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 بداية نحمد اهلل عزوجل الذي منحنا القوة والصبر ووفقنا إلتمام هذا الموضوع.
إلى األولياء األكارم اللذين مدو لنا يد المساعدة وكانوا نتقدم بالشكر الجزيل 

 سندا وعونا لنا.
إلى األستاذ المشرف "عبيدات عبد الكريم" الذي لم يبخل علينا بآرائه وإرشاداته 

 .بكل تواضع وإلى كل أساتذة الجامعة
و الذي   كان عوناً لنا طيلة فترة التربصالذي  " عمر مهدي  إلى السيد المؤطر "

 قدم لنا المساعدة في إثرائه لبحثنا بالوثائق.
 الذي لم يبخل علينا بشيء خالل فترة التربص."بلكبير رابح" إلى السيد 

 و قسم المشترياتوإلى العاملين بقسم المالية 
إلى كل من ساعدنا من قريب أومن بعيد ولو بالكلمة الطيبة إلنجاز هذا العمل 

 المتواضع.
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 : مقدمة
موارد بشرية تصادية بإمكانيات ووسائل مالية ومادية و تعترب اؼبؤسسة الوحدة األساسية يف االقتصاد، فهي منظمة اق     

ب عليها دراسة البيئة الداخلية اؼبارل للمؤسسة، لذلك وجكالتوازف االقتصادي و   أىدافهاحيث تقـو دبزجها لغرض ربقيق 
 طريقة تسيَتىا لتحقيق أىدافها.و  اػبارجية فأوؿ ما تفكر فيو كيفية اغبصوؿ على اؼبوارد اؼباليةو 

إعطاء نظرة اؼبالية و ىادفة البد من االعتماد على آلية أو أداة تسمح بتشخيص اغبالة من أجل القياـ بدراسة صائبة و 
 ىي التسيَت اؼبارل اليت هبب على اؼبؤسسة التحكم يف تقنياهتا حيث تعتربمستقبلية للمؤسسة وازباذ القرارات السليمة، و 

، كما تسمح سياسة اؼبالية اؼبنتهجة من طرفهافحص دقيق لل إجراء، اليت تعتمد على األداة الفعالة لتحقيق األىداؼ
 قدرهتا على مواجهة التزاماهتا للحصوؿ على مستحقاتو.ؼبارل و اؼبركز ا بالتعرؼ على

التمويلية  األساليب إهباد، كاف البد من صة على مستوى اؼبؤسسة االقتصاديةحىت يتم بلوغ ىذه األىداؼ خاو     
للموارد اؼبتاحة وتعبئة مدخراهتا  األمثلمن خالؿ االستخداـ  اإلنتاجيةزيادة الطاقة كفيلة لرفع الكفاءة االقتصادية و ال

ؿباولة التكيف مع احمليط وبذلك باستغالؿ القوانُت  إذل إضافة، ا بأعلى الفوائد وبأقل التكاليفوتوظيفها دبا يعود عليه
 استثمار  أحسناستثمارىا و  األمواؿالتشريعات اليت تكفل استقطاب رؤوس و 

  :عامة إشكالية
 اإلشكالية التالية: وبناء على ما سبق يبكن طرح    
 ما الدور الذي يلعبه التسيير المالي في عملية اختيار مصادر التمويل األنسب في المؤسسة؟ -

 األسئلة الفرعية:
                                            ما ىي مصادر التمويل اؼبتاحة أماـ اؼبؤسسة االقتصادية؟ .1
 أىدافو ؟ما اؼبقصود بالتسيَت اؼبارل ؟ وما ىي  .2
 ضعف السياسة اؼبالية للمؤسسة ؟و كيف يساىم التسيَت اؼبارل يف ربديد نقاط قوة  .3

 :الفرضيات
ولإلجابة على ىذه األسئلة وحبكم خصائص منهج البحث العلمي الذي يقتضي وضع نقطة البداية للوصوؿ إذل 

 نتائج سليمة مت اقًتاح الفرضيات التالية:
   مصادر التمويل اليت قبد منها اؼبصادر الذاتية و اؼبصادر اػبارجية.للمؤسسة عدة بدائل يف اختيار 
  الدراسة اؼبعمقة و يسمح التسيَت اؼبارل بالكشف على اغبالة اؼبالية للمؤسسة باستخداـ ـبتلف بيانات احملاسبة

 ؽبا.
 .يعترب التسيَت اؼبارل معياراً يبُت درجة التوازف ووسيلة الزباذ القرارات 

 

 



 

 
  ب

  اختيار الموضوع: أسباب
 كذلك اؼبكانة اليت وبتلها التمويل يف االقتصاد بدرجة كبَتة ، و وف اؼبؤسسة االقتصادية تعتمد على التمويل ك

 الوطٍت.
    .أنبية اؼبوضوع خاصة يف ظل التحوالت االقتصادية الراىنة 
 ضرورة معاعبة الوضعية اؼبالية وضرورة االىتماـ بطرؽ التمويل. 
 مدى مسانبة التسيَت اؼبارل يف اختيار مصادر التمويل اؼبناسبة. معرفة 
 .إف اؼبوضوع اؼبختار ذو صبغة مالية ومن مث فهو يتعلق بنوع التخصص العلمي الذي ندرسو 

 أهداف الدراسة:    
  إمدادىاالكشف عن الدور الذي يلعبو التمويل واؼبكانة اليت ربتلها يف اؼبؤسسة االقتصادية. ومدى اؼبسانبة يف. 
 واقع التمويل على مستوى اؼبؤسسة معرفة ENAP . 
 ارل يف البحث عن وسائل التمويل وتوزيعها بشكل دقيقبراز أنبية التسيَت اؼبإ. 

 أهمية الدراسة:
  يف إهباد مصادر التمويل اؼبثلى لتغطية احتياجات اؼبؤسسة التسيَت اؼبارل تكمن أنبية الدراسة يف معرفة دور

 االقتصادية.
 المنهج المتبع:  

ىذا صبع اؼبعلومات واغبقائق ومعادلة ربليلها و  إذلاعتمدنا على اؼبنهج الوصفي يف الفصوؿ النظرية الذي يهدؼ 
 .  د على اؼبراجع اؼبتعلقة بالتمويلباالعتما

باألخضرية  للدىن الوطنية ك بدراسة اغبالة اؼبالية للمؤسسةذلو اؼبنهج التحليلي  فاعتمدنا على يف الفصل التطبيقيأما 
ENAP. 

 خطة و هيكل البحث:
مناه إذل التوسع يف موضوع اؼبذكرة قس  نا دراستنا دبقدمة عامة وىي عبارة عن مدخل للموضوع، وللتوضيح أكثر و أبد

 فصلُت نظريُت وفصل تطبيقي.
 اؼبؤسسة اىيةحيث مت فيو تناوؿ م يف اؼبؤسسة االقتصادية و مصادره عموميات حوؿ التمويل : الفصل األوؿ *

  مصادر التمويل و آليات االختيار بينها. , التمويل يف اؼبؤسسة,االقتصادية 
،مكانة وظيفة التسيَت التسيَت اؼبارلمت التطرؽ فيو إذل عموميات عامة حوؿ  مدخل عاـ للتسيَت اؼبارل : الفصل الثاين *

 .    اؼبارل و عالقتها باحمليط وسياسة التسيَت اؼبارل
 . ENAP باألخضرية للدىن اغبالة اؼبالية للمؤسسة الوطنية مت فيو دراسة : الفصل الثالث *



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



حول التمويل ومصادره في المؤسسة االقتصادية فصل األول                            عمومياتال  

 
2 

                               الفصل : تمهيد
فهو  أساس  ،يعترب  التمويل  من  أىم  التحديات  اليت   تواجو   ـبتلف  اؼبؤسسات   خالؿ  مزاولتو   لنشاطها   

على اؼبشاريع اؽبامة  وكلما  كانت  اؼبؤسسة ربتوي على مصادر سبويل وفَتة كلما كاف بإمكاهنا  اغبصوؿ ،تنفيذ  اؼبشاريع
وبإمكاهنا خلق صناعات يف الوطن دل تكن موجودة من قبل. وبصفة عامة هبب أف   ،اليت يتطلب حجمها سبويال كبَتا

إذ أف نوع التمويل ىبتلف من  ،ومهارة العاملُت فيها ،التمويل مع أىداؼ اؼبؤسسة االقتصادية والظروؼ احمليطة هبا يتالءـ
يكتنف بعض اؼبصطلحات، قمنا وإلزاحة الغموض وااللتباس الذي  ؤسسةوحجم اؼب اإلنتاجمؤسسة ألخرى حسب نوع 

 بتقسيم ىذا الفصل إذل ثالث مباحث كما يلي :                               

 ؛ماىية اؼبؤسسة االقتصادية المبحث األول: -
 ؛مفاىيم عامة حوؿ التمويل يف اؼبؤسسة االقتصادية المبحث الثاني: -
 .مصادر التمويل و آليات االختيار بينها المبحث الثالث: -
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   االقتصادية.عموميات حول المؤسسة  المبحث األول:
االلتزاـ بفعل واليت تعٍت التعهد أو  Entreprendre أو اؼبشتق من كلمة l’entreprise مصطلح اؼبؤسسة    

نتطرؽ وسوؼ  ىذا العمل يتضمن بعض اؼبخاطر إف  ومن مث ف ،عمل ما يكتسي أنبية كربى أي التكفل دبهمة ىامة نسبيا
 .أىدافها وظائفها ،خصائصها ،لبعض اؼبفاىيم اػباصة باؼبؤسسة

 .مفهوم و خصائص المؤسسة االقتصادية المطلب األول:
      يبكن تلخيصها فيما يلي:  

  مفهوم المؤسسة:   أوال:
مفهومها كل ي ال يتجزأ ومن أجل ربديد مفهـو اؼبؤسسة االقتصادية هبب التطرؽ  ف  لقد تعددت تعاريف اؼبؤسسة أل    

 بعض التعريفات ومن أنب ها ما يلي:  إذل
 . 1وحدة اقتصادية تتجم ع فيها اؼبوارد البشرية واؼبادية الال زمة لإلنتاج االقتصادي .1
قانوين واجتماعي لتنظيم العمل اؼبشًتؾ للعاملُت فيها وتشغيل  ،تقٍت ،اؼبؤسسة االقتصادية ىي شكل اقتصادي .2

 . 2اإلنتاجوفق أسلوب معُت لتقييم العمل االجتماعي بغية  اإلنتاجأدوات 
ىدفو دمج عوامل  ،قانوين اجتماعي معُت إطاراؼبؤسسة االقتصادية ىي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا يف  .3

سلع واػبدمات مع أعواف اقتصاديُت آخرين بغرض ربقيق نتيجة مالئمة أو تبادؿ ال اإلنتاجمن أجل  اإلنتاج
 3.وىذا ضمن شروط اقتصادية زبتلف باختالؼ اغبيز اؼبكاين والزماين و الذي يوجد فيو تبعا غبجم ونوع نشاطو

شخاص، اؼبؤسسة ىي ؾبموعة من الوسائل اؼبختلفة األنواع اؼبادية و اؼبعنوية اؼبستثمرة من طرؼ ؾبموعة من األ .4
 .4هبدؼ الوصوؿ إذل إشباع اقتصادي و اجتماعي

ا تنظيم  إعطاءومن خالؿ التعاريف السابقة يبكن       القيمة  إهباداؽبدؼ منو  إنتاجيتعريفا شامال للمؤسسة على أهن 
 مث تتوذل  ببعضها يف السوؽ لتحقيق األرباح .     إنتاجيةالسوقية من خالؿ اعبمع بُت عدة عناصر 

 :5للمؤسسة االقتصادية عدة خصائص تتميز هبا من أنب ها خصائص المؤسسة االقتصادية: ثانيا :

                                                 
 .  25،  24، ص 1993 اعبزائر،" ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، عمر صخري "اقتصاد اؼبؤسسة 1
         .                                                                                                                             59، ص 1984صمويل عبود "اقتصاد اؼبؤسسة " ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،   2
 . 11، ص 1984ية العامة ، اعبزائر ، الطبعة األوذل ، ناصر دادي عدوف "اقتصاد اؼبؤسسة " دار احملمد 3

4 Jaque bravard, "l'evaluation des entreprises", DONODO, Paris, 1969,P1. 
5

 . 02عمر صخري ،مرجع سابق ،ص  
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للمؤسسة االقتصادية شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها غبقوؽ و صالحيات كما يًتتب عليها واجبات و -1 
يف رأس ماؽبا التأسيسي و ما ينتج عنو  مسؤوليات باإلضافة إذل اغبدود اليت يعنيها عند إنشائها وذمتها اؼبالية اليت تتمثل

 من أرباح.

 القدرة على اإلنتاج وأداء الوظيفة اليت أسست من أجلها. -2
 االستمرار يف نشاطها والقدرة على الصمود والبقاء وذلك على حساب درجة ما أتيح ؽبا من موارد بشرية ومادية،-3

 يضمن ؽبا القاء.والقدرة على تكييف نفسها مع الظروؼ اؼبتغَتة فبا 
كالبقاء  ،فكل مؤسسة تضع أىدافا معينة لتحقيقها ،ربديد ـبتلف األىداؼ والسياسات والربامج للعمل - 4

 واالستمرار على مستوى األسواؽ وربقيق األىداؼ.
 الكلية أو عن طريق  اإليرادات، إم ا عن طريق االعتمادات ويكوف ذلك،ضماف اؼبوارد اؼبالية لكي تستمر عملياهتا  -5

 .بعضها حسب الظروؼ أوأو عن طريق القروض أو اعبمع بُت ىذه العناصر كلها 
مسانبتها يف اإلنتاج ومبو الدخل الوطٍت فهي  إذلاؼبؤسسة وحدة اقتصادية أساسية يف اجملتمع االقتصادي فباإلضافة  -6

 مصدر رزؽ الكثَت من األفراد. 
 من أجل أداء مهمتها يف أحسن الظروؼ.     ،وجدت فيها قدرة اؼبؤسسة على التكيف مع البيئة اليت -7
يعرب اؽبيكل عند تقسيم األجساـ اليت تستعملها اؼبؤسسة وكذا نوع أو أنواع  خاصية اؽبيكلة اؼبتطورة واؼبالئمة: -8

ؽبدؼ وبذلك فهي وسيلة سَت حسب ا ،وربديد ىذه العالقة اليت تربط ىذه األقساـ فيما بينها ،نشاطات ىذه األقساـ
 .1الذي وضعتو مسبقا

 .االقتصادية المؤسسة الثاني: أهداف المطلب
 االجتماعية كاألىداؼ موحدة، أىدافها فاف شكاؽبا،أ واختالؼ االقتصادية اؼبؤسسات أنواع تعدد من بالرغم     

 :2يلي فيما نستعرضها اليت واالقتصادية
 ينبغي إذ األرباح، ربقيق يف تتمثل االقتصادي اؼبيداف يف معروفة غاية االقتصادية للمؤسسة:االقتصادية األهداف.1

 شغل مناصب خلق إذل باإلضافة اؼبستهلك، رغبات تلبية اجل من واػبدمات السلع من تستهلك فبا أكثر تنتج أف عليها
 توازهنا عن تدافع لكي األسواؽ يف منافسة توجاتنم توفَت على قدرهتا مع االقتصادي، النمو يف والبحث واالستثمار
 :التارل النحو على نقاط شكل يف ذلك تلخيص ويبكن التجاري،

                                                 
  .103ـ ، ص 1998اعبزائر  بدوف طبعة،و ىياكل اؼبؤسسة '' ، مركز اؼبطبوعات اعبامعية ، –الداوي الشيخ :''ؿبيط اسًتاتيجيات  1
 .21 -19ص  مرجع سابق، ناصر دادي عدوف، 2
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 .االقتصادية نشاطاهتا يف االستمرار تستطيع حىت الربح ربقيق -

 .جيدة بطريقة اإلنتاج وسائل الستغالؿ والتخطيط التسيَت يف العقلية -

 .واؼبتعددة اؼبختلفة أذواقهم حسب الزبائن متطلبات ربقيق -
 :التالية النقاط يف تلخيصها كنيب:االجتماعية األهداف.2
 فعلى ولذلك االقتصادية اؼبؤسسة يف والفعاؿ اغبيوي العنصر ىو العماؿ إف   :األجور من مقبول مستوى ضمان -

 .بقائو على واغبفاظ حاجاتو بتلبية لو يسمح األجر من مستوى لعماؽبا تضمن فأ اؼبؤسسة
 .أجورىم على العماؿ حصوؿ خالؿ من وذلك :العمال معيشة مستوى تحسين - 

 أشخاص، بُت واجتماعية مهنية عالقات تقاـ أهنا اؼبؤسسة داخل قبد حيث:العمال وتماسك تنظيم إلى الدعوة -
 للمؤسسة اؼبستمرة اغبركة لضماف الوحيدة الوسيلة ىو والتفاىم التماسك إذل دعوهتم إف إال ـبتلفة العلمية مستوياهتم

 .أىدافها وربقيق
 : نباىامُت  عنصرين ربقيق إذل ىنا االقتصادية اؼبؤسسة هتدؼ حيث:الثقافية األهداف.3
 العمل دبدى العماؿ وضع ربسُت اجل من والثقافية الًتفيهية الوسائل توفَت على اؼبؤسسة تعمل :الترفيهي العنصر -

 .الثقايف مستواىم وربسُت بو، يقوموف الذي
 جيدة، بطريقة تدريبهم على تعمل فهي جدد عماؿ كوهنم حالة ففي :منهم القدامى ورسكلة العمال تكوين عنصر -
 تؤىلهما اليت الفنية اػبربة يكتسبوا حىت اغبديثة واألدوات اؼبعدات على تدريبهم على تعمل فهي قدامى كانوا إذا ماأ

 لة.الرسك وىي عقالنية بطرؽ الستغالؽبا
 .االقتصادية المؤسسة أنواع و وظائف:الثالث المطلب  

 :1يلي ما االقتصادية اؼبؤسسة وظائف أىم من :االقتصادية المؤسسة وظائف:أوال
 متطلبات وحسب اغبجم الكم، حيث من االقتصادية اؼبؤسسة داخل والورشات األقساـ تتغَت :اإلنتاجية الوظيفة-1

 اإلمكانيات استخداـ يف التدبَت حسن على الوظيفة ىذه وتعمل واالستهالؾ والتبادؿ التوزيع وبدد الذي اإلنتاج
 .اؼبسطرة األىداؼ حسب منها االستفادة إذل يؤدي فبا اؼبتاحة والقدرات

                                                 
  .07،ص1997دورة جواف، جامعة اعبزائر، ،َتماجست أطروحة، اؼبؤسسة اعبزائرية إشكالية قطاؼ ليلى،1
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 عملية يف األوذل تتمثل عمليتُت، على وتشمل اإلنتاج عملية لسَت أساسية التموين عملية تعترب :التموينية الوظيفة-2 
 وعملية واإلنتاج التموين بُت وصل نبزة األخَت ىذا يبثل حيث اؼبخزوف، َتيتس كيفية يف فتتمثل الثانية ماأ الشراء،
 .التسويق

وإطالة عمرىا  اىتالكها عملية سَت من واالستفادة اآلالت صيانة لضماف ىاما عامال وتعترب :الصيانة وضيفة-3
 فبا يؤدي ذلك حتما إذل استمرار عملية اإلنتاج. اإلنتاجي،

االقتصادية بعملية التسيَت وذلك للتنسيق بُت ـبتلف الوظائف داخل اؼبؤسسة زبتص اؼبؤسسة  :الوظيفة اإلدارية-4
 لضماف السَت اغبسن ؽبا، واليت تشمل التمويل، البيع، تنظيم العمل ومراقبة التسيَت.

