدى املؤسسة وباستمرار ) Locomotives(تتعرض القاطرات :  للمؤسسة  واملايلالوضع الفين
أيضا من بعض ) Wagons(سريها مما يؤدي إىل إعاقة عمليات التشغيل بشكل دائم ومستمر، كما تعاين عربات نقل الفوسفات 

 إىلومن املشاكل الرئيسية وجود بعض التصدعات يف اهلياكل  املعدنية للعربات واليت حتتاج , كل بسبب ضعف عمليات الصيانةاملشا
  . إصالحات عاجلة وجذرية

من خسائر مالية متالحقة حيث بلغ العجز املتراكم حسب امليزانية العمومية للمؤسسة لعام  1988تعاين املؤسسة منذ عام و
وحدة التخاصية (مليون دينار  70ويبلغ إمجايل املديونية  حسب تقديرات وزارة املالية حوايل , مليون دينار أردين 56حوايل  1996

  . ، ومما الشك فيه أن أداء املؤسسة احلايل أصبح يشكل عبئا إضافيا ومتزايدا على خزينة الدولة ومواردها)99

  : مشروع ختاصية مؤسسة سكة حديد العقبة 

قرر جملس الوزراء املوافقة على السري يف عملية ختاصية مؤسسة سكة حديد العقبة وعلى استخدام : للخصخصة  العمليةاحل املر     
 -CPCS( وبناء عليه فقد مت استخدام شركة استشارية كندية متخصصة  .متخصصة؛ ملساعدة احلكومة يف ذلك شركة استشارية 

Transcom ( ية السكة من خالل آلية تتألف من ثالث مراحل على النحو التايل للمساعدة يف تنفيذ مشروع ختاص :  

لية اليت ستتم مبوجبها عملية التخاصية باإلضافة إىل دراسة اخليارات آلمت خالل هذه املرحلة وضع اإلطار العام ل :املرحلة األوىل 
مت االنتهاء من هذه املرحلة حيث تبنت احلكومة وقد . من قبل القطاع اخلاص) 2( ط وادي وخ الشيديةاملمكنة لتمويل وتنفيذ خط 

وخط وادي  الشيديةاالستشارية الكندية واملوافقة على متويل إنشاء وصلة  ةقرارها باملوافقة على نتائج الدراسات اليت قامت ا الشرك
متياز إدارة واستثمار وصيانة وكذلك متت املوافقة على مبدأ منح ا) 2(مسار لوصلة خط وادي  من قبل القطاع اخلاص واعتماد) 2(

كما وافقت  )(Rolling- Concessionسنه قابلة للتمديد مبوافقة أطرف التعاقد  25خطوط ومنشآت سكة حديد العقبة ملدة 
وتسويقه وكذلك طرح العطاءات التنافسية الفنية واملالية لتنفيذ , احلكومة على اآللية اليت سيتم اعتمادها لإلعالن عن املشروع

 .شروعامل

إحالة العطاء حيث مت اإلعالن عن  بناء على نتائج املرحلة األوىل مت السري يف اآللية الـمقترحة لـطرح أو :املرحلة الثانية والثالثة 
 Expressions(وذلك للحصول على رسائل اهتمام  1997املـشروع يف الـصحف احمللـية والعاملـية يف شهر كانون أول عام 

of  interest(  الشركات والتجمعات العاملية حيث مت احلصول على من)وبعد الـقـيام بالـتأهـيل األوىل . مارسالة اهتم) 24
كما مت إعداد وثائق العطاء واالتفاقيات الالزمة لطرح املشروع على القطاع . شركة تأهيال أوليا) 19(هلذه الشركات تأهلت منها 

شركة تقدمت منها مثاين شركات فقط بعروض ) 16(ل على وثائق العطاء اخلاص حيث بلغ عدد الشركات اليت تقدمت للحصو
للمشاركة يف املشروع وبعد إجراء عملية التقييم الفين هلذه العروض الفنية مت تأهيل أربعة عروض  )(Technicial Proposalالفنية 
  . فقط 

إلرساهلا  Request for fi nancal Proposalsاملالية خالل املراحل الالحقة سيتم إعداد الصيغة النهائية لطلب العروض من و    
واملتعلقة باتفاقية , لقانونية الالزمة لتنفيذ املشروعتم العمل على إاء كافة النواحي واإلجراءات ايللشركات املؤهلة فنيا كذلك س

ابعة النواحي اهلندسية وخاصة فيما يتعلق االمتياز وقانون هيئة النقل على السكك احلديدية وآلية التعامل مع موظفي السكة وكذلك مت
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وبعد االنتهاء من دراسة وتقييم العروض املالية سيتم التفاوض وتوقيع االتفاقيات ) 2(بدارسة مشروع وصله سكة حديد وادي 
  . ة وشركة مناجم الفوسفات األردنيةالالزمة بني املستثمر وكل من احلكومة األردني

لقد تقدمت ثالث شركات لعطاء تقدير القيمة احلالية للموجودات املتحركة ملؤسسة سكة :  السكة آلية تقييم األصول الثابتة يف
 رساوقد . حديد العقبة وطلب منها تقدير القيمة احلالية، وذلك بعدة طرق بديلة حسب أصول التقدير املالية واحملاسبية املتعارف عليها

غم من حصول مكتب طالل أبو غزالة على أعلى النقاط وأتت شركة اخلرباء إلدارة العطاء على شركة اخلرباء إلدارة املشاريع، بالر
وقد استبعد مكتب طالل أبو غزالة نظرا لبعض الشروط اليت وضعها املكتب، وعدم عرض تفصيالت كافية لطرق . املشاريع ثانيا

  .الوصول إىل القيمة احلالية

ألصول املتحركة يف مؤسسة سكة حديد العقبة، وهلذا الغرض قامت لقد قامت شركة اخلرباء إلدارة املشاريع بتقييم ا
  : باإلجراءات التالية

  .املراجعة احلسية للموجودات على أرض الواقع من أجل مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات الفنية عنها -1
ت كشف املوجودات والطرق املراجعة احلسابية من خالل االطالع على السجالت والدفاتر احملاسبية للمؤسسة وبالذا -2

اللتني سبقتا تاريخ  1998و 1997املعتمدة الحتساب االستهالك، واالطالع على البيانات احلسابية اخلتامية للسنتني املاليتني 
  ).التقييم(اخلصخصة 

  : ولقد حددت شركة اخلرباء ألغراض التقييم األسس املناسبة لطبيعة املشروع وهي
  .التميز واالنفراد وعدم املنافسةطبيعة عمل املؤسسة تتسم ب -1
إن األسعار اجلديدة ملعظم املوجودات املتحركة مرتفعة مقارنة مع كلفة الشراء، مما يستوجب األخذ بعني االعتبار قيمة  -2

 .الكلفة البديلة
 .إن االعتماد على سعر السوق املباشر غري ممكن بسبب انعدام الطلب على هذه املوجودات -3
 .ب أن ينظر إليه من خالل ارتباطه مبشروع عاملإن تقييم أي أصل جي -4
 .إن التدفقات النقدية يف احتساب القيمة احلالية يتطلب تعديال كون التدفق النقدي احلايل ال يعرب عن الواقع -5

 -القاطرات :  ويف إطار التحليل الفين ملوجودات املشروع املتحركة قسمت الشركة املوجودات إىل عشرة أنواع وهي
 –آليات ثقيلة  –اإلشارات واالتصاالت  –ماكينات ومعدات اخلطوط  –آليات اخلطوط  - ماكينات ومعدات جر  -ت الشاحنا

  .املستودعات –ماكثات ومولدات ومعدات متفرقة  –السيارات 
  

خردة وتعترب األصول اليت حتمل هذا املستوى % 10:  وقد اعتمدت النسب التالية للحالة الفنية اليت فيها األصول وهي
غري % 49و قابلة لإلصالح بكلفة نسبية% 40تتطلب إعادة بناء بكلفة متوسطة و% 30تتطلب إعادة بناء بكلفة عاليةو%  20و

% 80عاملة بشكل جيد و% 70عاملة بشكل متوسط و% 60عاملة بشكل مقبول و% 50عاملة وهي قابلة لإلصالح بسهولة و
بناء على هذه النسب أعطت وصفا وتقييما حتليليا وعاما لكل أنواع القاطرات عاملة بشكل ممتاز و% 90عاملة بشكل جيد جدا و

  . اخل متهيدا لتقييمها ...والشاحنات والسيارات واملاكينات
ويف إطار التحليل املايل وألغراض التقييم من أجل أن تصبح الشركة أكثر تعبريا عن ظروف التشغيل واالستثمار املستقبلية مت إعادة    