 يؤدي باؼبؤسسة االقتصادية ألهنا تقـو إف توفر األمواؿ الالزمة لتمويل اإلدارات التشغيلية، :الوظيفة التمويلية-5
بنشاطها من إنتاج وتسويق وغَت ذلك من وظائف اؼبؤسسة كما أهنا تقرر توجيو تلك األمواؿ اليت تستخدـ وفق األغراض 

 .1اؼبرجوة منها
ىذا إذل جانب ؿباولة معرفة األسباب اغبقيقية اليت  تقـو اؼبؤسسة بعملية بيع السلع واػبدمات، :الوظيفة التسويقية-6

اؼببيعات من اجل معاعبتها يف أسرع وقت فبكن للتمكن من تعظيم قيمة احملصالت النقدية من تؤدي إذل البفاض قيمة 

   .2جراء بيع السلع واػبدمات اؼبنتجة
 و يبكن تلخيص ما سبق يف الشكل التارل:  

  

                                                 
  .11،ص1997الرابعة، الطبعة ،األردف والتوزيع، للنشر صفاء دار ،اؼبالية اإلدارةزياد سليم رمضاف،   1
  .20،ص2009معهد العلـو االقتصادية ،اؼبركز اعبامعي البويرة، مذكرة ليسانس ، التحليل اؼبارل ودوره يف تقييم اداء اؼبؤسسة، خطاب موسى، 2
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 ة.ي: نظام المعلومات اإلدار 10الشكل رقم 

 
 
 
 

 قاعدة البيانات 
 
 
 
 
 

 .303المصدر: عمر وصفي عقلي وآخرون، وظائف منظمات األعمال، دار زهران، عمان، ص 
  .نواع المؤسسات االقتصاديةثانيا: أ

   1للشكل القانوين وطبيعة اؼبلكية والطابع االقتصادي. للمؤسسات االقتصادية أنواعا وأشكاال ـبتلفة تظهر فيها تبع ا    

 تتمثل أنواع اؼبؤسسات تبع ا للشكل القانوين يف:/ أنواع المؤسسات تبّعا للشكل القانوني: 0
ويتميز ىذا النوع من اؼبؤسسات بالسهولة  ،ىي اؼبؤسسات اليت يبتلكها شخص واحد أو عائلة مؤسسات فردية: 1.1 

 .نشاءاإليف التنظيم أو 

شخصُت أو أكثر، يلتـز كل منهم  إذلالشركة على أهنا عبارة عن اؼبؤسسة اليت تعود ملكيتها  تعرؼ شركات: 3.0
قسمُت  إذلحصة من ماؿ أو عمل القتساـ ما قد ينشأ على ىذه اؼبؤسسة من أرباح أو خسائر، وتنقسم بشكل عاـ 

  رئيسيُت نبا:
 شركة التضامن و شركات الًتفيو. مثل أ* شركات األشخاص:
 مثل شركات التوصية وشركات اؼبسانبة. ب* شركات األموال:

                                                 
 .      38-37-36بق ، صاعمر صخري، مرجع س 1

 

 المدخالت
 المعالجة )البيانات(

البيانات( )تشغيل  

 المخرجات
 )المعلومات(
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  :تضم اؼبؤسسة تبعا لطبيعة اؼبلكية ما يلي / أشكال المؤسسة تبعا لطبيعة الملكية:2
 (ىي مؤسسات تعود ملكيتها للفرد أو ؾبموعة أفراد)شركات، أشخاص، شركات أمواؿ المؤسسات الخاصة: – 1.2
ىي اؼبؤسسات اليت تعود ملكيتها للدولة فال وبق للمسؤولُت عنها التصرؼ هبا وال وبق ؽبم  المؤسسات العامة: – 2.2

 إال إذا وافقت الدولة. إغالقهابيعها أو 
 وىي اؼبؤسسات اليت تعود ملكيتها بصورة مشًتكة للقطاع العاـ و القطاع اػباص.  المؤسسات المختلطة: 3.2

 تصنف اؼبؤسسات تبعا للنشاط االقتصادي الذي سبارسو اذل: المؤسسات تبعا للطابع االقتصادي:أشكال / 3
 :إذلوتنقسم  : المؤسسات الصناعية:1.3

 :كمؤسسات اغبديد و الصلب .               )اإلستخراجية( الثقيلة اتأ* مؤسسات الصناع
 كمؤسسات الغزؿ والنسيج.ب* مؤسسات الصناعات الخفيفة: 

 األراضي. إنتاجيةوىي اؼبؤسسات اليت هتتم بزيادة  المؤسسات الفالحية: -2.3
 ىي اؼبؤسسات اليت هتتم بالنشاط التجاري. المؤسسات التجارية: -3.3
 ىي اؼبؤسسات اليت تقـو بالنشاطات اؼبالية كالبنوؾ. المؤسسات المالية: -4.3

 لمبحث الثاني: التمويل في المؤسسة االقتصادية ا
ربظى وظيفة التمويل بأنبية كبَتة يف اؼبؤسسات االقتصادية وذلك ؼبا يًتتب على عمليات التمويل من ازباذ ؾبموعة     

  من القرارات ومدى تأثَت ىذه األخَتة على مستقبل اؼبؤسسة، واليت تعترب مصَتية ويتوقف عليها قباح أو فشل اؼبؤسسة.
 المطلب األول: مفهوم التمويل و أهميته.

  .أوال: مفهوم التمويل
عند االقتصاديُت، فالبعض يعرفو على أنو  اختلفت اآلراء حوؿ مفهـو التمويل فبا جعلنا نالحظ تباينا بُت تعاريفو    

 اؼبالية ولو عدة تعاريف منها: اإلدارةاغبصوؿ على األمواؿ من مصادرىا اؼبختلفة  فقط وىو جزء من 
التمويل ىو توفَت اؼبواد اؼبالية  الال زمة إلنشاء اؼبشروعات االستثمارية أو تكوين رؤوس أمواؿ جديدة واستخدامها  -1

 ...لبناء الطاقات اإلنتاجية قصد إنتاج السلع واػبدمات 
رؽ واغبصوؿ ويعرؼ التمويل أيضا بأن و البحث عن الطرؽ اؼبناسبة للحصوؿ على األمواؿ واختيار وتقييم تلك الط-2

                          .1على اؼبزيج األفضل بينها بشكل كمية ونوعية احتياجات والتزامات اؼبؤسسة

                                                 
 . 95/6ص 2008مصر،  بدوف طبعة، للنشر و التوزيع ، يًتاؾإ رابح خوين،رقية حساين، اؼبؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة و مشكالت سبويلها،1
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يعر ؼ التمويل على أنو أحد ؾباالت اؼبعرفة، وىو يتكوف من ؾبموعة من اغبقائق واألسس العملية والنظريات اليت  -3
 . 1ةتتعلق باغبصوؿ على األمواؿ من مصادرىا اؼبختلف

التمويل يعٍت التغطية اؼبالية ألي مشروع أو عملية اقتصادية ومصادر التمويل اؼبالئمة ؽبا بأقل التكاليف ويف الوقت  -4
 .2اؼبناسب

 من خالؿ التعاريف السابقة يبكن استخالص التعريف الت ارل:      
 .وؿباولة ترشيده '' اإلنفاؽوتسيَت ىذا  إنفاقها'' التمويل ىو كيفية استخداـ أو استعماؿ األمواؿ وطريقة 

  :ثانيا: أهمية التمويل
فتزداد أنبية وظيفة التمويل بزيادة اغباجة إذل التمويل وتنقص بنقصاف  ،تأيت أنبية التمويل من اغباجة اذل األمواؿ    

 ومن ذلك تظهر أنبية التمويل يف : ،اغباجة
 استغالؿ اؼبوارد اعبامدة. -
 القضاء على البطالة . إذلع جديدة واليت يًتتب عليها توفَت مناصب شغل تؤد ي القياـ دبشاري -
 رفع اإلنتاج واإلنتاجية وىذا ما يساعد على التحكم يف التضخم. إذلتشغيل اؼبوارد يؤد ي  -
 .اغبركة واغبيوية الضرورية لتحقيق وتَتة مبو اقتصادي إعطاءيساىم التمويل يف  -
 يساىم يف تفعيل وتنشيط ميكانيزمات اعبهاز اؼبصريف يف خالؿ حركة رأس اؼباؿ. -
 مساعدة اؼبؤسسات على تسوية توازهنا اؼبارل. -
  . 3ربقيق الرفاىية ألفراد اجملتمع عن طريق ربسُت الوضعية اؼبعيشية -

الالـز للعمليات واألنشطة اإلنتاجية  نستخلص أف أنبية التمويل تظهر من خالؿ أنبية و ضرورة توفر رأس اؼباؿ      
االقتصادية يف  ؤسسةوالتسويقية....اخل سواء كانت ىذه العمليات تتسم بطابع إسًتاتيجي طويل األمد، تتعلق بتواجد اؼب

 .4ساحة اؼبنافسة أو الصراع من أجل البقاء
 
  

                                                 
 . 10، دار النهضة العربية القاىرة ، ص 1ط اؼبالية يف منظمات األعماؿ، اإلدارةعثماف،  إظباعيلؿبمد 1

                                                                                  . 20صمصر ،  بدوف طبعة، اؼبالية اغبديثة )منهج ازباذ القرارات (، اإلدارةاعبزراري ،  إبراىيم ، إبراىيم  ضبزة الشيخي 2
اؼبركز  ،و بنوؾ فرع نقود مالية ،يف العلـو االقتصادية مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس ،، دور البنوؾ يف سبويل اؼبؤسسات االقتصادية إيبافؿبمد الشريف  3

 . 57-53ص  2009/ 2008 ،اعبامعي البويرة
 .43-42,ص 1997الطبعة األوذل،األردف، دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، اإلدارة اؼبالية، كنجو عبدو كنجو،  4
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 .المطلب الثاني: طرق وخطوات التمويل
  .أوالّ:طرق التمويل

  :1تتمثل طرؽ التمويل يف التمويل اؼبباشر و التمويل الغَت مباشر     
غَت مصريف  عن العالقة بُت اؼبقرض واؼبستثمر دوف أي تدخل من وسيط مارل مصريف أو وىو يعرب التمويل المباشر:.1

 .ويتخذ ىذا التمويل صور متعددة كما ىبتلف باختالؼ اؼبقًتضُت
يف ىذه اغبالة نستطيع أف نتحصل على قروض و تسهيالت ائتمانية من عمالئها  أو حىت  بالنسبة للمشروعات: أ.

فتصدر  االقًتاضاؼبشروعات األخرى فمع ىذا تفضل اؼبشروعات على األمواؿ الالزمة لتمويل استثماراهتا عن طريق 
ألهنا ربقق ؽبم ربح ثابت دوف  سندات لتحقق لصاحبها عائد ثابت بقيمة القرض ويفضل عندئذ األفراد إال ىذه الوسيلة

ربمل اؼبخاطر الناشئة عن االستثمار اعبديد وتفضل اؼبشروعات أيضا ىذه الوسيلة ؼبا ربقق ؽبا من استغالؿ ؼبواجهة 
 دائنيها .

فاغبصوؿ على األمواؿ الالزمة لتمويل احتياجاهتا االستهالكية أو االستثمارية عن طريق  : بالنسبة لألفراد ب.
الوسيطة مصرفية أو غَت مصرفية، أي التمويل اؼبباشر تتعدد صوره وأشكالو فقد تتم القروض اؼبباشرة بُت اؼبؤسسات 

 األفراد ببعضهم البعض أو بُت األفراد و اؼبشروعات و دبقتضى أوراؽ ذبارية. 
التمويل اؼبباشر عن طريق االقًتاض من األفراد واؼبشروعات اليت ليس ؽبا  إذلتلجأ اغبكومة  بالنسبة للحكومات:ج.

طبيعة مالية مصرفية أو غَت مصرفية وتصدر الدولة ؽبذا الغرض سندات متعددة األشكاؿ تستهلك خالؿ مدة ـبتلفة 
 وبأسعار فائدة متباينة.

 ، وخاصة التمويل غَتاألخرىؼبقارنة بطرؽ التمويل وىذا يعٍت أف ىذه الوسيلة يف التمويل ربتل أنبية نسبية أقل با    
 زيادة حجم وسائل الدفع. إذلاؼبباشر والنتيجة اؽبامة يبكن استخالصها من ىذه الوسيلة أهنا مثل سابقتها ال تؤدي 

الية وىو يعرب عن الصورة األخَتة للتمويل أي التمويل عن طريق األسواؽ بواسطة اؼبؤسسات اؼب التمويل الغير مباشر:.2
فتقـو ىذه اؼبؤسسات بتجميع اؼبخدرات النقدية من الوحدات ذات  ،غَت مصرفية( ،الوسيطة دبختلف أنواعها )مصرفية

 ففاؼبؤسسات اؼبالية الوسطية رباوؿ أ ،على الوحدات اليت ربتاجها االدخاراتراد أو مشروعات( مث توزع ىذه فالفائض )أ
نتيجة عدـ  توفق بُت متطلبات االدخار ومتطلبات مصادر التمويل إذ أف أكثر اؼبصادر االدخارية توظف للمخاطر أو

اؼبقدمة وعندئذ تقـو ىذه اؼبؤسسات اؼبالية دبخاطبتهم بسندات جديدة ذات جانبية معينة كأف  اتثقتها يف االستثمار 
 :ومن ىذه الوسيلة يف التمويل يبكن استخالص ما يلي، ةبضار تقدـ ؽبم خدمات وتشبع رغباهتم يف السيولة أو اؼب

                                                 
 .                                                                  450 -446. ص  6ط  ، اإلسكندرية، النقود واؼبصارؼ و اؼباؿ  اقتصاديات ،مصطفى رشيد شيحة 1
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 توظيف ادخاري . إذلاالدخاري  االكتناز*قدرة اؼبؤسسات الوسيطية على ربويل 
 اعتمادا ،*قدرة بُت اؼبؤسسات اؼبالية الوسطية) اؼبصرفية( على مضاعفة حجم القوة الشرائية اؼبقدمة للتوظيف االستثماري

 اؼبتبقية. االدخارعلى نسبة معينة من 
 ثانيا: خطوات التمويل.

طبيعة النشاط والبيئة  ،إذل أخرى وفقا العتبارات كبَتة منها اغبجم ؤسسةإف تنفيذ وظيفة التمويل ىبتلف من م    
 ،لكن على الرغم من ىذه الصعوبة ؤسساتوذجية لكل اؼبمبة وضع خطوات موحدة و بوىذا يعٍت أنو من الصعو ،وغَتىا

 .1حد بعيد  إذلفإف اػبطوات التالية يبكن أف تكوف منطقية 
شيوعا ىو زبطيط  االقتصاديةلعل من أكثر أسباب فشل اؼبشروعات التعرف على االحتياجات المالية للمؤسسة :.1

 قتصاديةاالوىذا ال يعترب سببا يف فشل اؼبشروعات  اؼبشروع على أساس رأس اؼبارل اغبارل اؼبوجود لدى أصحاب اؼبشروع،
أف  ؤسسةف على اؼبإفحسب بل يعترب أيضا أحد أشكاؿ التمويل اػباطئ للمشروعات اليت يقـو هبا اؼبؤسسوف وؽبذا ف

ذلك هبب  بعد ،تتعرؼ بشكل مستمر على االحتياجات اؼبالية يف الفًتة اغبالية والفًتة اؼبستقبلية القريبة منها والبعيدة
وىذا األمر يتطلب من اؼبخطط اؼبارل ،فيها ىو متوفر فيها  وأنبيتها لكي يتم النظرترتيب ىذه االحتياجات وفق أولويتها 
                                                                                                                                            التغَت. إمكانيةأف يضع خطة مالية تتسم باؼبرونة و 

بعد أف يتم التعرؼ على االحتياجات اؼبالية تبدأ عملية ربديد كمية األمواؿ لتغطية  تحديد حجم األموال المطلوبة:.2
وىذه اػبطوة ليست سهلة ألنو من الصعوبة تقدير كمية األمواؿ بشكل دقيق، فقد يتم تقديره دوف  ،ىذه االحتياجات

وؿباولة  ،األدىن اؼبستوى اؼبطلوب وؽبذا البد من ربديد حدين لتمويل أي صفقة أو من عملية نبا اغبد األعلى واغبد
ية وربديد رأس اؼباؿ العامل والنفقات األخرى األصوؿ الرأظبال حساب تكلفةإذل االلتزاـ هبذين اغبدين باالستناد 

 .  الضرورية
بعض األسهم أو  إصدار إذلاالعتماد على القروض أو  إذل ؤسسة قد تلجأ اؼب تحديد شكل التمويل المرغوب:.3

 إصداريف  اإلسراؼضرورة عدـ  إذل اإلشارةالسندات وعادة ما يتم سبويل األنشطة اؼبوظبية بقروض موظبية وذبدر 
وؽبذا تأيت ضرورة التناسب ،وىذا حاؿ القروض أيضا ؤسسة السندات أو األسهم ألف ذلك يرتب التزامات معينة على اؼب

 بُت مدة التمويل و أسلوب التمويل .
ف بعد أف يتم ربديد  االحتياجات ومقدارىا وشكل التمويل فانو من األحسن أ وضع برنامج االحتياجات المالية:.4

تكاليف األمواؿ اليت ستكوف ضرورية ؤسسة جدوؿ زمٍت من أجل تدفق ىذه األمواؿ لكي ال تتكبد اؼب أو يتم وضع خطة
                                                 

 . 53 -52بق ص امصدر س ،كنجو عبدو كنجو1
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يف اؼبرحلة الزمنية القادمة وأثناء وضع اعبدوؿ الزمٍت البد من األخذ بعُت االعتبار  اؼبدة اليت وبتاجها اؼبموؿ لكي يليب 
 .ؤسسة طلبات التمويل اؼبقدمة من قبل اؼب

 ،تتضمن اػبطة التمويلية النشاطات اليت ستنفق هبا األمواؿ والعوائد اؼبتوقعة منها الخطة التمويلية: وضع وتطوير.5
وأف ىذه اػبطة ،الضمانات اليت تساعد يف اغبصوؿ على األمواؿ الالزمة وذبنب اؼبشاكل اؼبتعلقة بالسداد  إذلباإلضافة 

ذي يطمئن اؼبقرضُت على منح أمواؽبم عندما يعلموف مواعيد الشيء ال،تبُت أيضا مقدار التدفقات الداخلة واػبارجة 
 اسًتدادىا.

 إف تنفيذ اػبطة يتطلب أف تكوف موضوعة بشكل جيد قابل للتطبيق تنفيذ الخطة التمويلية والرقابة عليها وتمويلها:.6
اػبطة التمويلية يبكن  وال شك أف، أسباب أخرىو كما يتطلب متابعة مستمرة وتصحيح االكبرافات عن التنفيذ اػباطئ أ

 وفق اؼبتطلبات اغبديثة. و تعديلها  أف تتقادـ وؽبذا البد من العمل على ربديثها
 .سياسات التمويل المطلب الثالث:

       يبكن التمييز بُت ثالث أنواع من سياسات التمويل ىي كالتارل:    
 : 1أوال:سياسة التمويل المتحفظة

حد  إذلحسب ىذه السياسة فإف  اؼبؤسسة تفضل االعتماد على مصادر التمويل طويلة األجل يف ربويل احتياجاهتا      
 استخدامها يف سبويل جزء من األصوؿ اؼبتداولة وىذا قصد زبفيض ـباطر العسر اؼبارل ... 

وىذا ما يتيح ،األصوؿ اؼبؤقتة  إذل كما يبكنها كذلك من اغبصوؿ على سيولة أكرب وىذا عندما تنعدـ حاجة اؼبؤسسة    
ؽبا فرصة استثمار ىذه السيولة يف األوراؽ اؼبالية وبالتارل زبفيض درجة اؼبخاطر بسبب ارتفاع درجة السيولة وأيضا زبفيض 

نظرا الرتفاع تكلفة التمويل طويل األجل ألجل مقارنتو بالتمويل قصَت ،العائد على االستثمار يف األصوؿ اؼبتداولة 
 جل.األ

 ثانيا: سياسة التمويل الجزئية:
ىذه السياسة على عكس سابقتها تعتمد على استخداـ مصادر التمويل قصَتة األجل يف ربويل جزء من األصوؿ 

حد سبويل أصوؽبا الثابتة من التحويل قصَت األجل وبالرغم من  إذلوىناؾ من اؼبؤسسات اليت تذىب ،اؼبتداولة الدائمة 
اؼبرونة يف توفَته وكذا ارتفاع معدؿ  إذلربفظها ىذه السياسة كالبفاض تكلفة التمويل باإلضافة بعض اؼبميزات اليت 

                                                 
تسيَت و اقتصاد ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس يف العلـو القتصادية   ،مصادر التمويل يف اؼبؤسسة االقتصادية ،ضيفي زبيدة 1

  .                                                                                                                             26، ص 2008/2009 ،اعبامعي البويرة اؼبؤسسة،اؼبركز 
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الفائدة يف حالة استخدامو إال  أن و ال ىبلو من ـباطر نذكر منها كونو يتطلب ذبديدا مستمرا للقروض وىو ما يزيد من 
 ياجاهتا .احتماؿ مواجهة اؼبؤسسة ؼبشاكل عند سبكن ها من اغبصوؿ على احت

 ثالثا : السياسة المثالية :
فما يتعلق بالعائد  ىذه السياسة تأخذ مركز وسط بُت السياستُت السابقتُت حيث تقـو على اعبمع بُت مزاياىا،    

مستوى رأس اؼباؿ العامل الذي عنده رحبية األصوؿ أكرب وـباطر العسر اؼبارل أقل وموضوع ىذه  إذلواػبطر وصوال 
السياسة ىو أف تقـو اؼبؤسسة بتمويل جزء من احتياجاهتا من مصادر التمويل طويل األجل  وما زاد على ذلك يتم 

ة اليت تعتمد على اؼبزج بُت السياستُت بطريقة تغطيتو بالتمويل قصَت األجل ومن األفضل للمؤسسة اعتماد السياسة اؼبثالي
      ذبنبها اؼبخاطر و تضمن ؽبا أكثر رحبية .

 مصادر التمويل و آليات االختيار بينها: المبحث الثالث:
 اانشغاالهتا، وىذمن أمواؿ لتلبية احتياجاهتا من أكرب  إليوتعترب عملية أو طريقة حصوؿ اؼبؤسسة على ما ربتاج     

  نبا:راجع ؼبا تكسبو من تأثَت على مشاريعها يف ىذا اػبصوص قبد طريقتُت للتمويل 
                                                طريقة التمويل الداخلي. - أ

    طريقة التمويل اػبارجي.  - ب
 لي:وسوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼببحث بالتفصيل على مصادر التمويل و كيفية االختيار بينهما كما ي

 المطلب األول: التمويل الداخلي: 
ويف ىذا اؼبصدر تستمد أمواؽبا من عند اؼبسانبُت ويقصد ،تعد األمواؿ اػباصة اؼبصادر التقليدية للتمويل يف اؼبؤسسة أوال:

األمواؿ اؼبتولدة من العمليات اعبارية للمؤسسة أو من مصادر عرضية دوف اللجوء اذل اؼبصادر  بالتمويل الداخلي

 .1اػبارجية
يتم التمويل الذايت بإعادة االستثمار الكلي أو اعبزئي للفائض احملتجز والذي يتكوف من عنصرين أساسيُت يف حالة 

 اؼبؤسسة الراحبة ونبا:
 اؼبخصصات اليت ؽبا طبيعة االحتياطات.  الربح احملتجز الذي يشمل كل االحتياجات اؼبكونة عند توزيع األرباح، -1

  . نواتج االىتالكات -2
كما يبكن تعريف التمويل الداخلي على أنو األمواؿ اؼبتولدة عن العمليات اعبارية للمؤسسة أو من مصادر ثانوية     

 التمييز بُت التدفق النقدي والتدفق اؼبارل. إذلمصادر خارجية وىناؾ ضرورة  إذلدوف اللجوء 
                                                 

 .                              405ص  1993 ،اإلسكندريةبدوف طبعة،  ،مدخل ازباذ القرارات اؼبكتب العريب  اؼبالية اؼبعاصرة، اإلدارة ،عبد الغفار حنفي1
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ويف حُت  ،لتارل التغَت يف الرصيد النقديالنقود وبافاألوؿ ىو كل العمليات اليت يًتتب عنها عملية دخوؿ وخروج     
 .1الثاين ىو قيد ال يًتتب عنو عملية دخوؿ أو خروج

 :2يتكوف التمويل الداخلي من مكونات التمويل الداخلي: ثانيا:
إال حفاظ  ىو رأس اؼباؿ اؼبستثمر فهذا اعبزء اؼبتقطع من الربح ما تكلفة اغبقيقية مقابل البفاضالىي  : االهتالكات أ.

ومن جهة أخرى زبصيص جزء من األرباح لتعويض نقصاف رأس ،نقدي  إيرادليس  ىو على رأس اؼباؿ االبتدائي وبالتارل
  اؼباؿ لو ميزة ضريبية.

 كلما كانت مبيعات أكرب كلما كانت السيولة متوفرة أكرب.        ،ىي اؼبصدر األساسي للنقديات يف اؼبؤسسة  المبيعات: ب.
الربح القابل للتوزيع كاؼبؤونات اػبسائر  إذلىي األمواؿ احملتجزة لألسباب أخرى قبل الوصوؿ  األرباح المحتجزة: -ج

                            والتكاليف .                                                                                                                  
وتتمثل يف التنازؿ عن أصل من األصوؿ اػباصة باؼبؤسسة من  المستخدمة: ايرادات التنازل عن بعض األصول غير-د

 االستثمارات .
وزيادة  ،التمويل الداخلي يبكن اؼبؤسسة من تغطية االحتياجات اؼبالية لتسديد وتنفيذ االستثمارات الرأظبالية  إف -ه

كذلك شبن بيع األصوؿ غَت ،رأس اؼباؿ العامل ويشمل التمويل الداخلي الفائض النقدي اؼبتولدة عن العمليات اعبارية 
 اؼبستخدمة حيث يشكالف اؼبقدرة الذاتية للمؤسسة على التمويل.                     

 ثالثا: أهمية التمويل الداخلي: 
األقل تكلفة لكل من الصعب أف تعتمد اؼبؤسسة بصفة كاملة على التمويل الداخلي  يعترب التمويل الداخلي من اؼبصادر

اؼبصادر اػبارجية عند عدـ   إذلما يتجاوز حجم االستثمارات ىذا اؼبورد فتظهر الضرورة للجوء  ة، فعادلتمويل استثماراهتا
يف الدوؿ الغربية  %80و 70%التمويل يًتاوح ب إصبارل إذل وقد دلت الدراسات أف نسبة التمويل الداخلي،كفايتها
 الكبَتة.

 .3يف الدوؿ األخرى %10 إذلبينما تصل ىذه النسبة  اإلصبارل،من  %5ففي فرنسا الربح يغطي     
 : 4للتمويل الداخلي مزايا نذكر منها مزايا التمويل الداخلي: رابعا:

  .عب عليها اغبصوؿ على أمواؿ من مصادر أخرىصالداخلي أىم مورد يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اليت ي * التمويل
                                                 

  .175-204اعبزائر ص  بدوف طبعة، بن عكنوف،، الساحة اؼبركزية ،مبارؾ لسلوس، التسيَت اؼبارل، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية1
  . 27ص  1990اعبزائر  بدوف طبعة،، ،، اعبزء األوؿ ، طبعة دار البعث التسيَتتقنيات مراقبة  ، وآخروف بو بكرأتوزي 2
  .134ص  1998مصر  بدوف طبعة، الفنية، اإلشعارمكتبة و مطبعة  ،اقتصاديات االستثمار و التمويل و التحليل اؼبارل العزيز،ظبَت ؿبمد عبد 3

. 178مرجع سابق ص  ،مبارؾ لسلوس  4 
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فاستخداـ جزء من األرباح  ،* استخداـ األرباح احملققة يف سبويل اؼبؤسسات يبنحها االستقاللية البيئية وحرية اغبركة
أعباء القروض اػبارجية وما يتبعها من شروط تسديد  إذلاللجوء  إذلاحملتجزة يف شكل احتياطي غَت معلن يعفي اؼبؤسسة 

 إيرادويتحسن  ،ويصبح لدى اؼبؤسسة رصيد نقدي مناسب ؼبواجهة االحتياجات اؼبتعددة واؼبتغَتة من األمواؿ ،فوائده
ار حسن استخداـ اؼبؤسسة بالبفاض اؼبؤسسة بالبفاض الفوائد اؼبدفوعة )فهي ربصل عليها ؾبانا ( مع األخذ بعُت االعتب

 فيو عن تكلفة الفرصة البديلة.  اإليرادحيث ال يقل فيو  ،االستثمار
 * ـبصصات االىتالؾ سبثل حصة كبَتة من التمويل الداخلي فهي أمواؿ معفية من الضريبة .

 ار االستثمارات.فيمكنها من رفع مقد ،*زيادة مقدار الربح احملتجز يف اؼبؤسسة يعطيها قدرة كبَتة على زيادة حق اؼبلكية
 * االستقاللية اذباه البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية .

 مفوضات و ال عقود وال شروط أخرى. إذل* السرعة يف ازباذ قرار االستثمار فهي ال ربتاج 
 . اإلدارةاؼبؤسسة وبالتارل تتفادى زيادة األصوات يف ؾبلس  أسهمال يصاحبو زيادة يف  *

 وتتفادى اؼبخاطر اؼبالية عند الضائقة اؼبالية. ،االستثمارات بأقل تكلفة فبكنة *ربقق
 شرط. أو* يعطي اؼبؤسسة حرية يف اختيار االستثمارات دوف قيد 

 الداخلي. خامسا: عيوب التمويل
 : 1اؼبساوئ اليت تنجز عن التمويل الداخلي نذكر منها

 عدـ رضا أصحاب األسهم. إذلكانت األرباح اؼبوزعة ؿبدودة فهو وضع يؤدي   إذا -1
 يعٍت عدـ االستفادة من اؼبوارد اؼبالية. ،عند االعتماد الكلي على ىذا اؼبورد احملدود -2
االستثمار األمواؿ من التمويل الداخلي فكرة أهنا بدوف تكلفة فبا هبعلها تستعمل بشكل غَت  إعادةقد يصاحب -3
 اؼبوارد.قالين مقارنة بباقي ع
 .لمطلب الثاني: التمويل الخارجيا

يتوقف حجم التمويل اػبارجي على حجم التمويل الداخلي واحتياجات اؼبؤسسة اؼبالية أي أنو يكملو لتغطية     
اؼبؤسسة تلجأ إذل مصادر ل االستثمارية وبصفة عامة ال يكفي التمويل الداخلي للتغطية فب ا هبع اؼبتطلبات اؼبالية اعبارية أو

 .خارجية
 ي:و تنقسم اؼبصادر اػبارجية للتمويل كما يل

 التمويل قصَت األجل.  -1
                                                 

  . 289ص  2005،  2، التحليل اؼبارل، مدخل صناعة القرارات دار وائل للنشر، الطبعة إظباعيل إظباعيل1
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 التمويل متوسط األجل.  -2
 التمويل طويل األجل.  -3

''يقصد دبصادر التمويل قصَتة األجل ؾبموعة اػبصـو اليت تساىم يف عملية سبويل  أوال: مصادر التمويل قصيرة األجل:
  .1األصوؿ اؼبتداولة و اليت تكوف مستحقة السداد خالؿ سنة يف الغالب''

 لي:وتتمثل مصادر التمويل قصَتة األجل فيما ي
 :التجاري .االئتمان1
أشكاؿ مصادر التمويل قصَتة األجل وقد يكوف يف بعض يعرؼ على أنو واحد من أىم  التجاري: االئتمانمفهوم  -أ

األحياف أكرب مصدر خاص بالنسبة للمشاريع الصغَتة اليت ال تستطيع سداد قيمة مشًتياهتا فورا، و يعرؼ على أنو 
زمنية ائتماف اؼبمنوح للمشروع نتيجة شرائو مواد أولية أو بضاعة تامة الصنع دوف دفع قيمة اؼبشًتيات نقدا وسبنح فًتة 

 كما يعرؼ على أنو عملية البيع باألجل اليت تتم بُت منافع التوزيع اؼبختلفة،،  معتربة )قصَتة( لتسديد قيمة ىذه اؼبشًتيات
أو ما ينشأ من حساب مفتوح و غَته نتيجة لعملية البيع النقدي، فيما تتم بُت اؼبنتج وبُت الوكيل، أو بُت الوكيل وتاجر 

حيث ال يدفع الثمن نقدا وإمبا تًتؾ لو  لة وتاجر التجزئة من عمليات آجلة يعترب ائتمانا ذباريا،اعبملة أو بُت تاجر اعبم
التجاري مصدر للتمويل من وجو نظر  االئتماف، ويعترب  فًتة زمنية يسمح لو من خالؽبا سداد القيمة اؼبستحقة عليو

 .  2مشًتي البضاعة وليس من وجهة نظر البائع 
لالئتماف التجاري أشكاؿ عديدة فقد يأخذ شكل حساب مفتوح وقد يأخذ شكل ورقة  االئتمان التجاري: أشكالب.

 .3ذبارية كالكمبيالة والسند األذين
يف ىذه اغبالة يقـو البائع بتوريد البضاعة اؼبطلوبة للمشًتي ، ويرسل إليو الحساب المفتوح ) الحساب الجاري (: *

سعر والقيمة ، ودبوجب صورة الفاتورة يقـو البائع بقيد القيمة على حساب العميل)من الفاتورة متضمنة الكمية وال
، ويقـو اؼبشًتي بقيد القيمة غبساب البائع)من  حساب العميل إذل حساب اؼببيعات(وتدرج القيمة لديو ضمن الذمم

الدائنية ىو الفاتورة وصورىا  ، ويكوف مستند حساب اؼبشًتيات إذل حساب اؼبوارد(وتدرج القيمة ضمن حساب الدائنُت
رغب يف توفَت  ، وال يستطيع اؼبورد أف يقطع قيمة اغبساب اؼبفتوح لدى البنك إذا والقيود اغبسابية اؼبثبتة بالدفاتر التجارية

، وعندما  ، إال يف بعض الدوؿ اليت توجد هبا مؤسسات تقبل قطع حسابات الذمم كشركات تسليف اؼباؿ نقدية سائلة

                                                 
  .25، ص  1997،  2ط ،عدناف ىاشم رحيم السمراين ، اإلدارة اؼبالية ، منهج ربليل شامل ، اعبامعة اؼبفتوحة1
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ويظهر اغبساب  ، قيمة من اؼبشًتي ذبري قيود حسابية معينة وقد يقفل اغبساب اؼبفتوح نتيجة ىذه القيودتسدد ال
 ي.اؼبفتوح يف األصوؿ اؼبتداولة للمورد ويف اػبصـو اؼبتداولة للمشًت 

البائع أو ، أحدىم  األوراؽ التجارية ويالحظ أف الكمبيالة فيها ثالثة أطراؼ أو أشخاص إحدىوىي  الكمبيالة: .2
، والثقايف ىو اؼبشًتي  الدائن أو اغبساب وىو الساحب وىو اؼبورد الذي يبنح االئتماف لعملية باؼببلغ اؼبوجود بالكمبيالة

والثالث اؼبستفيد وىو  ، أو اؼبدين أو اؼبسحوب عليو وىو الذي يأخذ البضاعة باألجل ويقبل الكمبيالة ويوقع عليها
بالكمبيالة وبدوف التوقيع على الكمبيالة من اؼبسحوب عليو تصبح الكمبيالة ؾبرد ورقة ال الذي يقبض القيمة اؼبوجودة 

 .قيمة ؽبا
، والذي يكوف  ويف ىذه اغبالة يقـو العميل بالتوقيع على تعهد بدفع القيمة يف تاريخ معُت للمستفيد :األذنيالسند .3

 اثناف فقط نبا الساحب واؼبسحوب عليو . األدىن، وبذلك فإف أطراؼ السند  ىو اؼبورد )اغبساب( يف نفس الوقت
  :المصرفي االئتمان -
 البنوؾ على ويعتمد األجل قصَت التمويل إشكاؿ من شكال اؼبصريف االئتماف يعترب:"المصرفي االئتمان مفهوم -أ

 ائتماف شكل على األمواؿ توفر اليت اؼبتخصصة اؼبالية اؼبؤسسات أقدـ من التجارية والبنوؾ األمواؿ وشركات التجارية
 .1التجارية " عملياهتا لتمويل األمواؿ من حاجاهتا لسد اؼبختلفة للمشاريع األجل قصَت

  .2ضماف بدوف وقروض بضماف القروض : نبا نوعُت إذل اغبالة ىذه يف القروض وتنقسم :أشكاله -ب
 اؼبشاريع قبل من معينة ضمانات تقدًن بطلب اؼباؿ وشركات البنوؾ من عديد يقدمو:بضمان المصرفي االئتمان~ 

وىناؾ عدة أسباب لوضع ضمانات من قبل اؼبشروعات اؼبقًتضة مقابل اغبصوؿ على ، اؼبطلوب القرض مبلغ لضماف
 القرض منها:

 .قد تكوف اؼبشاريع حديثة التكوين فهي ال تتمتع بسمعة مالية أو ذبارية كافية لضماف اسًتداد القرض  -
عالية بالقياس للمشاريع الكبَتة  اإلقراضقد تكوف اؼبشاريع صغَتة وبذلك فإف اؼبخاطرة اليت يتحملها البنك أو جهة   -

 .ولضماف السداد يطلب وضع ضماف مقابل القرض
 .ضعف اؼبركز اؼبارل واالئتماين للمشروع اؼبقًتض -
 األجل قصَتة قروض اؼبشاريع بإعطاء األمواؿ شركات وبعض التجارية البنوؾ تقـو االئتمان المصرفي بدون ضمان: ~

 معهم مستمر تعامل سجل لو أف أي لديهم معروؼ اؼبقًتض اؼبشروع يكوف عندما غالبا ذلك ووبدث عيٍت ضماف دوف

                                                 
 .   262، ص 1997،  2اؼبالية ، منهج التحليل الشامل ، اعبامعة اؼبفتوحة ، ط  اإلدارةعدناف ىاشم رحيم السمرائي ،  1
 .  266نفس اؼبرجع السابق ، ص  2
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 تكلفة اؼبشاريع ؽبذه األجل قصَت قرض منح خبصوص اؼبفاوضات إجراء عملية بأف اؼبعٍت البنك لدى القناعة تصل حيث
 رظبيا القروض من النوع ىذا تثبيت ويتم بينهما، اؼبستمر التعامل خالؿ من اؼبارل بوضعها علم على وأنو خاصة

 ومقدار التسديد وتاريخ ومدتو القرض قيمة اؼبستندات ىذه تمثلتو  اؼبقًتض قبل من البنك مستندات على بالتصديق
            .بأقساط التسديد اشًتاط حالة يف قسط كل وقيمة األقساط وعدد الدفع واجبة الفائدة

سبثل مصادر التمويل متوسطة األجل األنواع من القروض اليت تستحق الدفع  '' ثانيا: مصادر التمويل متوسط األجل:
سنوات وىي تستحق بعد مرور فًتة زمنية تزيد عن الفًتة الزمنية اؼبتعلقة باستحقاؽ القروض  5 إذل 1خالؿ فًتة من 
 . 1 ''أقل من فًتة استحقاؽ القروض طويلة األجلقصَتة األجل و 

 ويبكن تقسيم مصادر التمويل اؼبتوسط األجل إذل قسمُت:      
''سبثل القروض متوسطة األجل اؼبباشرة نوع من القروض اليت يلتـز اؼبشروع عند اغبصوؿ عليها  قروض مباشرة:-1

وزبضع عملية االقًتاض يف ىذه اغبالة لشروط الدفعات ما  بسداد كل من أصل القرض والفائدة اؼبستحقة يف تاريخ معُت
وعادة تًتاوح فًتة ، بُت اؼبشروع وما بُت اؼبقرض وذلك فيما يتعلق دبعد ؿ الفائدة وتاريخ االستحقاؽ وأسلوب السداد

الية طبسة عشرة عاـ ،وربصل اؼبشروعات على ىذا النوع من القروض من اؼبؤسسات اؼب إذلاالقًتاض ما بُت ثالثة 
 .اؼبختلفة كالبنوؾ أو شركات التأمُت أو بعض اؽبيئات العامة''

 :2ويتميز ىذا النوع من االقًتاض باؼبزايا التالية 
الرظبية تكوف  اإلجراءاتنظرا ألف  عملية التمويل تنتج عن مفاوضات مباشرة ما بُت اؼبقرض واؼبقًتض فإف   : السرعة -

 .ؿبدودة وبالت ارل وبصل اؼبشروع على احتياجاتو اؼبالية بسرعة
ود التعاقد وىو أمر نيف حالة حدوث أي تغَتات يف الظروؼ االقتصادية احمليطة باؼبشروع يبكن تغيَت ب : المرونة –

 يصعب ربقيقو يف حالة األنواع األخرى.

اؼبستأجرة باستخداـ أحد األصوؿ ؤسسة حبيث تقـو اؼبمؤسستُت  اتفاؽ بُت إذلتشَت عملية االستئجار االستئجار:-3
ؤسسة ، وفقا ؽبذا األسلوب تستطيع اؼب أكثر مقابل التزامها بدفع مبلغ معُت أخرى وذلك ؼبدة سنة أوؤسسة اؼبملوكة ؼب

 شرائو. ذلإلفًتة زمنية معينة دوف اغباجة  إليواؼبستأجرة أف تستفيد من خدمات األصل الذي ربتاج 
 :3أنواع من االستئجار ىي 3ىناؾ  أ / أنواع االستئجار:

                                                 
 .318بق ، صاصباؿ الدين مرسي،  مرجع س 1
  . 263ص  2003،  اإلسكندرية بدوف طبعة، اؼبالية ، دار اعبامعية اعبديدة للنشر ، اإلدارةهناؿ فريد مصطفي ، مبادئ و أساسيات  2
 . 91-90،ص1ط 2006 مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، دار أجنادين للنشر والتوزيع، اؼبالية والتحليل اؼبارل، اإلدارةمقدمة  ؿبمد مفلح عقل، 3
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و يقـو على فكرة االنتفاع  ، يطلق على ىذا النوع من االستئجار أحيانا استئجار اػبدمات االستئجار التشغيلي: 1-أ
تأجَت  التأجَت:، ومن أبرز األمثلة على ىذا النوع من  من خدمات األصل دوف أف ينتهي ذلك االنتفاع بتملكو

 اغباسبات و آالت التصوير و الشركات و السيارات و من أبرز مالمح ىذا النوع من التأجَت:
 * يكوف اؼبؤجر مسؤوال  عن الصيانة وخدمة األجل اؼبؤجر.

ليف من دفعات اؼبتوقعة من تأجَته ؼبدة واحدة كافية لتغطية تكاليفو وبأمل اؼبؤجر عادة أف يسًتد ىذه التكاال* ال تكوف 
 تكرار عملية التأجَت.