  : يف اآليتالنظر 
  .عدد الرحالت اليومية، حيث مت احتساب العائدات على أساس سبع رحالت وليس مخس رحالت كما هو احلال قبل التقييم -
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دينار وذلك حتسبا الرتفاع  3دينار أردين وليس  4.40سعر نقل الطن الواحد، حيث جرى احلساب على أساس قيمة متوقعة  -
 .دينار 6.148.802ما سبق زادت اإليرادات مبقدار  وبناء على .الكلفة كما هو عليه احلال

دينار من املصروفات حىت تصبح البيانات تعكس الواقع املستقبلي الذي  2.252.709ومت أيضا استبعاد فوائد القرض البالغ  -
 .سيعمل فيه املستثمرون

ة اخلرباء إلدارة املشاريع بتقدمي ثالث م، قامت شرك1998وانطالقا من هذه التعديالت واعتمادا على بيانات الشركة عام      
   .) (Present Value Methodباستخدام طريقة القيمة احلالية , حاالت لتقييم املوجودات املتحركة

 مبعزل عن املشروع مع استبعاد أي وقد جرى تقييمها, ففي احلالة األوىل مت إتباع طريقة احلالة الفنية للموجودات املتحركة
, دينار 31.162.421القيمة الفعلية للموجودات املتحركة لذلك بلغت القيمة التقديرية للموجودات املتحركة  تغريات تطرأ على

  .دينار 15.581.211%= 50*  31.162.421= أصبحت القيمة% 50وبعد تعديلها حبساب حالتها الفنية مبعدل وسطي 
  : ملشروع حيث اعتمدت األسس التالية يف التقييمويف احلالة الثانية، مت تقييم املوجودات املتحركة مبعزل عن ا 

دينار بإعادة صايف عجز السنة وإضافة اإلرباح احملتسبة بعد التعديالت  4.369.671مت تعديل التدفق النقدي التشغيلي البالغ  -1
  .السابقة

جهة نظر مستثمر أجنيب ، وهذا املعدل يعرب عن العائد املتوقع على رأس املال املستثمر من و%25جرى اعتماد معدل خصم  -2
 .راغب يف الشراء واالستثمار يف املشروع

 %33.8تشكل املوجودات املتحركة موع املوجودات نسبة  -3
مت تقييم املوجودات املتحركة مبعزل عن كون املشروع عامل، وبالتايل جرى استبعاد تأثري رحبية املشروع على قيمة املوجودات  -4

 . املتحركة
  .دينار 16.690.514لغت قيمة املوجودات املتحركة ووفقا هلذه احلالة ب

  : ويف احلالة الثالثة، مت تقييم املوجودات املتحركة اعتمادا على األسس التالية     
  .عدم تعديل التدفق النقدي من عمليات التشغيل احملتسب يف ظل الظروف السائدة قبل اخلصخصة -1
رب عن العائد املتوقع على رأس املال من خالل تقييم املوجودات ، وهذا املعدل يع%11جرى اعتماد معدل خصم بواقع  -2

 .املتحركة على أساس اعتبارها مرتبطة مبشروع عامل ككل
 %33.8نسبة املوجودات املتحركة إىل جمموع املوجودات  -3
وفقا هلذه و .غيلزيادة يف التدفق النقدي من عمليات التش املتحركة مع افتراض عدم حتقق أي لقد جرى تقييم املوجودات -4

  .دينار 10.640.559احلالة فقد بلغت قيمة املوجودات املتحركة 
  

الذي قد  استبعد كال من القيمة الدفترية ألا ال تتضمن التضخم، والقيمة السوقية بسبب ارتفاع السعر : ملاذا القيمة احلالية للتقييم
أما القيمة احلالية فهي األقرب إىل الواقع واستبعد أبو غزالة . الواقعاستبعد التدفق النقدي الذي ال يعرب عن يؤدي إىل عدم الشراء، و

وطرق االستهالك وقسموا املشروع إىل , للغموض ورست على اخلرباء الذين قاموا بالفحص احلسي للموجودات واحلسابات اخلتامية
  .عشرة أنواع إال أن معدل اخلصم أالتفاقي كان مرتفعا