اؼبتوقعة لألصل اؼبؤجر ىذا ويتوقع أف يستبعد اؼبؤجر تكاليفو خالؿ ذبديد  اإلنتاجية* تكوف مدة التأجَت أقل من اغبياة 
 اإلهبار.عقد التأجَت عبهة أخرى أو من خالؿ بيع األصل بعد انتهاء فًتة 

اؼبتفق  اإلهباروإعادة اؼبأجور قبل انتهاء مدة  اإلهبارإلغاء عقد * يشتمل عقد التأجَت التشغيلي على حق اؼبستأجر يف 
يعترب وجود من ىذا الشرط من االعتبارات اؽبامة يف عقود التأجَت التشغيلي ألف من حق اؼبستأجر أف يعيد  عليها،

 .أو إذا انتفت اغباجة إليو بسبب تراجع نشاط اؼبستأجر ، اؼبأجور إذا كاف متقادم ا فنيا
 :ىبتلف ىذا النوع من التأجَت عن التأجَت التشغيلي دبا يلي االستئجار المالي: 1-ب

 .                                                                                                      * ال يعترب اؼبؤجر مسؤوال  عن خدمات الصيانة
 . لإللغاء* عقد غَت قابل 

ستأجر يدفع سلسلة من الدفعات النقدية ؼبالك األصل لقاء استعمالو تعادؿ يف ؾبموعها كلفة األصل مضاؼ * يلتـز اؼب
 .إليو العائد الذي يقبل بو اؼبؤجر

 * يستمر ىذا العقد طوؿ حياة اؼبنفعة لألصل.
 * يدفع اؼبستأجر تكاليف التأمُت والضرائب.
   اؼبؤجر .* ينتهي ىذا العقد بامتالؾ اؼبستأجر لألصل 

يكوف األصل يف ىذه اغبالة فبلوكا للمستأجر، مث يتم شراءه من قبل اؼبؤجر وإعادة  :البيع و إعادة االستئجار 1-ج
وجب ىذا دبو  البائع ، وىذا النوع من التأجَت شائع يف العقارات وعلى نطاؽ أقل من اؼباكنات واؼبعدات. إذلتأجَت نفسو 

و يف الوقت نفسو وبتفظ البائع)اؼبستأجر(  البائع)اؼبستأجر(الثمن اؼبدفوع لو من قبل اؼبشًتي)اؼبؤجر(حاال ،الًتتيب يستلم 
  .1حبق استعماؿ األصل اؼببيع

                                                 
 .  129بق ص اؿبمد مفلح عقل، مرجع س  1
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يبثل التمويل طويل األجل األمواؿ اليت توفر مشروع لتمويل القرض االستثمارية  ثالثا:مصادر التمويل طويل األجل:
على اؼبدير اؼبارل للمشروع  أخراؼبتاحة ويبثل التزاما على اؼبشروع كشخصية معنوية مستقلة أف ىذا االلتزاـ يضيف عبئا 

ويبكن تقسيم ، صوؿ على أمواؿ ألجاؿ طويلةمن ؿباولتو اغب إليهايتمثل بالضرورة معرفة دبا يسمى بأسواف اؼباؿ ألنو يلجأ 
 األسهم والسندات والقروض طويلة األجل. إذلمصادر التمويل طويلة األجل 

                                                                 :                      إذلوتنقسم  :  األسهم -1
وىي تعترب أحد مصادر التمويل طويلة األجل يف اؼبشروع حيث يبكن تعريفها بأهنا مستخدمات  العادية:األسهم   -

ركة يف االجتماعات ااؼبش وإمكانيةملكية قابلة للتداخل ربظى كاملها حق أخذ حصة من النتائج جزء من أمواؿ التصفية 
 .السنوية للجمعية العامة

 مختلف قيم األسهم العادية: -أ
وسبثل اؼببلغ اؼبنصوص عليو يف عقد تأسيس اؼبشروع وتكوف ىذه القيمة مدونة على صلة األسهم ويف  مية:القيمة االس -

 .العادية أسهمهاقد ربدد التشريع حدا أدىن معُت للمشاريع إلصدار  األنظمةبعض 
القيمة سبتاز بالتغَت  اؼبالية وؽبذا فإف األوراؽواليت تتحدد وفقا ؼبؤشرات العرض والطلب يف سوؽ  القيمة السوقية: –

 .اؼبستمر اعتمادا على تلك اؼبؤشرات
اؼبشروع ؽبذا النوع من األسهم  إصداراليت تتمثل حباصل حقوؽ اؼبلكية على عدد األسهم يف حالة  القيمة الدفترية: –

  فقط.
                 ضبلة األسهم العادية بصفتهم مالؾ الشركة اؼبسانبة دبزايا ـبتلفة وحقوؽ  يتمتع :حقوق حملة األسهم العادية-ب   

 متعددة واؼبتمثلة يف اآليت:
عبميع اؼبسانبُت دوف استثناء اغبق يف اؼبشاركة يف األرباح اؼبقرر توزيعها  الحق في االشتراك في األرباح عند توزيعها:-

 بُت ضبلة األسهم من الفئة نفسها.التمييز  اعلى أسس متساوية دومب
يف حالة التصفية أي عندما تقـو الشركة اؼبسانبة ببيع  الحق في االشتراك في موجودات الشركة عند تصفيتها: –

يكوف غبملة األسهم العادية يف أي  دفع نصيب ضبلة األسهم اؼبمتازة، أيضاأصوؽبا وسداد كل ما عليها من التزامات و 
 .مبالغ باقية

ق      ل  لكل مساىم اغبق يف حضور اعبمعيات العمومية للمسانبُت ما دل يع :حق في حضور الجمعيات العموميةال –
 النظاـ القانوين للشركة ىذا اغبق على شرط امتالؾ اؼبساىم لعدد معُت من األسهم.
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العادية اعبديدة اليت يصدرىا حيث أف  غبامل السهم العادي اغبق يف االكتتاب على األسهم  الحق في االكتتاب: –
 وأيضا أي نوع آخر من األوراؽ اؼبالية اليت يبكن ربويلها إذل عادية يف اؼبستقبل. اؼبشروع،

إف  أحد اغبقوؽ اعبوىرية غبملة األسهم العادية ىو حقهم يف االشًتاؾ يف انتخاب أعضاء  الحق في التصويت: –
ويعترب ىذا اغبق على جانب كبَت من األنبية نظرا ألنو يسمح غبملة األسهم  ؾبلس اإلدارة عن طريق عملية التصويت،

 .1العادية بأف يكوف ؽبم صوتا يف انتخاب أعضاء ؾبلس اإلدارة 
 مزايا و عيوب األسهم العادية: -ج

 أوال: المزايا:
 : 2 تتميز األسهم العادية جبملة من اؼبزايا نذكر أنبها    

ىذا  بح وتقرر توزيعو كلو أو جزء منو،ر  ق الق  إذا رب ال  إ االشركة ألنو ال يستحق عليها عائدال تشكل كلفة ثابتة على  -
ا باحملافظة على مستوى ي  مة أدبو أف إدارة الشركة قد ذبد نفسها مهز  ال  إ األرباحوبالرغم من عدـ االلتزاـ القانوين لتوزيع 

 .التوزيع السابق حىت نذكر ربسينو
األسهم العادية كمصدر سبويلي للشركة مرونة أكثر من تلك اليت تقدمها األوراؽ اؼبالية ثابتة الكلفة، كما تكوف  تغطي -

 أقل خطورة من غَتىا.
مع مصادر التمويل األخرى مثل اغبفاظ على مستوى ؿبدد من اؼبديونية  د  تفادي فرض بعض القيود اليت قد تر  –

 ومستوى معُت من رأس اؼباؿ.
، ألف مثل ىذه الزيادة يف رأس اإلقراضسبويلي مناسب عندما تكوف اؼبؤسسة قد استخدمت كامل طاقتها على  مصدر –

 اؼباؿ تؤدي إذل زيادة الثقة يف الشركة و توسع قدرهتا على االقًتاض.
 ؽبا.قد تكوف أكثر سهولة يف التمويل من أدوات الدين األخرى خاصة إذا كاف مستقبل الشركة اؼبصدر الوحيد  –
ال تتضمن تاريخ استحقاؽ ؿبدد ، كما ىي اغباؿ يف السندات ، األمر الذي ال يشكل عبئا على التدفقات النقدية.                         –

 رغم ما تتمتع بو األسهم العادية من مزايا فهي ال زبلو من عيوب::  : العيوب ثانيا
          تأثر سلطة اؼبالكُت اؼبسيطرين حاليا .  إذلكُت و قد يؤدي ذلك إذل زيادة قاعدة اؼبال إصدارىايؤدي التوسع يف  -
 توسيع قاعدة األرباح و بالتارل تدين العوائد نتيجة اللبفاض األرباح احملتجزة إلعادة االستثمار. –

                                                 
  . 353-351، ص  1791جميل أحمد توفيق اإلدارة المالية ، كمية التجارة ، جامعة القاهرة ، دار النهضة العربية   1
  .111بق ص اؿبمد مفلح عقل، مرجع س 2
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كلفتها باؼبقارنة   األرباح اؼبوزعة زبضع للضريبة األمر الذي يزيد، عالية من ناحية اإلجراءات إصدارىاقد تكوف كلفة  –
  مع الدين.

 إذلرغم ما تتمتع بو األسهم العادية من مزايا و عيوب إال أهنا مصدر جيد للتمويل كوف ىذا اإلصدار يؤدي     
 استغاللية اؼبؤسسة و زيادة القدرة االئتمانية ؽبا، فبا يسهل عليها اغبصوؿ على قروض يف اؼبستقبل بكلفة أقل. 

ثل السهم اؼبمتاز مستند ملكية لو قيمة اظبية و قيمة دفًتية و قيمة سوقية ، غَت أف  القيمة يب : األسهم الممتازة –
الدفًتية كما تظهر يف دفاتر اؼبؤسسة مقسومة على عدد األسهم اؼبصدرة ، و على الرغم من أنو ليس للسهم اؼبمتاز 

 .1 على استدعائو يف توقيت الحق ص  تاريخ استحقاؽ ؿبد د إال  أن و قد ين

يتمتع ضبلة األسهم اؼبمتازة جبملة من اغبقوؽ سبيزىم عن باقي ضبلة األوراؽ اؼبالية  حقوق حملة األسهم الممتازة: -أ
 األخرى نوجز أنب ها فيما يلي:

 األولوية يف اغبصوؿ على األرباح و أمواؿ التصفية. -
 .تراكم األرباح –
 .اغبق يف التصويت –
 الممتازة:مزايا و عيوب األسهم -ب

 أوال: المزايا:
ذبنب اؼبؤسسة دفع االلتزامات الثابتة الواجبة الدفع أو الوفاء هبا كالفائدة على السندات ، لذلك قبد أف  أحجاـ  -

اؼبؤسسة عن دفع توزيعات على األسهم اؼبمتازة ال يعرضها ؼبخاطر اإلفالس عكس الفائدة على السندات اليت قد يؤد ي 
 .س اؼبؤسسةعدـ دفعها إذل إفال

تستطيع اؼبؤسسة من خالؿ إصدارىا األسهم اؼبمتازة ربقيق أرباح إضافية غبملة األسهم العادية إذا أمكن استثمار  –
 حصيلتها دبعدؿ يزيد عن اؼبعدؿ اؼبوجود يف عقد اإلصدار.

اؼبدير اؼبارل عن طريق بيع األسهم اؼبمتازة أف يتجنب شرط اؼبسانبة اؼبتساوية يف اؼبكاسب و الذي يتطلبو بيع  يستطيع –
                                                                      أسهم عادية جديدة.                                 

 ثانيا: العيوب:
 سهم اؼبمتازة على أساس عائد أعلى من عائد السندات.هبب أف تباع األ -

                                                 
  . 20ص  1998،  اإلسكندرية بدوف طبعة، منَت إبراىيم ىنيدي ، الفكر اغبديث يف ؾباؿ مصادر التمويل ، منشأة  اؼبعارؼ ،  1
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إف اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا ضبلة األسهم اؼبمتازة أكرب من تلك اليت يتعرض ؽبا ضبلة السندات فليس ىناؾ ما يضمن  –
 ؽبم عائدا فوريا.

 . 1 رة توزيعهاليس غبملة األسهم اؼبمتازة اغبق يف اؼبطالبة بنصيبهم من األرباح إال  إذا قررت اإلدا –
ا يف واقع األمر عبارة عن  السندات: -2  سبثل السندات األمواؿ اؼبقًتضة اليت تستخدـ يف التمويل طويل األجل، ألهن 

 .2''سند'' قروض طويلة األمد، وىذا القرض الطويل ينقسم إذل أجزاء صغَتة متساوية يف القيمة يطلق على كل منها اسم
 السندات دبجموعة اػبصائص التالية:تتمتع  خصائص السندات: -أ

وتدعى ىذه القيمة ال قيمة االظبية وىي سبثل القيمة اليت ستدفع كامل السند عن  قصد السندات بفئات ؿبددة، -
ويبكن إصدار السندات بقيم تزيد أو تقل عن القيمة االظبية، كما يبكن للقيمة السوقية أف زبتلف أيضا عن  استحقاقو،

 ىذه القيمة.
تميز السندات بطوؿ مدة استحقاقها باؼبقارنة مع السندات التجارية اليت تنظم لغايات من اؼبصارؼ مثل سندات ت –

 السحب أو الكمبياالت أو السندات ألمر.
للسندات فائدة ؿبددة تدفع يف مواعيد معينة متفق عليها، لكن ذلك ال يبنع من إصدار سندات بفائدة عائمة أو  –

ا يتم دفع القيمة االظبية باالستحقاؽ ىذا سندات خبصم، حيث ال  يتم دفع أية فوائد خالؿ فًتة حياة السندات، إمب 
امل حا من وجهة نظر اؼبقرض )نف أسعارىا ستنخفض ىأللسندات ل ويسمى ما وبققو حامل السند لالستثمار بالعائد

فإف السند عبارة عن اقًتاض بكلفة الفائدة اؼبدفوعة،  )الشركة اؼبصدرة للسندات( السند(أما من وجهة نظر اؼبقًتض
 دوف األدواتوإذا ما زادت أسعار الفوائد اؼبدفوعة على ىذه  ،األخرىوالسند يف ىذه الناحية يشبو أدوات االقًتاض 

 .3أقل السندات فاف اؼبقرض سيكوف مستعدا لإلصدار ىذه السندات بسعر
 تصدرىا الشركات اؼبسانبة عدة أشكاؿ منها:تتخذ السندات اليت  أشكال السندات: -3
 غبامل السند. واألصلحيث تدفع الفائدة  :هالسند لحامل-
 حيث تدفع الفائدة واألصل للشخص اؼبسجل اظبو يف السند. السندات االسمية: -
على  ءبناالعادية  األسهمعدد ؿبدد من  إذليبكن ربويلو  ذي ال اإلسنادوىي  أسهم: إلىسندات قابلة للتحويل  -

 قد منحت ىذا اغبق. األساسية اإلصداررغبة حامليها، شريطة أف تكوف اتفاقية 

                                                 
  52-51ص  1997القاىرة ،بدوف طبعة، الفنية ، اإلشعاعو إصالح خلل اؽبياكل اؼبالية ، مكتبة  لالعزيز، التمويظبَت ؿبمد عبد  1

.367ص . بقاس مرجع ،اؼبالية اإلدارة ،توفيق أضبد صبيل 2 
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ىي السندات اليت ال تدفع فوائدىا إال إذا ربقق للشركة اؼبقًتضة دخل يكفي لتسديد الفوائد، أما  سندات الدخل: -
النظر عن ربقق  ض  على موعد ؿبدد وعلى اؼبقًتض االلتزاـ هبذا اؼبوعد بغ افيما يتعلق بتسديد قيمة السند نفسو فيتم بناء

 دخلو أو عدـ ربققو.
 غبملة السندات صبلة من اغبقوؽ تتمثل يف: حقوق حملة السندات: -4

وبق غبملة السندات الطالبة بعائد سنوي على السندات يتمثل يف الفائدة اليت تلتـز اؼبؤسسة  المطالبة بالعائد: - أ
وربسب الفائدة كنسبة ثابتة على القيمة االظبية للسند، كما وبق ، بدفعها ؽبم سواء حققت أرباحا أـ دل ربققها

 .عند تاريخ استحقاؽ السند أموالوللمستثمر اسًتداد 
التصفية يف حالة  أمواؿوبق غبملة السندات اغبصوؿ على نصيبهم من  التصفية: أموالفي نصيبهم من  األولوية -ب

 اؼبمتازة والعادية، فبا ىبفض ؽبم من اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا ىؤالء اؼبستثمروف. األسهماؼبؤسسة قبل ضبلة  إفالس
 وإمبا ال وبق غبملة السندات التصويت يف اعبمعية العامة للمسانبُت، التصويت في الجمعية العامة للمساهمين: -ج

وبق ؽبم تشكيل عبنة للمستثمرين تقـو دبتابعة استيفاء اؼبؤسسة للشروط اليت يتضمنها العقد، كما قد تعُت ىذه اللجنة 
 .1عضوا ينوب يف حضور اجتماعات اعبمعية العامة، لكن ال وبق لو التصويت إال يف حدود ما ىبولو عقد التأسيس

 :  2ـ السندات صبلة من اؼبزايا والعيوب نذكر أنبهاينتج عن استخدا تقييم السندات كمصدر للتمويل: -د
 تتمتع السندات جبملة من اؼبزايا: المزايا: – 1
ة لو استطاعت اؼبؤسسة استثمار األمواؿ احملصل عليها دبعدؿ يزيد عن معدؿ حبيكوف إصدار السندات عملية مر  -

 الفائدة.
، وبسبب  تولد عنوت، وذلك بسبب الوفورات الضريبية اليت  باألسهميعترب التمويل بالسندات أقل تكلفة من التمويل  - 

 اؼبخاطر اليت يتحملها ضبلة السندات تكوف أقل من اؼبخاطر اليت يتحملها ضبلة األسهم.
 تعترب الفائدة على السندات ثابتة ال تتغَت بتغَت مستوى األرباح. –
اؿ الالزمة من الغَت دوف إعطاء ضبلتها أي حق يف إف إصدار السندات يبكن اؼبؤسسة من اغبصوؿ على األمو  –

 التصويت واالشًتاؾ يف إدارة اؼبؤسسة.
يبكن أف يعطي عقد إصدار السندات للمؤسسة حق استدعائها إذا ما كاف ذلك مناسبا يف حالة البفاض أسعار  –

 الفائدة بشكل كبَت واستبداؽبا بسندات ربمل معدؿ منخفضا نسبيا.

                                                 
 . 128بق ، ص اؿبمد مفلح عقل، مرجع س 1
 .629-626ص  اإلسكندرية بدوف طبعة، و تطبيقات ، دار اعبامعات اؼبصرية ، أساسيات –اؼبالية  اإلدارةؿبمد صاحل اغبناوي ،  2
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 العيوب: -2
 ترتبط بالسندات تكاليف ثابتة تتمثل يف الفائدة اليت تلتـز اؼبؤسسة بدفعها غبملتها سواء حققت أرباحا أـ دل ربققها، -

فبا يزيد من اؼبخاطر اؼبالية اليت تتحملها اؼبؤسسة، ففي حالة اػبسارة قد يؤدي الفشل يف سداد الفوائد أو قيمتها عند 
 لفشل واإلفالس.تاريخ استحقاقها إذل تعريض اؼبؤسسة ل

 اؼبخاطر اؼبالية اليت تتعرض ؽبا اؼبؤسسة قد ينتج عنها يف حالة البفاض أكرب يف درجة السهم العادي.  إف -
يف إصدار السندات يزيد من نسبة القروض إذل حقوؽ اؼبلكية فبا ىبفض من استقاللية اؼبؤسسة ويضعف  اإلفراط –

الذي يؤدي هبم  األمرا يزيد من اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا ضبلة السندات قدرهتا على اغبصوؿ على قروض يف اؼبستقبل كم
 طلب عائد أكرب يف اؼبستقبل، فبا يرفع من تكلفة التمويل. إذل
كاحتياطي   أرباحهازبصيص جزء من  إذلفبا يدفع باؼبؤسسة  األسهمللسندات تاريخ استحقاؽ على عكس  –

 .الستخدامو يف سداد قيمتها عندما وبل أجلها
رض اؼبقرض على اؼبؤسسة صبلة من الشروط يتضمنها عقد اإلصدار يتمثل يف عدـ قياـ اؼبؤسسة بإصدار آخر فقد ي     

للسندات طوؿ مدة حياة السندات القديبة أو بطلب رىن بعض األصوؿ أو عدـ التنازؿ عنها حىت ربديد مبلغ 
 التوزيعات الذي يبكن أف وبصل عليو أصحاب األسهم .

ا آلجلة:القروض ا :''اتفاؽ بُت اؼبقًتض و اؼبقرض يقدـ دبوجبو اؼبقرض مبلغا من اؼباؿ ويلتـز اؼبقًتض  يبكن تعريفها بأهن 
 .الفوائد" إذلبإعادة اؼببلغ اؼبقًتض يف مواعيد ؿبددة دبوجب دفعات متفق على قيمتها و مواعيد دفعها باإلضافة 

 االقًتاض لألسباب التالية : إذلكن أف تلجأ اؼبؤسسات يب دوافع االقتراض طويل األجل:
 .عدـ إمكانية طرح أسهم جديدة أو التمويل عن طريق األرباح احملتجزة -
 .اإلصدارضعف الطلب يف السوؽ اؼبارل واحتماالت عدـ تغطية  –
 اؼبؤسسة. إدارةعدـ تأثَت االقًتاض يف السيطرة اؼبالية على  –
 .األجلاالقًتاض قصَت  لمؤسسة مرونةليوفر  –
 .األجلقد يشكل مصدرا للوفاء بالقروض قصَتة  –
  .  األسهم إصدارقل تكلفة من أكونو   –

 العوامل المحددة للتمويل باالقتراض:
 :أنبها األسبابال تستطيع أي مؤسسة االقًتاض بدوف حدود جملموعة من  

 .يستطيع اقًتاضوربدد مقدار ما  أنظمة اؼبقًتض )أحيانا(وجود بعض النصوص يف  –
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                                             يف اتفاقيات االقًتاض ربدد مقدار ما يبكن اقًتاضو .                                                                             وجود بعض النصوص –
 .سةعدـ وجود الضمانات الكافية لدى اؼبؤس –
 .1ؿبدودية القدرة على خدمة الدين –

            .در التمويلااالختيار بين مص لب الثالث:طالم
قمنا فيما سبق بتعداد اؼبصادر اؼبختلفة لتمويل احتياجات اؼبؤسسة مع بياف فبيزات وعيوب كل منها والسؤاؿ الذي      

 ؟ كيف يتم اختيار اؼبصدر اؼبناسب من مصادر التمويل يطرح ىو:
بالطبع فإف  اعبواب على ىذا السؤاؿ ال يبكن أف يكوف موحد عبميع اؼبؤسسات يف كل الظروؼ، أي أف  مصدر     

و ىناؾ عوامل هبب مراعاهتا قبل  إذل أخرى و من قطر آلخر، بل من وقت آلخر،ؤسسة التمويل التارل ىبتلف من م
 :اختيار مصدر التمويل وىي

 جراء مقارنات من حيث كلفة كل مصدر واختيار اؼبصدر األقل تكلفة.على اؼبدير اؼبارل إالكلفة:.1
إذا كانت الفوائد مرتفعة يف السوؽ اؼبالية من اؼبستحسن سبويل االحتياجات طويلة األجل  أسعار الفوائد السائدة:.2

 عن طريق األسهم ألف  تكلفة السندات تكوف مرتفعة.
ربقق أرباحا تفوؽ  ؤسسةعالية، فمن اؼبستحسن استخداـ السندات ألف اؼب ؤسسةإذا كانت رحبية اؼب :ؤسسةربحية الم.3

 .نسبة العوائد اؼبدفوعة على السندات
تقيد تركيبة  رأس اؼباؿ من اػبيارات اؼبطروحة أماـ اؼبؤسسة، فمثال إذا كانت نسبة الديوف مرتفعة  تركيبة رأس المال:.4

من بيع األسهم، ومن اؼبهم أف ربتفظ اؼبؤسسة بنسبة متوازنة من  فقد ال تستطيع اؼبؤسسة طرح السندات والبد ؽبا
 .مصادر التمويل اؼبختلفة

تقيد طبيعة العمل الذي سبارسو اؼبؤسسة خيارات التمويل، فمثال ىناؾ بعض اؼبؤسسات اليت  طبيعة عمل المؤسسة:.5
البنوؾ وشركات التأمُت والشركات اؼبالية،  مثلال سبتلك الكثَت من اؼبوجودات الثابتة لرىنها أو لبيع السندات بضمانتها 

  .2وبالتارل قد تكوف مثل ىذه اؼبؤسسات ؾبربة على إصدار األسهم بدال من السندات
  

                                                 
                                                                       .120 -119 -118ص ، ابقؿبمد مفلح عقل، مرجع س 1
 . 204ص  ، 1995مركز الكتب األردين،بدوف طبعة، األردف ، ،االدارة اؼباليةاف يونس، خؿبمد   2
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 الفصل: خالصة
 ىذا لكل وكيفيتو بينها اؼبفاضلة ومعايَت االقتصادية اؼبؤسسة يف التمويل ؼبصادر اؼبتضمن للموضوع دراستنا خالؿ من    

 كما التكلفة، منخفضة اؼبصادر ىذه تكوف عندما.اؼبؤسسة لنشاط األساسي احملرؾ تعد التمويل مصادر بأف القوؿ يبكن
 يًتتب ال حبيث اؼبعايَت من جملموعة تبعا مدروسا االختيار يكوف عندما أنو حيث اؼبؤسسة ونوعية نشاط حسب تتنوع
 نشاطها يف والتوسع االستمرار من يبكنها شك دوف من فإنو اؼبؤسسة مردودية سبس مالية مصاريف اؼبصادر ىذه على

 .األرباح من فبكن قدر أكرب ربقيق وبالتارل
 خلصت جوانبو كما جبميع اإلؼباـ واسع يصعب موضوع ىو التمويل موضوع أف إذل اإلشارة بنا ذبدر األخَت ويف      

 زبفيف أجل من استثماراهتا لتمويل الذاتية مصادرىا على االعتماد رباوؿ أف اؼبؤسسة على هبب أنو فهي نتيجة إذل
 األمثل ىو الذايت فالتمويل وبالتارل اغبتمية الضرورة عند إال اػبارجي التمويل إذل تلجأ ال وأف خزينتها على العبء

 .    االقتصادية للمؤسسة بالنسبة األفضل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



مذخل عام للتسيير المالي   الفصل الثاني                                                                    

 

 
29 

 تمهيد الفصل: 

تعتمد اؼبؤسسة يف نشاطها على ؾبموعة من الوظائف اليت تعمل بالتناسق فيما بينها على توفَت جل اآلليات و    
اؼبيكانيزمات اؼبؤثرة بصفة مباشرة على تسيَتىا، و بالتارل على مدى ربقيقها للثورة الالزمة لبقائها ضمن احمليط اؼبتواجدة 

 فيو و ربقيق أىدافها اؼبسطرة.
يعرؼ على أنو ذلك اجملاؿ من علـو التسيَت الذي الذي   حيث أنو من أىم الوظائف يف اؼبؤسسة وظيفة التسيَت اؼبارل   

ويستخدـ لتحقيق ذلك ، يهتم باعبوانب اؼبالية داخل اؼبؤسسة و يسعى لتحقيق و تطبيق األىداؼ و اؼبخططات اؼبالية
ساعد اؼبؤسسة و ـبتلف التنظيمات على االندماج مع مكونات احمليط ؾبموعة من األدوات و الطرؽ و األساليب اليت ت

 و لإلؼباـ هبذا اؼبوضوع تناولنا ثالثة مباحث: اؼبارل
 اؼببحث األوؿ: عموميات حوؿ التسيَت اؼبارل. -
 اؼببحث الثاين: أدوات التسيَت اؼبارل و عالقتها باحمليط. -

 اؼببحث الثالث: سياسة التسيَت اؼبارل.    -
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 حول التسيير المالي.عموميات  : المبحث األول
يعترب التسيَت اؼبارل من أكثر العلـو تطورا حيث يلعب ىذا الفرع من علـو التسيَت دور اؼبنسق بُت ؾبموعة ؾباالت    

فما من وظيفة أو مصلحة أو مديرية داخل اؼبؤسسة إال و تستعُت بتقنيات التسيَت اؼبارل لتنفيذ قراراهتا  ، التسيَت األخرى

  . و خططها و ربقيق أىدافها
 نشأة و مفهوم التسيير المالي. المطلب األول:

 سنتناوؿ يف ىذا اؼبطلب نشأة ومفهـو التسيَت اؼبارل.
 نشأة التسيير المالي. :أوال

اؼبؤسسات اؼبصرفية النسب اؼبالية استعملت البنوؾ و  الواليات اؼبتحدة األمريكية أوؿ ظهور للتسيَت اؼبارل حيثكاف يف 
من جهة أخرى إيالء ذل الكشوفات احملاسبية من جهة  و ذلك استنادا إرة اؼبؤسسة على الوفاء بديوهنا و اليت تبُت مدى قد

قد تطور التسيَت اؼبارل خالؿ األزمة االقتصادية ، و  سة ىذه اؼبعلومات اؼباليةة لدرااؼبسانبُت يف شركات اؼبسانبة أنبية كبَت 
رل سليم وبميها من ذلك ببحث اؼبؤسسات عن ىيكل ماتطورا كبَتا حيث أصبح يكتسي أنبية كربى و  1929سنة 

النمطية لكل قطاع يف الصرؼ تعمل على نشر اإلحصائيات اؼبتعلقة بالنسب ـباطر اإلفالس، وقد تأسست عبنة لألمن و 
 .1933الواليات اؼبتحدة األمريكية سنة

ما اؼبقرضوف اىتماحيث أظهر اؼبصرفيوف و  ، د التسيَت اؼبارل تطورا ملحوظا وذلك يف فرنسابعد اغبرب العاؼبية الثانية شه
ذلك بظهور عبنة و ، وبتطور اؼبؤسسات وسائل التمويل الالزمة  بتحديد خطر استعماؿ أمواؽبم وبصفة أكثر دقة وحـز

تأمُت اؼبعلومات اؼبالية اليت تنشرىا الشركات احملتاجة مسانبة ىدفها بتأمُت االختيار اعبيد و عمليات البورصات اليت حدد 
 . لالدخار العمومي

 : مفهوم التسيير المالي . ثانيا
 لقد تعددت اؼبفاىيم و التعاريف اليت نسبت للتسيَت اؼبارل اليت نذكر منها : 

اؼبهاـ الرئيسية للوظيفة اؼبالية، وعن طريقو ربدد ىو ضمن ت مراقبة التسيَت و يعترب التسيَت اؼبارل تقنية من تقنيا -
 . نقاط الضعف للسياسات اؼبالية اؼبنتهجة من طرؼ اؼبؤسسةنقاط القوة و 

 .يف احمليط دماجوانيت تسمح للمؤسسة بتأكيد وجودىا و الوسائل العملية الىو ؾبموعة من الطرؽ التحليلية و  -

                                                 
 13، ص  1988ناصر دادي عدوف ، تقنيات مراقبة التسيَت ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، طبعة . 
  14نفس اؼبرجع ، ص ، ناصر دادي عدوف . 
 11ناصر دادي عدوف ، نفس اؼبرجع ، ص . 
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لية يف اغباضر واؼبستقبل التسيَت اؼبارل ىو ؾبموعة من الطرؽ اليت تستعملها اإلدارة اؼبالية لتقدير اغبالة اؼبا -
 . على أخذ قرارات التسيَت اغبسنة واؼبنفصلة وتطوير فعالية اؼبؤسسة، كما يساعد للمؤسسة

 التجاري.ناعي و الصبُت اؼبؤسسة وؿبيطها اؼبارل و  لالتصاؿاألساسية  التسيَت اؼبارل ىو األداة -
 كذلك توازف اؽبياكل العامة.على التنبؤ بالتدفقات اؼبالية و  التسيَت اؼبارل عبارة عن تقنية قائمة -
يعرؼ التسيَت اؼبارل على أنو ذلك اجملاؿ من علـو التسيَت الذي يهتم باعبوانب اؼبالية داخل اؼبؤسسة و يسعى  -

يستخدـ لتحقيق ذلك ؾبموعة من األدوات و الطرؽ و ، األىداؼ و اؼبخططات اؼبالية لتحقيق و تطبيق

 .1األساليب اليت تساعد اؼبؤسسة و ـبتلف التنظيمات على االندماج مع مكونات احمليط اؼبارل
 المطلب الثاني: أهداف و مهام التسيير المالي.

التسيَت اؼبارل دور ىاـ جدا يف اؼبؤسسة و ذلك من خالؿ ـبتلف اؼبهاـ اليت يقـو هبا، كما لو أىداؼ أساسية  يلعب   
 يسعى لتحقيقها بازباذ اؼبوقف اؼبطلوب لتحقيق أفضل وضع فبكن للمشروع من خالؿ ربقيقو ؽبذه األىداؼ.

 : أهداف التسيير المالي . أوال
ضع العمل على و ، وربقيق مردودية الستثماراهتا و  ىو ربقيق الربح الالـز للبقاء واالستمرار إف ىدؼ كل مؤسسة  

ميدانية بكل فًتة ، واليت توزع إذل أىداؼ عملية و  السياسات اؼبوجهة ؽبذه  األخَتة ربديداالسًتاتيجيات احملققة لذلك و 
 . أو سنة نشاط حيث توضع أىداؼ وظيفة التسيَت اؼبارل ضمن اإلطار

 :2  يساسية للتسيَت اؼبارل نذكر ما يلمن بُت األىداؼ األو   
اعاة ذه اغباجيات مع مر ىلوسائل اؼبالية الضرورية لتغطية دراسة حاجيات اؼبؤسسة من التمويل حيث تقـو بتحديد ا-/1

احملصل عليها و   ؿاألخذ بعُت االعتبار ـبتلف األنشطة اليت سوؼ تنفق عليها األمواالوقت اؼبناسب للحصوؿ عليها، و 
 .كذا زمن تنفيذىا

مامها للحصوؿ الوضعية اؼبالية للمؤسسة بدراسة كل اإلمكانيات اؼبتوفرة أتعمل وفق الظروؼ اغبالية واؼبستقبلية و -/ 2
مراعاة ة مع اقلها تكلفختيارات اؼبوضوعة أماـ اؼبؤسسة واختيار أحسنها مردودية و اال األمواؿ اؼبطلوبة واؼبقارنة بُت ـبتلف

 .ن خالؿ ما توفره السوؽ النقدية والسوؽ اؼباليةالعوامل اؼبؤثرة على اؼبؤسسة مـبتلف طرؽ التمويل و 
تطوير الالوسائل الالزمة لتنفيذ برامج وخطط اؼبؤسسة اؼبتعلقة باإلنتاج والتوزيع وكذا ؾباؿ البحث و  تعمل على دراسة-/ 3

،  نتاج الضرورية لذلك من جهة أخرىيات اؼبقًتحة فيما يتعلق بوسائل اإلدراسة اإلمكان، و  لتقنياهتا الصناعية من جهة

                                                 
 .04، ص 0223يوسف قريشي، التسيَت اؼبارل، دار وائل للنشر، الطبعة األوذل، مصر ،  1
2

 . 288،  287، ص  1988ناصر دادي عدوف ، اقتصاد اؼبؤسسة ، دار احملمدية ، اعبزائر ، طبعة  
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، بيئية  ، سياسية ، اجتماعية ر أحسنها وفقا لعدة معايَت ماليةاختيا، و  اؼبفاضلة بُت اؼبشاريع اؼبقًتحةحيث تتم 
 .  ......اخل

همة تسيَت اػبزينة ، حيث سبثل القيم اؼبالية من اؼبهاـ األساسية و اؼبعقدة اليت تتكفل هبا وظيفة التسيَت اؼبارل م-/4
اؼبوجودة ربت تصرؼ اؼبؤسسة خالؿ دورة معينة ، و بالتارل يبكن اعتبار تسيَت اػبزينة للمؤسسة ملتقى ـبتلف العوامل و 

 .وانب اؼبتعلقة بالوظيفة اؼباليةاعب
التحليلية حيث تتكفل احملاسبة العامة دبتابعة ى قسم احملاسبة بنوعيها العامة و إف متابعة استعماؿ األمواؿ سبر عل -/ 5

تقـو دبتابعة  تسجيلها حسب الزمن أما احملاسبة التحليليةيف ـبتلف أرجاء وظائف اؼبؤسسة و  تنفيذ اغبركة اؼبادية واؼبالية
رصد  مع اؼبسؤولُت عليها واليت على أساسها يتم ا ربطهتكاليف اؼبنتجات والبضائع اؼبفصلة، وأعباء األقساـ واؼبصاحل و 

الالزمة لتصحيح ما ىو غَت مقبوؿ منها من طرؼ اؼبسؤولُت فيما  فعاليتها وازباذ اإلجراءاتكفاءة العمليات اإلنتاجية و 
 ة.يعٍت باؼبراقبة اؼبالي

 : مهام التسيير المالي .  اثاني
 نلخص مهاـ التسيَت اؼبارل فيما يلي: 
 أف ربلل بالرجوع إذل  ، لكن عليهانة مع الثروة أو الثروة اؼباليةىذه القيمة ال تظهر مقار  : تعظيم قيمة اؼبؤسسة

كثمن بفضل اؼبردودية   ، إف ىذا التعظيم يشًتط أف تستغل الثروات يف مشاريع استثماريةاؼبشاريع والنشاطات
 .اؼبستقبلية

 :وبدد التسيَت اؼبارل استعماالت اؼبصادر اؼبالية بشكل سليم لكي تستطيع  اغبفاظ على مستوى النجاح اؼبارل
تفادي خسارة ىذه األخَتة نفسها ربقيق نتائج إهبابية من جهة أخرى لجهة و  ؼبؤسسة تسديد مستحقاهتا منا

 االقتصاد .واؼبتعاملُت و 
 يقـو ، حيث  الستقرار يف النجاحات اؼبستقبليةإف اؼبفهـو العاـ للمخاطر ىو عدـ ا : التحكم يف اؼبخاطر اؼبالية

اؼبرتبط بعدـ القدرة على  اغباالت كخطر اؼبديونيةالتسيَت اؼبارل بدراسة التحكم يف عدـ االستقرار اؼبرتبط ببعض 
 خطر سعر الفائدة . طر من طرؼ احمليط كخطر التبادؿ و اؼبخا، و  الستقالؿ اؼبرتبط هبيكل اؼبصاريفخطر او  السداد

  التخطيط اؼبارل: و نقصد بو نوع من التخطيط يركز على كيفية استثمارىا أو إنقاذىا، حبيث يتم اغبصوؿ على أكرب
 . 1فائدة من وراء ىذا االستثمار أو اإلنفاؽ

 

                                                 
1
 .14، ص1664وليد عمار، أساسيات يف اإلدارة اؼبالية، دار اؼبسَتة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة األوذل، عماف،  رضواف 
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أو  ، التنظيم اؼبارل: نقصد بو تنسيق جهود األفراد الذين يعملوف يف اؼبؤسسة أو اإلدارة لتسهيل تنفيذ اؼبخطط 

 .1السياسات اؼبرسومة بأقل تكلفة فبكنة


 .2نعٍت هبا عملية متابعة السياسات اؼبوضوعة و العمل على تقييمها و اصالحها الرقابة اؼبالية :  

  التوجيو و القيادة: يتطلب التوجيو التأثَت على سلوؾ األفراد لضماف تركيز جهودىم و تعبئة طاقاهتم حوؿ اؽبدؼ
  .3ذا األمر من تفهم لطبيعة السلوؾ اإلنساين و من حسن القيادة و االتصاؿاؼبقصود، دبا يستلـز ى

 وظيفة التسيير المالي في هيكل المؤسسة.و أهمية  مكانة المطلب الثالث:
 وظيفة التسيَت اؼبارل:و أنبية  مكانة إذل سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث

 : مكانته:أوال
قسيم اؼبؤسسة إذل ت، ويكمن  عليها االستغناءتل أعلى مكانة يف ىيكل اؼبؤسسة وال يبكن إف وظيفة التسيَت اؼبارل رب

 :ثالثة أنواع ىي

- يشغل وظيفة التسيَت اؼبارل رئيس اؼبؤسسة حيث تكوف لو صالحية ازباذ القرارات دبا يف  :المؤسسات الصغيرة
 . االستثماراتالتحفيزات فيما ىبص  لية ألهنا سبتاز بقلة اؼبخاطرة وذلك اؼبا

- :ف توزيع العمل يكوف ىنا القرارات اؼبالية تكوف على عاتق اؼبسَت اؼبساىم الرئيسي حيث أ المؤسسات المتوسطة
 .ثر زبصصدفعا لألماـ فالوظيفة موجودة يف يد مسؤوؿ أكأكثر توسعا و 

بتنسيق مع مدير اؼبؤسسة أو مؤىل يعمل بصفة مباشرة و رل إطار شغل وظيفة التسيَت اؼبات المؤسسات الكـبيرة: -3
 رئيس اؼبدير العاـ وذلك حسب نوع اؼبؤسسة.

 ثانيا: أهمية التسيير المالي:
 : 4سبكن أنبية التسيَت اؼبارل فيما يلي  

 معرفة اؼبركز اؼبارل اغبقيقي للمؤسسة. -
 ازباذ القرارات يف الوقت اؼبناسب. -
 اغبكم على مدى صالحية السياسة اإلنتاجية و سياسة البيع و الشراء. -
 مقارنة الوضعية اؼبالية للمؤسسات األخرى يف نفس القطاع و إظهار إهبابياهتا و سلبياهتا. -
 إعطاء أحكاـ على مدى تطبيق التوازنات اؼبالية و على اؼبردودية يف اؼبؤسسة. -

                                                 
1

 .05، ص اشم رحيم السمرائي، مرجع سابقعدناف ى 

2
 .15بق ، ص ارضواف وليد عمار، مرجع س 

3
 .11، ص0223عبامعية، بن عكنوف، الطبعة الثانية، اعبزائر، ؿبمد رفيق الطيب، مدخل للتسيَت، اعبزء األوؿ، ديواف اؼبطبوعات ا 
4

 Depallens (G); la gestion financière de l'entreprise; édition serey; 1990; P17 
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 لمالي وعالقتها بالمحيط .المبحث الثاني : أدوات وظيفة التسيير ا
ا اليت بدورى االقتصاديةجزء من اؼبؤسسة  جبمع و معاعبة و بث كمية من اؼبعلومات و دبا أهنا وظيفة التسيَت اؼبارلتقـو 

شكل العالقة حيث ستؤدي تربطها عالقة باغبيز الداخلي وىو احمليط الداخلي واغبيز اػبارجي وىو احمليط اػبارجي و 
 . أحسن الظروؼ و يف الوقت اؼبناسببللقياـ بدورىا 

 المطلب األول :أدوات وظيفة التسيير المالي .
، ىا على أداء مهمتها على أكمل وجوتساعد بأدواتلكي تكوف وظيفة التسيَت اؼبارل أكثر قباعة البد ؽبا بأف تستعُت 

 :حيث يبكن أف مبيز بُت نوعُت منها
 اؼبستمدة من احملاسبة العامة واحملاسبة التحليلية اػباصة بالتسيَتنقصد هبا اؼبعلومات أدوات داخل اؼبؤسسة: و  -

إعداد جدوؿ م دراستها ومعاعبتها وذلك حبساب النسب اؼبئوية و ، حيث تتومراقبة التسيَت داخل اؼبؤسسة
 التمويل ....اخل .