العمر ألنتاجي، ( طبيق النسب الفنية شابه مجلة من االفتراضات ذات التأثري السليب على القيمة العادلةويرى الباحث أن عملية ت    
  . خضعت للتقدير الشخصي وهي متعلقة باملستقبل الذي حتفه املخاطر وعدم التأكد) معدل اخلصم، اإليرادات، املصروفات
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نافع املستقبلية املعتمدة على االستمرارية وعدم وجود مشكلة تسويق لذلك ال ويرى الباحث أن تقاس القيمة احلالية انطالقا من امل     
  .يستطيع الباحث القول أن عملية التقييم كانت صحيحة وعادلة

  

بعد استعراض ما سبق نورد املالحظات التالية حول تقييم املوجودات املتحركة ملؤسسة سكة  : مالحظات حول تقييم األصول
  : حديد العقبة

عملية تطبيق النسب الفنية املعتمدة على أنواع األصول املتحركة لتقييم حالتها الفنية إىل كثري من العوامل الشخصية  خضعت -1
  ).غري املوضوعية(
إن إعادة النظر حبساب التدفقات النقدية السنوية مبا يتوافق مع ظروف التشغيل لدى املستثمر املنتظر أمر جيد، ولكن يالحظ  -2

للموجودات املتحركة أن ) القيمة االقتصادية(قدمتها شركة اخلرباء إلدارة املشاريع من أجل احتساب القيمة احلالية  من احلاالت اليت
 : هناك بعض االفتراضات والتحليالت غري املنطقية اليت بين عليها تقييم تلك األصول من وجهة نظرنا، وهي

ساس ارتباطها مبشروع عامل أو عدم ارتباطها مبشروع عامل إن تقدمي بعض بدائل التقييم للموجودات املتحركة على أ - أ
وذلك ألن , وتأثري ذلك سلبا على تقدير القيمة يبعد عملية التقييم عن املوضوعية يف التوصل إىل القيمة العادلة من وجهة نظر اتمع

ري مسمى، وهي شركة وحيدة يف املوجودات املتحركة موضوع التقييم هي جزء من شركة ستكون مستمرة يف عملها إىل أجل غ
األردن متتاز بالتفرد واالحتكار وعدم املنافسة، أي أنه ال توجد مشكلة يف تسويق خدمات الشركة بعد اخلصخصة باعتبار أن هذه 

املتاحة  ولذلك يستطيع املستثمر اجلديد استغالل الطاقة اإلنتاجية والتسويقية القصوى اخلدمات مطلوبة باستمرار وال يوجد منافسني،
للشركة على أكمل وجه وإىل سنوات طويلة، وبناء على ذلك فإنه جيب قياس القيمة احلالية انطالقا من املنافع القصوى اليت ميكن 
احلصول عليها دون ختفيضها حبجة إن األصول تفقد قيمتها إذا نظر إليها من زاوية عدم إمكانية بيعها بصورة مستقلة عن املشروع، 

  . ملشروع مستمر بعمله يف ظل ظروف استثمارية جيدة وليس ملشروع يراد تصفيته ائيا فالتقييم هنا
واملستخدم يف حساب القيمة احلالية يف احلالة الثانية، واملفترض ملستثمر أجنيب هو معدل عال % 25إن معدل اخلصم البالغ  - ب

 .ل النسب املتحققة يف دول أخرى هلا ظروف مماثلةأو إىل نسبه متاث% 15جدا وغري منطقي، لذلك كان جيب ختفيضه إىل معدل 
املال الـالزم   توفرن أي شكل من أشكال انتقال ملكية املؤسسات العامة إىل القطاع اخلاص ال بد من ونرى بصورة عامة أ

كون التخصيص ناجحاً حىت يو جود اخلربة والكفاءة املناسبة للعمل يف بيئة تنافسيةومع  للقيام بأعباء ومستلزمات التطوير والتحديث
أجانب  مستثمرين إىلة بيع معظم مؤسسات الدولاحملليني أو األجانب، ولكن نشري إىل أن التوجه حنو  مت االجتاه حنو املستثمرين سواء

  : ونرى أن تتم اخلصخصة على الشكل التايليؤدي إىل انتقاص السيادة الوطنية 
ت املراد ختصيصها حبيث ال تفقد الدولة موارد مستحقة يف حالة التقييم ال بد من تقييم موضوعي وعادل ملوجودات املؤسسا -1

وعلى هذا األساس فإن القيمة الدفترية  ملوجودات املؤسسة املعنيـة  , احف وال يغايل يف التقييم حىت ال حيجم املستثمرون عن الشراء
كما أن االرتفاع  .ملوجودات املؤسسات خبسواألخذ ا فيه غري مناسب ألا ال تتضمن آثار التضخم واخنفاض قيمة العملة الوطنية، 