ع بدراية واسعة أف يتمتو  االقتصاديكل ما يتعلق باحمليط   نقصد هبا أف هبمع اؼبسَت اؼبارلو  أدوات خارج اؼبؤسسة: -
، فاؼبسَت اؼبارل يقـو بإعداد تقديرات يستعمل فيها مع اؼبعلومات اؼبتعلقة بالسوؽ واؼبنافسُتهبلقانوف األعماؿ و 

 .1والرياضيات اؼبالية وتقنيات ربليل اؼبعطيات واالحتماالتلتقديرية اؼبتمثلة يف اإلحصاء  الرياضيات ا
 تسيير المالي بالمحيط.المطلب الثاني :عالقة وظيفة ال

 :ب على وظيفة التسيَت اؼبارل أف تتعامل معهمااػبارجي من ىنا هبعالقة تربطها دبحيطها الداخلي و  دبا أف للمؤسسة 
 :صوؿ على للحارل على توفَت األمواؿ الالزمة لضماف استمرار اإلنتاج يسهر اؼبسَت اؼب عالقتها بالمحيط الداخلي

، كما أنو ؼ  اؼبسطرة من طرؼ مسؤوؿ اإلنتاجذلك وفق األىداواالستثمارات من جهة أخرى، و اؼبواد األولية من جهة 
احملددة مسبقا ذي يتم حبمالت إعالنية ... اخل و الق سياسة اؼبؤسسة يف ؾباؿ البيع و الالزمة لتطبي االحتياجاتيقـو بتوفَت 

 من طرؼ اؼبصلحة التجارية .
 واؼبتطلبات اؼبالية للمؤسسة،اغبكم بُت االحتياجات اؼبعطاة من طرؼ اؼبسؤولُت  فاؼبسَت اؼبارل يعترب يف كل اغباالت

يبكنو التدخل يف عملية التوظيف العامة للمؤسسة كما أف اؼبسَت اؼبارل  االسًتاتيجيةبالتارل يعترب مستشارا يف خدمة و 
 كل اؼبعطيات اإلدارية اليت ؽبا أثر على التسيَت اؼبارل .وربديد الرواتب و 

 :اؼبدى الطويل بناء على اؼبتوسط و يقـو اؼبسَت اؼبارل بوضع ـبطط التمويل يف اؼبدى  عالقتها بالمحيط الخارجي
 لالستثماراتاؼبالية  باالحتياجات، حيث يتعلق األمر اؼبالية الداخلية باالحتياجاتقة صبعو للمعلومات اؼبتعل

                                                 
1

 .01، ص 0222ناصر دادي عدوف، تقنيات مراقبة التسيَت، اعبزء األوؿ، دار احملمدية، الطبعة األوذل، اعبزائر،   
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ىذا للتأكد من وفاء اؼبؤسسة يف ، ويقـو بوضع ـبطط للخزينة و إظهار اؼبوارد اؼبالية اؼبطلوبة التجارية معالصناعية و 
 .قصَتاؼبدى ال

رجية و اؼبتمثلة يف  اؼبسانبُت واؼبصرفيُت اؼبالية على اؼبسَت اؼبارل أف يلتقي باألطراؼ اػبا االحتياجاتإلظهار و    
حيث يكمن دور اؼبسَت اؼبارل يف إقناع ىؤالء الوسطاء بأف واؼبتدخلُت يف سوؽ البورصة)يف اؼبؤسسات الكبَتة(،

يتم ذلك بواسطة تقدًن وثائق شك ذات مردودية ووفية يف اغباضر و اؼبستقبل، و مربرة و اؼبؤسسة بدوف  االحتياجات
 .لحصوؿ على األمواؿ بأقل التكاليفتظهر تقديرات مقنعة باإلضافة فإنو يعمل ل

 :اؼبارل نضع الشكل التارلالتسيَت إلظهار ؿبيط وظيفة و 
عالقة وظيفة التسيير المالي بالمحيط. :02م الشكل رق

 

 
 Stéphane greffithes  , gestion financieres , chihab , page 04اؼبصدر :
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 .سياسة التسيير المالي الثالث: المبحث
و النوايا إذل القرارات ، و يبكن التطبيقي أي اؼبرور من اؼبقاصد  السياسة اؼبالية اؼبرور من العمل النظري إذل العملربقق 

 أف تعرؼ باختيار الشروط اؼبكيفة للمؤسسة مع ؿبيطها ، و يبكن تقسيم السياسة اؼبالية إذل قسمُت : 
 سياسة التمويل .          -  سياسة االستثمار . -

 .المطلب األول: سياسة االستثمار
تطوؿ أو تقصر  لفًتة ؿبددة من الزمن قدؿ يبتلكها الفرد يف غبظة معينة و :" ىو التخلي عن أموا1إف االستثمار يعرؼ بأنو

 :تدفقات مالية مستقبلية تعوضو عن ربطها أو أكثر من األصوؿ اليت وبتفظ هبا لتلك الفًتة بقصد اغبصوؿ علىو 
 .ألصلها يف سبيل اغبصوؿ على ذلك االقيمة اغبالية لتلك األمواؿ اليت تتخلى عن -
 النقص اؼبتوقع يف تلك األمواؿ بفعل التضخم . -
 "رغوب فيها، كما ىو متوقع ؽبا .اؼبخاطرة الناشئة عن احتماؿ عدـ اغبصوؿ على التدفقات اؼبالية اؼب -

يقصد باالستثمار التضحية دبنفعة حالية يبكن ربقيقها من إشباع استهالؾ :" يعرؼ أيضا من الناحية االقتصادية بأنوو 
 مستقبلي " .

ذلك ألف االقتصاديُت ينظروف إذل التوظيف أو ر معٌت اكتساب اؼبوجودات اؼبالية، و غالبا ما يقصد باالستثما: " و أيضا 
 .مواؿ على انو مسانبة يف اإلنتاج"التثمَت لأل

األصوؿ الثابتة كل حساب  ، حيث قبد يفبط مفهـو االستثمار دبفهـو اؼبدةيرت:"أما من الناحية احملاسبية فيعرؼ بأنو
 واليت زبص عدة دورات مالية، اؼبادية اليت مت اغبصوؿ عليها أو مت إنشاؤىا من طرؼ اؼبؤسسةالسلع والقيم اؼبعنوية و 

فاف االستثمارات تظم   على ىذا األساسو مارات(االستث احملاسيب ضمن اجملموعة الثانية)قبدىا مصنفة يف اؼبخطط الوطٍتو 
 اؼبعنوية اليت سبت حيازهتا أو إنشاؤىا من طرؼ اؼبؤسسة و اليت تتعلق بعدة دورات مالية ".كل السلع والقيم اؼبادية و 

يصبح و  وحسب، ينظر إذل االستثمار على انو اكتساب اؼبوجودات اؼبالية :"عادة ما5من الناحية اؼبالية فيعرؼ على أنوو 
 . ىو التوظيف اؼبارل يف األوراؽ واألدوات اؼبالية من أسهم وسندات وودائع ..."اؼبعٌتاالستثمار يف ىذا 

  ::الجانب المالي للسياسة االستثماريةأوال

                                                 
 94. ص  1998عماف ،  بدوف طبعة، اإلدارة يف شركات اؼبسانبة ، دار الصفاء للطباعة ،زياد رمضاف ، 1
 ، 09. ص  1999 بدوف طبعة، األردف، ؿبمد مطر ، إدارة االستثمارات ، مؤسسة الورؽ للنشر و التوزيع . 
 13، ص  1997، مبادئ االستثمار ، دار اؼبستقبل للنشر و التوزيع ، الطبعة األوذل ،  طاىر حيدر حيدراف . 
 ، 79، ص  1993مصر ،  بدوف طبعة، حنفي عبد الغفار، اإلدارة اؼبالية اؼبعاصرة ، اؼبكتب العريب اغبديث  . 
  14طاىر حيدر حيدراف ، مرجع سابق ، ص . 
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على أمل سبويلو أي تسخَت لرؤوس أمواؿ طلب فيها ربقيق االستثمار يتضمن رار االستثمار ىو قرار مارل يف اغبالة اليت يتق
لكن يف ؿبيط يغلب عليو طابع تأكد ثمار هبب أف ىبضع ؽبدؼ اؼبردودية، و ، إذ أف االستجيدةاغبصوؿ على مردودية 

 .ليو أيضا اػبضوع إذل ىدؼ الليونةهبب ع
إف االختيار األحسن لالستثمارات ىي نلك اليت ربقق نتيجة اهبابية يف مدة استعماؽبا أو على * هدف المردودية :

ىناؾ عدد من الطرؽ للمفاضلة بُت ا ما وبقق نتيجة سلبية فهو مرفوض، و ، أماهتاتغطي ـبتلف تكاليفها بإيراد األقل
 :  االستثمارات نذكر منها

 . طريقة معدؿ متوسط العائد لالستثمار 
 . طريقة اؼبعدؿ الداخلي للعائد 
 . مؤشر الرحبية 
 . طريقة القيمة اغبالية الصافية 
:تعتمد ىذه الطريقة على نسبة متوسط الدخل السنوي إذل (TMRطريقة معدل متوسط العائد لالستثمار) *

 . 100قيمة االستثمار األصلية مضروبة يف 

 
ىذا فإذا كاف ىذا اؼبعدؿ اكرب منو يقبل العائد مع معدؿ الفائدة يف السوؽ)البنوؾ(حيث يتم مقارنة معدؿ متوسط 

 اؼبشروع مبدئيا مث يتم اؼبشروع الذي وبقق اكرب معدؿ.
ينتجو خالؿ  ربديد كل ماة يعٍت حساب مردودية االستثمار و مؤشر الرحبي :مؤشر الربحية أو دليل المردودية طريقة*

د فاؼبشروع الواح إذا كاف اؼبعدؿ احملسوب يساوي أو يزيد علىا تبقى منو يف هناية االستعماؿ و مدورتو االستثمارية و 
صافية ال تغطي تكلفة االستثمار وبالتارل فال يبكن قبولو  يصل إذل الواحد فهذا يعٍت أف اإليرادات الدلمقبوؿ ذباريا وإذا 

 .مار ىو األكرب يف دليل اؼبردوديةأفضل استثو 

. 

                                                 
 ( . 167... 159، ص )  1997اعبزائر ،  بدوف طبعة، لية ، دار احملمدية العامة ،ناصر دادي عدوف ، الرياضيات اؼبا 

لالستثمار مؤشر الربحية أو دليل المردودية = ) القيمة الحالية لإليرادات + القيمة الباقية 
/ تكاليف حيازة االستثمار( .   

 

100قيمة االستثمار األصمية ( .  \معدل المتوسط العائد=) متوسط صافي اإليراد السنوي   
عدد السنوات \متوسط صافي اإليراد السنوي = مجموع اإليرادات السنوية الصافية   
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ؾبموع تكاليف لية للفرؽ بُت ؾبموع اإليرادات و ىذه الطريقة تعٍت القيمة اغبا:(VANطريقة صافي القيمة الحالية ) *
 .تكلفة اغبيازةاالستثمار دبا فيها 

 
 :حبيث

 VAN: صايف القيمة اغبالية 
 VAR: القيمة اغبالية 
 VAD: القيمة اغبالية للنفقات 
 VR: القيمة الباقية لالستثمار يف هناية حياتو 
 RSصايف اإليراد للسنة ؾ : 
         N   (: مدة االستثمار )عدة سنوات  
 Iمعدؿ الفائدة اؼبستعمل :. 

(سالبة  VANار مث ترؾ االستثمارات اليت ربقق)تعتمد يف االختيار على حساب صايف القيمة اغبالية لكل استثمو 
 .أحسنها أكربىا ربقيقا ؽبذا الصايف قيميا(موجبة، و VANالقياـ باؼبفاضلة بُت اليت ربقق)و 
 سَت اعبيد أخذه بعُت االعتبار،على اؼبية، و القرارات االستثمار  دؼ اؼبرونة دور كبَت يف عملية ازباذؽب: هدف المرونة* 
اليت و  أف يكوف مرنا يف اخذ القرارات، تغَت اؼبعلومات تفرض عليواجهو عدة عراقيل مع مرور الزمن و ىذا ألنو قد تو و 

 :ر السليم إلحدى اػبيارات التاليةتتمثل يف االختيا
 تأجيل اقباز اؼبشروع . -
 التخلي هنائيا عن اؼبشروع . -
 إيقاؼ اؼبشروع ) مثل حالة إعادة تقييم اؼبشروع ( . -

 .: تقدير تكلفة األموالثانيا
يضا ، بل تعتمد أب أو العائد اؼبتوقع ربقيقو فحسباستثمار نعُت ال تتوقف على اؼبكاس اختيارتقدير تكلفة األمواؿ إف 

 . قدير وقياس تكلفة أمواؿ االستثمارسَت اؼبارل أف قادرا على تلذا فإف على اؼبعلى التكلفة اؼبقدرة لألمواؿ، و 
، فمن الالـز عليها أف يمة اغبالية الختيار اؼبشروعات وترتيبهاإف كانت إدارة التسيَت اؼبارل تستخدـ طريقة صايف القو 

، أما إذا كانت تتبع طريقة معدؿ العائد فإهنا األمواؿ ػبصم التدفقات النقدية وإرجاعها إذل قيمتها اغباليةتستخدـ تكلفة 

VAN = VAR – VAD 
VAN = RS ( 1 + I ) + VAR ( 1+I ) – VAD 
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رل حىت عندما تستخدـ إدارة التسيَت اؼباقع للتكلفة اؼبنتظرة لألمواؿ ، و ستختار تلك االقًتاحات اليت يفوؽ عائدىا اؼبتو 
فة األمواؿ تعترب لبالتارل قبد أف تك حاجة  ؼبعرفة تكلفة األمواؿ، و الًتتيب فإهنا ما زالت يفالطريقة احملاسبية لالختيار و 

 أساسيا يف عملية ازباذ القرارات يف ؾباؿ صرؼ األمواؿ لغرض االستثمار.عنصرا ىاما و 
الستثمارات اغبد األدىن للمعدؿ الذي ينبغي ربقيقو على ا:"1اتعرؼ تكلفة األمواؿ بأهن :تكلفة األموال تعريف* 

فاف اغبالة اؼبالية للمؤسسة ستصبح أسوأ فبا كانت من قبل  عندما ربقيق عائد يقل عن ىذا اؼبعدؿو  الرأظبالية اؼبقًتحة،
، بينما يؤدي ربقيق معدؿ عائد أكرب من ىذا اغبد األدىن لتكلفة وقية لألوراؽ اؼبالية اػباصة هبامع البفاض للقيمة الس

 .القيمة السوقية ألوراقها اؼباليةاألمواؿ إذل ربسُت اغبالة اؼبالية للمؤسسة مع ارتفاع 
مواؿ اؼبستخدمة يف سبويل االستثمارات اؼبقًتحة ؽبا مصادر ـبتلفة حيث أف كل نوع من ىذه األنواع زبتلف عن إف األ

 بعضها .

 لتقدير تكلفة األمواؿ فإننا نقـو بتقدير تكلفة رأس اؼباؿ ؼبقادير ـبتلفة من األمواؿ :* خطوات تقدير تكلفة األموال
صوؿ عليها مواؿ اليت يبكن حجزىا من العمليات مث تنقل إذل تلك اليت يبكن اغبىذه األخَتة تقـو بتقدير األاإلضافية، و 

 :، أما عملية تقدير التكلفة ؼبقدار معُت من األمواؿ فيمكن تقسيمها إذل اػبطوات التالية من مصادر خارج اؼبؤسسة
 .لرأس اؼباؿ ربديد أنواع األمواؿ الواجب استخدامها لتحقيق ىيكل كتوازف .1
ؼبطلوبة اليت ستظهر على اؼبعينة ا ذلك يف ضوء اؼبقاديرنوع من أنواع األمواؿ الالزمة و  فة كلربديد تكل .2

، أو سيستخدـ غبساب القيم اغبالية اليت ذا اؼبعدؿ سيقارف دبعدالت العائدنظرا الف ىشكل معدؿ، و 
ب معدؿ وبس، فمن األنبية دبا كاف أف ايف اؼبكاسب النقدية بعد الضرائبعلى أساس ص تقـو كلها

 .التكلفة بعد الضرائب أيضا
نتحصل  اليتالًتجيح باألوزاف لتكلفة كل نوع من أنواع األمواؿ اؼبستخدمة حبيث تكوف النتيجة النهائية  .3

 .ها ىي تكلفة شاملة مرجحة لألمواؿعلي
ا سنتطرؽ إذل  ىنناتج عن اختالؼ مصادرىا، و إف اختالؼ طرؽ تقدير تكلفة األمواؿ  :طرق تقدير تكلفة األموال *

 .ية حساب التكلفة اؼبرجحة لألمواؿكيف
من العناصر اليت بعد ربديد ىيكل رأس اؼباؿ الواجب استخدامو مث ربديد تكلفة كل عنصر  :المرجحة الوسطيةالتكلفة 

يتم األمواؿ وذلك بعد الضرائب، و ، نصبح يف مركز يبكننا من اغبصوؿ على متوسط مرجح لتكلفة تكوف ىذا اؽبيكل

                                                 
 . 357، ص  1980صبيل اضبد توفيق ، علي شريف ، اإلدارة اؼبالية ، دار النهضة العربية ، بَتوت ، طبعة  1
  359صبيل اضبد توفيق ، علي شريف ، مرجع سابق ، ص . 
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العنصر إذل ؾبموع األمواؿ  ىو نسبة ىذاترجيح تكلفة كل عنصر من عناصر ىيكل رأس اؼباؿ عن طريق منحو وزنا 
1اؼبتحصل عليها

∙ 
 .سياسة التمويل :المطلب الثاني

سبة يتحتم عليها وضع وبالتكلفة اؼبنا ،لزمن اؼبطلوبويف ا ،ويل استثماراهتا بالقدر الكايفلكي تتمكن اؼبؤسسة من سب
مها واؼبتمثلة حيث أف ىذه األخَتة تأخذ باغبسباف اؼبصادر اؼبتاحة أما ،وىو ما يسمى بسياسة التمويل ،سياسة لذلك

ر تتطلب أصبحت عملية اؼبفاضلة بُت ىذه اؼبصادأو باؼبصادر اػبارجية، و  باؼبصادر الداخلية)رؤوس األمواؿ اػباصة(
، فاؼبؤسسة ذبد أمامها عدة بدائل أو االحتياج التمويليعة اؼبشروع ذلك حسب طبيدراسة منهجية لكل مصدر و 

من االعتماد على مصادرىا الذاتية، إصدار وطرح األسهم والسندات يف السوؽ اؼبالية، اللجوء إذل القروض للتمويل، 
 .بكل أنواعها

 : اختيار التمويل أوال
خلي والتمويل اػبارجي ففي حالة اختيارىا للتمويل التمويل الدا ،اؼبؤسسة تواجو نوعُت من التمويلكما ذكرنا سابقا فاف 

أما التمويل اػبارجي فيكوف عندما تتجو اؼبؤسسة للبنوؾ أو اؼبؤسسات  ،ستلجأ الستعماؿ أمواؽبا اػباصة الداخلي فإهنا
 .ا اللجوء إذل أسواؽ رؤوس األمواؿاؼبالية اؼبختصة أو إذل الشركاء الصناعيُت والتجاريُت أو يبكنه

ىو ما يفسر الداخلية اليت سبتلكها اؼبؤسسة و إف اؼبصدر األوؿ لتمويل اؼبؤسسة ىو اؼبصادر  التمويل الداخلي:أوال: 
، فاعتماد اؼبؤسسة على إمكانياهتا اػباصة لف نشاطاهتا خالؿ دورة االستغالؿقدرهتا على ربمل عبء عملية سبويل ـبت

 .مويلربتاجها من مصادر خارجية للتوبدد حجم األمواؿ اليت 
، دوف اللجوء إذل لدة من العمليات اعبارية للمؤسسة، أو من مصادر عرضيةاألمواؿ اؼبتو " يعرؼ التمويل الداخلي بأنو:

 .2مصادر خارجية "
 ذتنفيات اؼبالية الالزمة لسداد الديوف، و ن الشركة من تغطية االحتياج" إف التمويل الداخلي يبك   Depallensيرى و 

يشمل التمويل الداخلي الفائض النقدي اؼبتولد من العملية التجارية االستثمارات الرأظبالية وزيادة رأس اؼباؿ العامل، و 
 .3ذلك شبن بيع األصوؿ غَت اؼبستخدمة حيث يشكالف القدرة الذاتية للمؤسسة على التمويل من مصادرىا الداخلية "وك

 دة طرؽ نذكر منها الطرؽ األكثر شيوعا و اؼبتمثلة فيما يلي :التمويل الداخلي يف اؼبؤسسة يعتمد على ع

                                                 
1

 . 370علي شريف ، مرجع سابق ، ص  صبيل اضبد توفيق ، 

2
 . 405حنفي عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص  

3
 . 405حنفي عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص  
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 بنفسها خلقها، ؤسسةليت تستطيع اؼبىو صبلة اؼبصادر ا:"يعرؼ التمويل الذايت بأنو التمويل الذاتي: -(1
اؼبخصصات ضافة إذل بعض ، باإلكل أرباح ؿبتجزة دل يتم  توزيعهاغالبا ما تكوف ىذه اؼبصادر من أمواؿ اؼبالؾ على شو 

التمويل : )ؿ التمويل الذايت فيحسب بالعالقة، أما معداؼبؤونات األخرى اؼبختلفة اؼبالية وخاصة ـبصص االستهالؾ، و
أما اؼبصدر تماد اؼبنشأة على التمويل الذايت، و فإذا ارتفع ىذا اؼبعدؿ فانو يدؿ على اع(،قيمة االستثمارات\الذاتي

ة توظيفها دبعدالت استثمار عالية، فإهنا تتزايد اليت إذا مت إعادح اليت ربققها اؼبنشاة و و األربا األساسي للتمويل الذايت فه
 .للتمويل " تغدو مصدرا ىامابشكل كبَت و 

احملصل عليها وإنتاجها من جهة وأعباءىا ومصارفها من جهة  أثناء النشاط العاـ للمؤسسة فإهنا تقـو حبصر اإليرادات
للحصوؿ على النتيجة الصافية فإننا نقـو بطرح ـبتلف و  ،حيث الفرؽ بُت ىاتُت العمليتُت وبدد لنا نتائجها اؼبالية ،أخرى

وتبعا لسياسة وأىداؼ اؼبؤسسة قد يوزع جزء من ىذه النتيجة  ،اه الضرائب واؼبمولُت من خارجهااألعباء وااللتزامات اذب
ليعطينا ما يسمى بقدرة التمويل الذايت للمؤسسة وبعبارة   اؼبؤونات و الىتالكاتإليو ا ع يضاؼأما الباقي منها بعد التوزي

 مبسطة تعطى بالعالقة التالية :

 
ذلك انطالقا من ستغالؿ أو التدفق النقدي الصايف، و يتم حساب التمويل الذايت انطالقا من الفائض اإلصبارل لالو 
 :قاعدة اؼبوضحة يف اعبدوؿ اؼبوارلال

 .(:تحديد و حساب التمويل الذاتي01الجدول رقم )
 (  EBE)  لالستغالؿلفائض اإلصبارل ا

 + نواتج أخرى ) استثنائية (    
 مصاريف أخرى ) استثنائية ( -

 + نواتج مالية     
 مصاريف مالية  -

 + نواتج استثنائية     
 مصاريف استثنائية  -
 مصاريف اإلجراء -
 الضرائب على األرباح -

                                                 
  73، ص  1997وىيب فهد ، اإلدارة اؼبالية ، دار اؼبسَتة ، الطبعة األوذل ، عماف ،  إبراىيمكنجو ،   ودو عبكنج  . 

 قدرة التمويل الذاتي = صافي النتيجة غير الموزعة + االهتالكات والمؤونات الصافية .



مذخل عام للتسيير المالي   الفصل الثاني                                                                    

 

 
42 

  اؽبامش اإلصبارل للتمويل الذايت ( قدرة التمويل الذايتMBA ) 
 األرباح اؼبوزعة -        

التمويل الذاتي 
 C.Pérchon .J.Leurion .Opcit .p . 132المصدر : ) بتصرف ( 

 
 :واليت يبكن أف تنتج من التنازل عن األصول الثابتة: -(ب

 .حت الفرصة لبيع األمالؾ اؼبتجددةالتجديد العادي لألصوؿ الثابتة وذلك كلما أتي -
 .اؼبباين اعبماعية .....اخل ( بيع بعض األصوؿ اػبارجة عن االستغالؿ ) األراضي , -
 . التنازؿ عن السندات -
 . عن بعض الفروع اؼبستقلة للمؤسسة التنازؿ -

بواسطة عقد وبتوي على بند يتمثل يف شرط إعادة  ،على أمالؾ التجهيز داخل اؼبؤسسةالتنازؿ عن أمالؾ ثابتة أو -
 .العمليات تقـو هبا مؤسسات خاصة ( حيث أف ىذه Lease backالشراء وىو ما يعرؼ بطريقة ) 

، رأظبالية إنتاجها يبلكها اؼبؤجريدعى التأجَت التمويلي باتفاؽ بُت مؤجر ومستأجر ألصوؿ  :جاريباإلالتمويل  -ج( 
 .ط إهبار سنوي طوؿ مدة حياة العقدوتبقى طيلة مدة اإلهبار ويستفيد منها اؼبستأجر بانتفاع كامل مقابل أقسا

صة تلك اليت القوؿ بأنو يف معظم اغباالت التمويل الداخلي ال يكفي لوحده يف سبويل اؼبشاريع االستثمارية وخا يبكن
 .ؾبربة للجوء إذل التمويل اػبارجيوللمحافظة على النمو داخل اؼبؤسسة فإهنا ذبد نفسها  ،تتطلب أمواؿ معتربة

 .ألجل والتمويل متوسط وقصَت األجلالتمويل طويل ا ،نقسم التمويل اػبارجي إذل نوعُتي :التمويل الخارجي-(2
ر اليت تتميز دبدة زمنية طويلة يقصد دبصادر التمويل الطويلة األجل تلك اؼبصاد التمويل الخارجي طويل األجل: -(ا

 .سنوات وتكمن يف: األسهم العادية، األسهم اؼبمتازة، السندات والقروض طويلة األجل 7واليت تتجاوز 
العادية ىي أوراؽ :" األسهم ا حيث نقتصر على تعريف واحد شاملىناؾ عدة تعاريف ؽب العادية:األسهم  .1

ا الشركة للحصوؿ على أمواؿ ال تعد بتوزيع أرباح ثابتة تصدرىو  مالية ال تستحق)أبدية(، ربمل قيمة اظبية
 ع ذلك من ـباطر أعماؿ الشركة،يتب ماشركة و سبنح األسهم العادية حامليها حقا يف اؼبلكية النهائية للملكية، و 

ال وبق غبملة األسهم العادية ويف حالة تصفية الشركة، و  ربددىا نسبة اؼبسانبة يف الشركة، تبعات اؼبسؤولية اليتو 
 .1ضبلة األسهم اؼبمتازة كافة " بعد تسوية مطالبات اؼبقًتضُت و اؼبطالبة حبقوقهم يف القيمة التصفوية للشركة إال

                                                 
 41، ص  1999عزت اؼبيداين ، اإلدارة التمويلية يف الشركات ، مكتبة العبيكات ، الطبعة الثانية ،الرياض ،  أيبنؿبمد 1
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السندات (، ؽبا  ألسهم اؼبمتازة مزهبا لالقًتاض وحقوؽ اؼبلكية، فهي كالديوف ) أوتعترب ا :األسهم الممتازة .2
على قوؽ األولوية قبل األسهم العادية)ولكن بعد الديوف(على األرباح الدورية للشركة و ؽبا حمعدؿ أرباح ثابتة، و 

ة األسهم العادية من حيث أهنا ال ، من ناحية أخرى تشبو األسهم اؼبمتاز قيمتها التصفوية يف حالة اإلفالس
 .                           غباملها ال يؤدي بالشركة لإلفالساألرباح اؼبوزعة اؼبقررة  تستحق و إف التخلف عن دفع

        .1ؾبلس الشركة " " ليس غبملة األسهم اؼبمتازة حق التصويت و بالتارل ليس ؽبم سبثيل دائم يفحيث أنو :
 ، أو اللجوء إذل إصدار األسهم أو إصدار السنداتإذل ىذا النوع من التمويل باالعتماد على اؼبفاضلة بُت اؼبؤسسة تلجأ

ذلك بعد التزامها زة تتميز كمصدر لتمويل اؼبنشأة و األسهم اؼبمتاف أ" طلب القروض من اؼبؤسسات اؼبالية. حيث
، إال يف حاالت ربقيق األرباح فإهنم قدـ من اؼبسانبُتى رأس اؼباؿ اؼبعدـ دفع تكاليف عل بسدادىا يف تاريخ معُت أو

 .2يتقاضوف جزءا منها "
يعطي غباملو اغبق يف :"مستند مديونية طويل األجل، تصدره اؼبنشآت و  تعرؼ السندات على أهنا لسندات:ا. 3

( يتمثل يف دوري)كوبوف يو أيضا اغبق يف معدؿ فائدة، كما يعطتحقاؽ، يف تاريخ االساغبصوؿ على القيمة االظبية للسند
 .3نسبة مئوية من القيمة االظبية "

يلة األجل لتمويل ـبتلف قد تلجأ اؼبؤسسة إذل التمويل عن طريق إصدار السندات من اجل اغبصوؿ على قروض طو 
إصدار ، تلجأ اؼبؤسسة إذل السندات يف السوؽ اؼبالية ما يبيزىا ىو التداوؿ أي إمكانية شراء و بيع ىذهنشاطاهتا، و 

 السندات لألسباب التالية :
 حقهم اؼبشاركة يف إدارة اؼبؤسسة، واؼبشاركة يف اغبصوؿ على األرباح، ذبنب زيادة عدد اؼبسانبُت الذين من -

 . عل فائدة ؿبددة، كما أف ؽبم اغبق يف اغبصوؿ ت ليس ؽبم اغبق يف إدارة اؼبؤسسةبينما ضبلة السندا
 .ريف لذلك زبصم من الوعاء الضرييبل مصاالفائدة اؼبدفوعة على السندات سبث -
 .ذبنب تعطيل اؼبؤسسة -

إف القروض طويلة األجل ىي عبارة :"4تعرؼ القروض طويلة األجل بأهناو  :. التمويل بواسطة القروض طويلة األجل4
بُت  على أساس التفاوض شروط العقدة طالبة القرض ويتم ربديد بنود و الشركعقد يتم بُت اؼبؤسسات اؼبالية و  عن

 :الطرفُت وتشمل بنود العقد النقاط التالية

                                                 
 . 54عزت اؼبيداين ، مرجع سابق ، ص  أيبنؿبمد 1
 . 62وىيب فهد ، مرجع سابق ، ص  إبراىيمكنجو ،   ودكنجو عب  2
 . 524، ص  1995يب اغبديث ، الطبعة الثالثة ، اؽبندي ، اإلدارة اؼبالية ، اؼبكتب العر  إبراىيممنَت  3
 .55 ، ص1998 اعبزائر،بدوف طبعة، الطاىر لطرش، تقنيات البنوؾ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، 4
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 قيمة القرض. - 
 مدة القرض و ميعاد استحقاقو. - 
 .ؿ الفائدة و كيفية تسديد الفوائدمعد - 
 ضمانات العقد إف وجدت يف حالة القروض اؼبكفولة بضماف ".  -         

شكل  عادة يأخذو  ،التمويل متوسطة و قصَت األجلدر ىناؾ العديد من مصا التمويل متوسط و قصير األجل: -ب(
ؼبوردين دوف تسديد يف نفس مشًتيات من اأو اغبصوؿ على مواد و  ،قروض مصرفية بُت اؼبؤسسات والبنوؾ التجارية

 . وف فوائد واف وجدت يف غَت معتربةىي موارد للتمويل دذلك بعد فًتة  يف حدود معينة  و  بل يتم ،الوقت
 :التمويل قصَت األجل تتوزع إذل دربشكل عاـ فمصاو 

 اؼبورد .يتم بُت اؼبؤسسة و : القروض التجارية بُت اؼبؤسسات -
 .دمها البنوؾ التجارية للمؤسسات وىي نوعُت مضمونة وغَت مضمونةالقروض اؼبصرفية تق -

أو  ،الزبائنكسلفيات من ،   أشكاؿ متعددة يف إطار نشاطاهتاقروض من جهات أخرى قد تأخذ اؼبؤسسة قروضا يف -
 .خصم أوراؽ ذبارية قبل وقتها

هبب ىنا ذكر و  ،التمويل اػبارجي والداخلي ،ويل تعتمد على نوعُت من التمويلفبا سبق يظهر أف سياسة التم
 .(صادي ومعيار اغبجماالقتوذلك حسب تصنيفها)اؼبعيار القانوين و ، من مؤسسة إذل أخرى زبتلف أف ىذه السياسة
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 الفصل: خالصة
وشاملة إذل للوضعية اؼبالية للمؤسسة لتسيَت اؼبارل هتدؼ بصفة مباشرة دراستنا ؽبذا الفصل نستنتج أف تقنية اعند 

ىذه الوظيفة ؼبا ؽبا من أنبية حيث تعترب أداة فعالة لبلوغ  ويتضح لنا من خالؽبا اؼبكانة الكبَتة اليت ربظى هبا االقتصادية
 .اديةاألىداؼ اؼبسطرة من طرؼ اؼبؤسسة االقتص

بأي شكل من األشكاؿ  ال يبكن االستغناء عليهال التنظيمي للمؤسسة االقتصادية و تعتلي وظيفة التسيَت اؼبارل اؽبيكو  
سطرة اػبطط اؼبلوسائل الالزمة لتنفيذ الربامج و ا كذا دراسةؤسسة من سبويل حارل ومستقبلي و حيث تدرس حاجيات اؼب

 .من طرؼ اؼبؤسسة االقتصادية
ؾبموعة من األدوات داخل  دور وظيفة التسيَت اؼبارل انعكاسا اهبابيا هبب على اؼبسَت اؼبارل االعتماد على لكي ينعكسو  

 .مدة من احمليط االقتصادي اػبارجيخارجها أي اؼبستسسة االقتصادية من ؿباسبة عامة وربليلية ومراقبة التسيَت و اؼبؤ 
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 :الفصل تمهيد

بعد العرض النظري الذي قدـ يف الفصوؿ السابقة قصد التعريف على جوانب البحث من خالؿ اؼبقصود بالتسيَت اؼبارل 
الضروري االىتماـ هبذه الوظيفة ووسائل التمويل يف اؼبؤسسة االقتصادية ومدى فعاليتها، حيث مت التوصل إذل أنو من 

، وكذا زبصيص اىتماـ خاص بو، ؽبذا سنحاوؿ يف ىذا  أكثر من السابق من طرؼ مسَتي اؼبؤسسات على العمـو
ختيار اؼبؤسسة نظرا الفصل اسقاط الدراسة النظرية على أرض الواقع باؼبؤسسة الوطنية للدىن باألخضرية، وقد مت ا

وتأكيدىا على اعبودة ومن ىنا سيناقش ىذا الفصل ثالث مباحث األوؿ يتضمن تقدًن دائها الشامل ألتمييزىا يف 
اؼبؤسسة الوطنية للدىن والثاين دراسة الوضعية اؼبالية للمؤسسة والثالث دراسة و ربليل استغاللية الوحدة االنتاجية 

                                      .باألخضرية
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 للدهن مؤسسة الوطنيةالمبحث األول: تقديم ال
تعترب اؼبؤسسة الوطنية للدىن من أىم اؼبؤسسات يف اعبزائر لذا وقع االختيار عليها، لتدعيم الدراسة النظرية بدراسة    

 تطبيقية اليت يدور حوؽبا الفصل الثاين: 
 المطلب األول: نشأة و تعريف بالمؤسسة.

 لتطرؽ نشأهتا و تعريفها، و ربديد أىدافها و ميداف نشاطها.اؼبؤسسة الوطنية للدىن ىي ؿبل دراستنا لذا وجب ا  
 : نشأتها.أوال

،نتيجة تأميم " اؼبؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية"ربت إسم  1635أنشأت اؼبؤسسة الوطنية للدىن سنة  
العمومية قسمت على فبتلكات االستعمار، و يف بداية الثمانينات، و مع تبٍت اغبكومة لسياسة إعادة ىيكلة اؼبؤسسات 

 اثر ذلك اؼبؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية إذل عدة مؤسسات منها:
 اؼبؤسسة الوطنية للدىن. -

 اؼبؤسسة الوطنية للزجاج. -

 اؼبؤسسة الوطنية للمنظفات و مواد الصيانة. -

 اؼبؤسسة الوطنية للتموين و توزيع اؼبواد الكيماوية. -

 122 222 222برأس ماؿ قدره  14/50دبوجب مرسـو  21/10/1650قد نشأت اؼبؤسسة الوطنية للدىن يف  
 دج، أصبحت الشركة ذات أسهم، و ىذه األخَتة كانت موزعة على ثالث صناديق مسانبة ىي:

 34كمياء، صيدلة:  -

 24مناجم ، ري، ؿبروقات:  -

 24صناعة ـبتلفة:  -

و ىي حاليا ملك لشركة  100%خدمات:-صيدلة-ربولت أسهم اؼبؤسسة إذل ىولدينغ، كيمياء 1662يف أوت  
 تسيَت اؼبسانبات.

 : التعريف بالمؤسسة.اثاني
(، تابعة للشركة القابضة كمياء صيدلة، يقع مقرىا االجتماعي EPEاؼبؤسسة الوطٍت للدىن مؤسسة اقتصادية عمومية ) 

لوطٍت نتيجة اتساع باألخضرية، والية البويرة، و ىي ربتل مكانة ىامة يف االقتصاد ا 22على الطريق الوطٍت رقم 
 سهم بقيمة: 622 222 222نشاطها، كما يقدر رأس ماؽبا اغبارل ب

 للسهم، و ىي تظم ستة وحدات إنتاجية: 122 222
 "UPL"الوحدة اإلنتاجية باألخضرية، والية البويرة  -

 "UPA"الوحدة اإلنتاجية بواد السمار، والية اعبزائر  -

 "UPO"الوحدة اإلنتاجية بوىراف، والية وىراف  -
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 "UPC"الوحدة اإلنتاجية بالشراقة، والية اعبزائر  -

 "UPS"الوحدة اإلنتاجية بسيق، والية معسكر  -

      "UPSA"الوحدة اإلنتاجية بسوؽ أىراس، والية سوؽ أىراس  -

 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للدهن.
ليت تظم شبانية مديريات مركزية إضافة إذل ستة وحدات إنتاجية، و يتكوف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة من اؼبديرية العامة ا 

 تعمل ربت إشراؼ ؾبلس اإلدارة.
 : مجلس اإلدارة.أوال

 ( و يتكوف من طبسة أضاء:ENAPيكوف فبثل من طرؼ الرئيس )اؼبدير العاـ  
( و األخر ENIEM(، و عضواف آخراف احدىم يبثل شركة )PDG( و يبثل اؼبدير العاـ )ENAPعضو مؤسسة )

(، أما العضواف الباقياف فيمثالف العماؿ و نبا منتخباف من طرؼ ؾبلس األمة، و تتمثل مهمة ؾبلس DTيبثل شركة )
 اإلدارة بإعداد تقرير مفصل عن نشاط اؼبؤسسة و وضعيتها يف ـبتلف التطورات االقتصادية.

 : المديرية العامة.اثاني
داري للمؤسسة، و تتكوف من شبانية مديريات و ستة وحدات إنتاجية و تتمثل ىذه تعترب اؼبديرية العامة اؽبيكل اإل 

 اؼبديريات فيما يلي:
 مديرية التخطيط و الرقابة. -

 مديرية اؼبوارد البشرية. -

 مديرية التسويق و اؼببيعات. -

 مديرية التدقيقي و األنظمة. -

 مديرية اإلنتاج و النوعية. -

 مديرية اؼبالية و احملاسبة. -

 التموين. مديرية -

 مديرية التطوير و الصيانة. -

 و تنحصر مهاـ اؼبديرية العامة فيما يلي:
 مراقبة فعالية السياسة اؼبتبعة. -

 تأمُت اغبفاظ على التسيَت اغبسن للمؤسسة. -

 التنسيق بُت ـبتلف اؼبديريات اؼبركزية. -

 تسيَت العالقات الداخلية و اػبارجية للمؤسسة. -
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 اؼبتوفرة لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة.دراسة ـبتلف الطرؽ و الوسائل  -

 ربديد أىداؼ اؼبؤسسة. -

 و تتضمن اؼبديرية أقساـ و وظائف ملحة ىامة:
 (: SECRETARATقسم األمانة ) -

و ىي عبارة عن خلية تنظيمية للمؤسسة حيث توضع الوثائق و زبزف اؼبعلومات سواء الصادرة أو الواردة حيث أصبحت 
 األمانة تقـو باؼبهاـ اؼبتمثلة يف: 

 .استقباؿ و حفظ األوراؽ و ترتيبها 

 .تسيَت موارد رئيس اؼبديرية العامة 

 .)الكتابة و التسجيل )معاعبة النصوص 

 (: DECURITEقسم األمن ) -

 و تتمثل مهامو فيما يلي:
 ربط نشاط األمن ؼبختلف وحدات اؼبؤسسة. -

 القياـ بزيارات إذل الوحدات اإلنتاجية و تنفيذ اؼبخططات العملية اػباصة باألمن. -

 رفع تقرير إذل اؼبدير العاـ عن اغبالة األمنية لكل وحدة. -

 التنظيمي العاـ للمؤسسة الوطنية للدىن: يبكن توضيح كل ما سبق يف الشكل التارل و الذي يبثل اؽبيكل 
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 ."ENAP": الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للدهن 15الشكل رقم   
 

 

  

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 من وثاؽ اؼبؤسسة.المصدر: 
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 معلومات حوؿ اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للدىن:
 أ/ وحدة السمار:

ورثت عن اؼبؤسسة   STARAL DUCO، اإلنتاج: 052، عدد عماؽبا: 1653من جراء التأميم يف: 
 طن بفريقُت. 15222

 طن. 2222اؼبستحلبات: 
 ب/ وحدة وىراف:

 طن بفريق واحد، ورثت من جراء تأميم اؼبؤسسة. 02222، اإلنتاج: 1013عدد عماؽبا 
 ج/ وحدة الشراقة: 

 طن سنويا، ورثت من جراء تأميم اؼبؤسسة. 1622، اإلنتاج: 131عدد عماؽبا: 
 األخضرية:د/ وحدة 

 عامل. 022، عدد عماؽبا: 1640مت إنشاؤىا عاـ: 
 طن بفريق واحد. 0044اإلنتاج:  -

 طن بفريقُت. 4444اؼبستحلبات:  -

 طن بفريقُت. 0444اجملففات:  -

 طن بثالث فرؽ. 01 444الراتنجات:  -

 : اإلمكانيات اإلنتاجية لوحدة األخضرية.14الجدول رقم و نلخص ىذا يف اعبدوؿ التارل:   
 المجموع الرانتجات  المجففات  المستحلبات يعة المنتوجطب

 طن 09711 طن 04711 طن 0111 طن 7111 الطاقة اإلنتاجية
 / فرق 5 فريقان فريقان عدد الفرق
 وثائق خاصة باؼبؤسسة.المصدر: 

 المطلب الثالث: إمكانيات المؤسسة و أهدافها.
 يبكن تلخيصها فيما يلي:

 : إمكانية المؤسسة.أوال
 اإلمكانيات البشرية للمؤسسة:أ/ 

 (.ENAP: اإلمكانيات البشرية للمؤسسة الوطنية للدهن )15الجدول رقم 
 

 عدد
 العمال

 المجموع عامل مؤت عامل دائم

0;8 5;; 911 44 60 :6 / 
 0774 عون تنفيذعون  إطارعون عون  إطار
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 تحكم  تنفيذ تحكم
 المصدر: وثائق خاصة بالمؤسسة.

 جدوؿ السابق الذكر يبكن تلخيص اؼبعطيات على شكل نسب للعماؿ اؼبؤقتُت و العماؿ الدائمُت. من
 ب/ اإلمكانيات اإلنتاجية للمؤسسة:

 اؼبنتجات اؼبصنعة تتمثل يف الدىوف وىي عدة أنواع:
 .دىوف البناء: تتمثل يف دىوف األشغاؿ العمومية و العقارات 

  التأكالت اغبديدية مثل دىن العتاد الزراعي، األجهزة الكهرومنزلية، دىوف صناعية: ىي اليت تستعمل ضد
 الدىوف البحرية، دىوف اػبشب.