وتالفيا لسلبيات األخذ بالقيمة الدفترية أو القيمة السوقية ميكـن  . النسيب يف القيمة السوقية سيؤدي إىل إحجام املستثمرين عن متلكها
بطرق خمتلفة واختيار البديل املالئم الـذي حيفـظ   وال بد من احتساب القيمة االقتصادية  .األخذ مبا ميكن تسميته بالقيمة االقتصادية

  .حقوق اتمع
تتسع دائرة امللكية مع ضرورة إشـراف   وشرائح اجتماعية متعددة إنشاء شركات مسامهة عامة وتقسيم أسهمها إىل فئات -2

  .بكفاءة عالية املخصخصةوتشغيل املنشآت , احلكومة املباشر على عملية بيع األسهم وانتقال امللكية
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من دراسة اجلوانب النظرية وحتليلها واملراحل اليت مرت ا وخاصة آلية التنفيذ يكون البحث قد أجاب علـى الفرضـية األوىل        
أما الفرضية الثالثة فأجيب عنها عنـدما  .  والثانية، ومت اختبارمها باختيار شركة اخلرباء دون أبو غزالة رغم حصوهلا على أعلى نقاط

. منها، واختربت الفرضية بالتحليل التنفيذي باستبعاد أبو غزالة لعدم الوصف التحليلي للتقيـيم  ملية واختري أربعشركة عا 16تقدمت 
أما الفرضية الرابعة فتمت اإلجابة عنها من قبل الشركة االستشارية الكندية واختربت من شركة اخلرباء وأبو غزالة عن طريق النسب 

حسب مصدر وحدة التخاصية وهذا يرفع العائد مبقدار ستة ماليني دينـار  % 15إىل  %25حيث خفضت نسبة معدل اخلصم من 
  . سنويا

  والتوصيات االستنتاجات

  :                                                                                                                االستنتاجات -:أوال

موعة من املشاكل احملاسبية واملالية نتيجة تغري السياسات واملفاهيم وأساليب العمل تربز عملية اخلصخصة جم -1
 .واألهداف والبيئة االقتصادية والقانونية

 . تلعب احملاسبة دورا أساسيا يف توفري قاعدة البيانات الالزمة لتطبيق طريقة التقييم املالئمة ألغراض اخلصخصة -2
قيمة التصفية، القيمة االستمرارية : تقييم األصول ألغراض اخلصخصة أمههاتوجد جمموعة من األسس واملعايري ل -3

 . للمنشأة، القيمة السوقية العادلة لألصول، القيمة الدفترية لألصول
منهج السوق، منهج , طريقة الكلفة التارخيية:  توجد جمموعة من الطرق واملناهج املستخدمة يف عملية التقييم أمهها -4

 .ولكل منها نتائجه اخلاصة به) التدفق النقدي(خلاملكاسب، منهج الد
الطرق السابقة يف التقييم تعطي نتائج خمتلفة ومتباينة بشكل كبري، وهي قيم تقديرية واسترشادية، وال بد من اختيار  -5

 .القيمة األكرب اليت تضمن حق اتمع
ولكن متت , )القيمة االقتصادية(احلالية لقد مت تقييم األصول املتحركة لسكة حديد العقبة من خالل حساب القيمة  -6

عملية احلساب من خالل بدائل خمتلفة، وافتراضات فنية واقتصادية غري موضوعية، لذلك ال نستطيع القول إن عملية 
 .التقييم كانت صحيحة وعادلة وموضوعية

  التوصيات -: ثانيا
اسبية وإعطاءه األمهية اليت تستحق من أجل إثراء إدراج موضوع اخلصخصة وتقييم األصول هلذا الغرض يف املساقات احمل -1

 .هذا املوضوع واإلملام به بصورة جيدة سواء من حيث أهدافه وإجراءاته أو اآلثار واملشاكل اليت تنجم عنه
ضرورة تقييم آثار اخلصخصة لكل مشروع على حدة، والعمل على تكريس النتائج اإلجيابية وتاليف املشاكل واملصاعب  -2

 . لل اليت تنجم عنها آثار اقتصادية ومالية غري سليمة أو غري مالئمة يف خصخصة املشاريع الالحقةوأسباب اخل
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