 .دىوف السيارات: تلك الدىوف اليت تدخل يف صناعة ىياكل السيارات 

 و نلخص اإلمكانيات اإلنتاجية يف اعبدوؿ التارل:
 : اإلمكانيات اإلنتاجية للوحدة.16الجدول رقم 

 اجملموع 0211 0212 0226 السنوات 
 1 602 406 450 403 302 620 303 034 024 224 403 241 دىوف السيارات

 1 011 546 001 1 042 233 455 1 145 142 021 1 113 110 000 الدىوف الصناعية
 02 114 120 202 6 025 514 551 5 132 001 525 5 240 002 460 دىوف البناء

 طرؼ اؼبؤسسة. معلومات مقدمة منالمصدر: 
 : أهداف المؤسسة.ثانيا

 إف أنبية اؼبؤسسة تظهر يف تضخيم حجم اإلنتاج بالدرجة األوذل لتدعيم األسواؽ اؼبتعامل معها و فرض نفسها.  
 و من أىم ىذه األىداؼ نذكر ما يلي:

مستوى مقبوؿ من األجور: إذ أنو يعترب العماؿ العنصر اغبيوي يف اؼبؤسسة فهم اؼبستفيدين األوائل من  ضماف -
 نشاطها، و ذلك عن طريق تقاضيهم ؼبقابل عملهم دبا يتمثل يف األجور.

 ربسُت مستوى معيشة العماؿ: إف التطور السريع الذي تشهده اجملتمعات يف اؼبيداف التكنولوجي هبعل العماؿ -
أكثر رغبة يف تلبية رغباهتم اليت تزداد بظهور منتجات جديدة و تغَت أذواقهم و ربسنها، و ىذا ما يدعوا إذل 

 توفَت إمكانيات مالية و مادية للعماؿ من جهة و للمؤسسة من جهة أخرى.

ا عن طريق عقلنة اإلنتاج: و يتم ذلك عن طريق االستعماؿ األمثل و الرشيد لعوامل اإلنتاج و رفع إنتاجيته -
 التخطيط اعبيد لإلنتاج و التوزيع.
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تدريب العماؿ اؼببتدئُت: مع التطور السريع الذي تشهده وسائل اإلنتاج و زيادة تعقيدىا، فاؼبؤسسة تكوف ؾبربة  -
 على تدريب عماؽبا تدريب يكوف كفيال يعطيهم إمكانية استعماؿ ىذه الوسائل و استغالؽبا استغالؿ عقالنيا.

ترفيهية: تعمل اؼبؤسسة على اعتياد عماؽبا االستفادة من الوسائل الًتفيهية و الثقافية اليت توفرىا توفَت وسائل  -
 ؽبم، نظرا ؼبا ؽبذا من تأثَت على مستوى العامل الفكري و الرضا بتحسُت مستوى األداء.

 ربقيقي مردودية أفضل. -

 إمكانية التمويل الذايت لالستثمارات. -

 تعلقة بصناعة الدىوف، إضافة إذل اؼبواد األخرى )أصبغة، ملونات، غراء...(.ؿباولة تطوير النشاطات اؼب -

 تطوير ىياكل الصيانة و آالت اإلنتاج. -

 ربقيق كمية كبَتة من اإلنتاج. -

 بيع أكرب كمية فبكنة من اؼبنتوجات. -

 البحث على منتوجات جديدة ؽبا عالقة دبنتجاهتا. -

 يع األسواؽ باللجوء إذل كمية كبَتة من التصدير.اغبفاظ على مكانتها يف السوؽ و ؿباولة توس -

 ؿباولة التوغل يف أسواؽ جديدة. -

 الدفاع عن نسبة السوؽ اليت سبلكها اؼبؤسسة حاليا. -

 جذب مستثمرين أجانب لتطوير اؼبنتجات. -

 إعطاء صورة جيدة ؼبنتجات اؼبؤسسة و عالمتها التجارية باالعتماد على االتصاؿ. -

 امتصاص البطالة. -

 .اصب شغل جديدةخلق من -
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 .(ENAPالمبحث الثاني: دراسة الوضعية المالية للمؤسسة الوطنية للدهن )

، 2010، 2009القياـ بتحويل اؼبيزانية احملاسبية إذل ميزانيات مالية ومن مث اغبصوؿ على اؼبيزانيات اؼبختصرة للسنوات )
اذ القرارات الصائبة من خالؿ ربليل الوضعية ( وؿباولة معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف اليت ساعدت يف إزب2011

 . مؤشرات التوازف اؼبارل والنسب اؼبالية باستعماؿاؼبالية للمؤسسة 
 (:4100-4101-;411المختصرة للسنوات ) المالية و إعداد الميزانيات المطلب األول: تقديم الميزانيات

 . ENAP( ؼبؤسسة 2011، 2010، 2009القياـ بدراسة اؼبيزانيات اؼبالية للسنوات الثالث ) 
 :;411إعداد الميزانية المالية لسنة  -أ

 (.الوحدة بالدينار) ;411لسنة الميزانية المالية  :17الجدول رقم 
 اؼببالغ اػبصـو اؼببالغ األصوؿ 

  رؤوس األمواؿ 0611030221111 األصوؿ غَت اعبارية
 123211015123 أمواؿ خاصة  001020224152 التسبيقات العينية

 52122222122 رأس اؼباؿ اإلصبارل 06044124162 التسبيقات اعباري إقبازىا
 1362400101102 االحتياطات  12055156100 الودائع و الكفاءات اؼبدفوعة

 40004404122 فارؽ إعادة التقسيم  2011163121 اغبسابات الدائنة األخرى
 161260110145 اؼباليةنتيجة السنة  1430254062111 أصوؿ جارية
 22 الًتحيل من جديد 212332322152 اؼبواد األولية 

 1161416456124 حسابات ما بُت الوحدات  10236205064 سبوينات أخرى
 0032215111 خصـو غَت ذبارية 5216112102 سلع قيد اإلقباز

 0032215111 اؼبؤونات لألعباء 001002101100 اؼبخزونات من اؼبنتجات
 156510203113 الضرائب على النتائج  030060256104 اؼبخزونات اػبارجية

 04106501100 الضرائب و الرسـو  021110241102 الزبائن و حساباهتم 
 1003452122 زبائن الدائنوف  02020610152 اؼبوردوف

 40214630133 العاملوف و اغبسابات اؼبرتبطة هبم  1231122 العاملوف و حسابات متعلقة هبم 
 50116224113 اؽبيئات االجتماعية و اغبسابات اؼبلحقة 0125012101 اؼبدينوف اؼبختلفوف و دائنوف

 1020414100 اؼبدينوف و الدائنوف اؼبختلفوف  453162164 أعباء اؼبعاينة مسبقا
 11164113121 اؼبوردوف 02202311124 الرسـو على رقم األعماؿ

   152301202122 و اؼبؤسسات اؼبالية البنوؾ
   123042126 صندوؽ
 0220222463102 اجملموع 0220222463102 اجملموع

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق اؼبؤسسة.المصدر: 
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 :   ;411إعداد الميزانية المختصرة لسنة  -ب
 (.بالدينارالوحدة ) ;411لسنة  المختصرة: الميزانية 18 الجدول رقم  

 المبالغ الخصوم  المبالغ  األصول 
 0785919955 أموال دائمة 41951707797 أصول ثابتة

 07816640:6778 أموال خاصة  9794;008:6099 أصول متداولة 
 548776:766 ديون طويلة األجل 9794;008:6099 قيم استغالل 

 65185747:;:6 ديون قصيرة األجل 509107:5;604 قيم قابلة للتحقيق
   778;0:19599 قيم جاهزة
 8747;41757719 المجموع 8747;41757719 المجموع

 : إعداد من طرف الطلبة باالعتماد على وثائق المؤسسة.المصدر
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 :4101إعداد الميزانية المالية لسنة  -ج
 (.الوحدة بالدينار) 4101لسنة : الميزانية المالية 19الجدول رقم          

 اؼببالغ اػبصـو اؼببالغ األصوؿ 
  رؤوس األمواؿ 032422101156 األصوؿ غَت اعبارية

 0211210201121 أمواؿ خاصة  061621120105 التسبيقات العينية
 52122222122 رأس اؼباؿ اإلصبارل 10131101161 التسبيقات اعباري إقبازىا

 1362400101102 االحتياطات  11304266133 الودائع و الكفاءات اؼبدفوعة
 40004404122 فارؽ إعادة التقسيم  1002222121 اغبسابات الدائنة األخرى

 321510100122 نتيجة السنة اؼبالية 11435562122 أصوؿ جارية
 113011106122 الًتحيل من جديد 0115351616112 اؼبواد األولية 

 101331021143 حسابات ما بُت الوحدات  322263040152 سبوينات أخرى
 12616212134 خصـو غَت ذبارية 122126412114 سلع قيد اإلقباز

 21616212134 اؼبؤونات لألعباء 4245045110 اؼبخزونات من اؼبنتجات
 04261043122 الضرائب على النتائج  114314612164 اؼبخزونات اػبارجية

 1253220122 الضرائب و الرسـو  041611406136 الزبائن و حساباهتم 
 1032620442 زبائن الدائنوف  05010040106 اؼبوردوف

 02304124101 العاملوف و اغبسابات اؼبرتبطة هبم  052303216163 العاملوف و حسابات متعلقة هبم 
 6342346161 اؽبيئات االجتماعية و اغبسابات اؼبلحقة 0111600103 اؼبدينوف اؼبختلفوف و دائنوف

 122612151 اؼبدينوف و الدائنوف اؼبختلفوف  251122123 أعباء اؼبعاينة مسبقا
 054302403113 اؼبوردوف 62253023150 الرسـو على رقم األعماؿ
   001614535110 البنوؾ و اؼبؤسسات اؼبالية

   464265123 صندوؽ
 0211054051121 اجملموع 0211054051121 اجملموع

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق اؼبؤسسة.المصدر: 
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 :4101إعداد الميزانية المختصرة لسنة  -ه
 .4101: الميزانية المختصرة لسنة :1جدول رقم 

 المبالغ الخصوم  المبالغ  األصول 
 :;9:07;7;7;41 أموال دائمة ;:5879176567 أصول ثابتة

 4160161460750 أموال خاصة  707;6;406:8:0 أصول متداولة 
 761789;0;76 ديون طويلة األجل 6189785;05170 قيم استغالل 

 60:649814718 ديون قصيرة األجل 06755;04;709 قيم قابلة للتحقيق
   ;8870;96;546 قيم جاهزة
 47065:95:6716 المجموع 47065:95:6716 المجموع

 وثائق المؤسسة.: من إعداد الطلبة باالعتماد على المصدر
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    :4100إعداد الميزانية المالية لسنة  -د 
 (.الوحدة بالدينار) 4100لسنة : الميزانية المالية ;1الجدول رقم           

 اؼببالغ اػبصـو اؼببالغ األصوؿ 
  رؤوس األمواؿ 03330164110 األصوؿ غَت اعبارية

 0061240202160 أمواؿ خاصة  022151311112 التسبيقات العينية
 52122222122 رأس اؼباؿ اإلصبارل 00231106164 التسبيقات اعباري إقبازىا

 0002262605103 االحتياطات  10250501103 الودائع و الكفاءات اؼبدفوعة
 40004404122 فارؽ إعادة التقسيم  0662222122 اغبسابات الدائنة األخرى

 304320100105 نتيجة السنة اؼبالية 1410030122 أصوؿ جارية
 113011106122 الًتحيل من جديد 0113161522100 اؼبواد األولية 

 115241304141 حسابات ما بُت الوحدات  1152240413110 سبوينات أخرى
 3322406153 خصـو غَت ذبارية 130144161130 سلع قيد اإلقباز

 3322406153 لألعباء اؼبؤونات 1343223063 اؼبخزونات من اؼبنتجات
 1025122106154 الضرائب على النتائج  145531010121 اؼبخزونات اػبارجية

 2133445122 الضرائب و الرسـو  056330222134 الزبائن و حساباهتم 
 41656451131 زبائن الدائنوف  0051110150 اؼبوردوف

 044135310113 العاملوف و اغبسابات اؼبرتبطة هبم  2120222122 العاملوف و حسابات متعلقة هبم 
 01111120141 اؽبيئات االجتماعية و اغبسابات اؼبلحقة 4452222121 اؼبدينوف اؼبختلفوف و دائنوف

 12110201123 اؼبدينوف و الدائنوف اؼبختلفوف  050023161 أعباء اؼبعاينة مسبقا
 122612151 اؼبوردوف 0664305132 الرسـو على رقم األعماؿ
   030422222101 البنوؾ و اؼبؤسسات اؼبالية

   111252100 صندوؽ
 0450103442133 اجملموع 0450103442133 اجملموع

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق اؼبؤسسة.المصدر: 
 
 
 
 
 



المؤسسة الوطنية للدهن وحدة األخضريةالفصل الثالث                           دراسة حالة   

 

 
60 

 :4100إعداد الميزانية المختصرة لسنة  -ر
 .4100: الميزانية المختصرة لسنة 01جدول رقم 

 المبالغ الخصوم  المبالغ  األصول 
 45797:1561 أموال دائمة 91765;588850 أصول ثابتة

 ;0791517;44 أموال خاصة  6:11745;46089 أصول متداولة 
 7:8;8811951 ديون طويلة األجل 809:76;095 قيم استغالل 

 7:9;647:6864 ديون قصيرة األجل 45:66057:4 قيم قابلة للتحقيق
   484:8085778 جاهزة قيم

 09:5648991788 المجموع 09:5648991788 المجموع
 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق اؼبؤسسة.المصدر: 

 دراسة مؤشرات التوازن المالي:عن طريق تحليل الميزانيات المطلب الثاني: 

 احتياجات رأس المال العامل. –الخزينة = رأس مال العامل 
 األصول الثابتة. –رأس المال العامل = األموال الدائمة 

 .)د.ق.أ + سلفيات مصرفية( -احتياجات رأس المال العامل = )قيم االستغالل + قيم قابلة للتحقيق(
 .مؤشر التوازن المالي )الخزينة(: 00جدول رقم 

 السنوات            
 البيان

411; 4101 4100 

 6:591,57;1;;0 0951476569719 99409,47;4;04 رأس المال العامل
 094:1:8956758 ,,5:1;061689 ,0718658,2;01 احتياجات رأس المال

 484:80858 88709;547796 8;,4106919:1 الخزينة
 : إعداد من طرف الطلبة باالعتماد على الميزانيات المالية المختصرة.المصدر

 التعليق:
 موجب معناه أف األمواؿ الدائمة تغطي صبيع األصوؿ الثابتة.رأس اؼباؿ العامل  -
احتياجات رأس اؼباؿ العامل موجب ىذا يدؿ على أف جزء من االحتياجات اؼبتداولة فبوؿ عن طريق اؼبوارد الدائمة و  -

 ىذا اؼبؤشر يبُت الوضعية اؼبروبة للمؤسسة.
 من إ ر ـ ع، يعٍت أف اؼبؤسسة ذبمد جزء من أمواؽبا و عليها اػبزينة موجبة يف السنوات الثالث معناه أف ر ـ ع أكرب -

 استغالؿ ىذه اػبزينة، و ىذا يدؿ على أف اؼبؤسسة لديها توازف مارل.
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 التحليل بواسطة النسب المالية: المطلب الثالث:

نسبة التمويل  و رةعلى كل من نسبة السيولة الفورية ونسبة السيولة اؼبختص باالعتمادويكوف ربليل وضعية اػبزينة 
 .نسبة قابلية التسديد و نسبة االستقاللية اؼبالية و الدائم

  

 حساب نسب السيولة الفورية: -0

=   لفوريةنسبة السيولة ا
 القيم اعباىزة

 الديوف قصَتة األجل

 : نسبة السيولة الفورية للسنوات الثالث.04الجدول رقم    
 السنوات             

 البيان
411; 4101 4100 

 484:8085778 ;8870;96;546 778;0:19599 قيم جاهزة
 7:9;647:6864 60:649814718 65185747:;:6 ديون قصيرة األجل

 1780 1799 1758 نسبة السيولة الفورية
 إعداد من طرؼ الطلبة باالعتماد على وثائق اؼبؤسسة.المصدر:   

 التعليق: 
نالحظ أف النسب اؼبتحصل عليها ال بأس هبا ىذا إف دل نقل جيدة حيث أف اؼبؤسسة بإمكاهنا تغطية نصف ديوهنا 

 القصَتة األجل. 
 نسبة السيولة المختصرة: -0

نسبة السيولة المختصرة =  
 قيم قابلة للتحقيق قيم جاىزة

 الديوف قصَتة األجل

 السيولة المختصرة لسنوات الثالث. : نسبة05الجدول رقم 
 السنوات            

 البيان
411; 4101 4100 

 60650750177 06755;04;709 509107:5;604 قيم قابلة للتحقيق
 484:8085778 ;8870;96;546 778;0:19599 قيم جاهزة 

 7:9;647:6864 60:649814718 65185747:;:6 ديون قصيرة ألجل
السيولة  نسبة

 المختصرة
0740 4710 077; 

 إعداد من طرف الطلبة باالعتماد على وثائق المؤسسة.المصدر: 
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 التعليق:
من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أف نسبة السيولة اؼبختصرة أكرب من الواحد و منو نستنتج أف اػبزينة العامة زبفي الديوف   

و ىذا راجع إذل االلبفاض يف  0212إذل سنة  0226سنة قصَتة األجل كما نالحظ أف نسبة السيولة ارتفعت من 
 بسبب ارتفاع الديوف قصَتة األجل. 0211الديوف قصَتة األجل، مث البفضت يف سنة 

 حساب نسبة التمويل الدائم: -0

=   التمويل الدائمنسبة 
 أمواؿ دائمة
 أصوؿ ثابة

 الثالث. للسنوات: نسبة التمويل الدائم. 06الجدول رقم 
 السنوات             

 البيان
411; 4101 4100 

 :45797:156179 :;9:07;7;7;41 0785919955 أموال دائمة
 91765;588850 ;:5879176567 491951707797 أصول ثابتة

 8765 7795 7799 نسبة التمويل الدائم
 إعداد من طرف الطلبة باالعتماد على وثائق المؤسسة.المصدر: 

 التعليق:
 خالؿ النسب اؼبوجودة نعلم أف اؼبؤسسة تقـو بتمويل أصوؽبا الثابتة عن طريق أمواؽبا الدائمة. من  
 حساب نسبة االستقاللية المالية: -1

نسبة االستقاللية المالية =  
األمواؿ اػباصة
 ؾبموع الديوف

 : نسبة االستقاللية المالية للسنوات الثالث.07الجدول رقم   

 4100 4101 ;411 السنوات 
 7,89 7705 5785 نسبة االستقاللية المالية

 إعداد من طرؼ الطلبة باالعتماد على وثائق اؼبؤسسة.المصدر:   
 التعليق: 

السيولة تفوؽ الواحد معناه أف اؼبؤسسة ؽبا قدرة كبَتة و كافية لتسديد ديوهنا و من ىنا نستنتج أف اؼبؤسسة  نسبة  
 تستعمل أمواؽبا اػباصة أكثر من ديوهنا، أي أهنا مستقلة ماليا بنسبة كبَتة.
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 نسبة قابلية التسديد: -2

نسبة قابلية التسديد =  
ؾبموع الديوف
 ؾبموع األصوؿ

 : نسبة قابلية التسديد للسنوات الثالث.08الجدول رقم   
 4100 4101 ;411 السنوات

 1,09 :1,0 1746 نسبة قابلية التسديد
 إعداد من طرؼ الطلبة باالعتماد على وثائق اؼبؤسسة.المصدر:   

 التعليق: 
يعٍت أف للمؤسسة القدرة على تسديد ديوهنا و على ضماف أكثر لديوف الغَت و بالتارل ىناؾ حظ  212النسبة أقل من  

 أوفر للحصوؿ على قروض.
  
 .باألخضريةالمؤسسة الوطنية لمدهن : دراسة وتحميل إستغاللية المبحث الثالث:  

وضعية اؼبالية للمؤسسة من خالؿ ربليل يعد جدوؿ حسابات النتائج أحد أىم الوسائل اليت سبكن من إستنتاج ودراسة ال
 إستغاللية الوحدة وىذا ما ىو موضح يف ىذا اؼببحث.

 .4100-4101-;411المطلب األول: تقديم جدول حسابات النتائج لسنة 
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 ;411 ة: جدول حسابات النتائج لسن09الجدول رقم                         
 المبلغ لبيان ا

 ::657;4964807 رقم األعمال
 5855:448755 تغير مخزونات المنتجات المصنعة و المنتجات قيد التصنيع

 0:664771 اإلنتاج المثبت
 11 إعانات االستغالل

 746;87;0:766 التبادل بين الوحدات
 7;867444907;4 إنتاج السنة المالية: -0

 -140716;6::6;0 التنازل بين الوحدات
 :77:;897;4181 المشتريات المستهلكة

 5101:;0100 خدمات خارجية 
 75044587749 الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى

 ;:546:947;4;0 استهالك السنة المالية. -4
 718;;95;01570 (4-0القيمة المضافة لالستغالل ) -5

 970707;;5548 أعباء المستخدمين
 6;6405896:7 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

 ;79:;:881581 الفائض اإلجمالي على االستغالل. -6
 89040587775 المنتجات العملياتية األخرى  

 014965085770 األعباء العملياتية األخرى  
 5:88770;:;5 المخصصات استهالكات و المؤونات.

 771:7508740   استرجاع خسائر القيمة و المؤونات
 1:5740;5555 أعياء المقر

 65:1787;8187 النتيجة العملياتية. -7
 :70;556;;00 المنتوجات المالية

 4441717;049 األعباء المالية
 -917:9::;9 النتيجة المالية. -8
 :765979;8179 (.8+7العادية قبل الضرائب ) نتيجةال -9

 006915547711 الضرائب على أرباح الشركات 
 11 التغيرات حول النتائج العادية(الضرائب المؤجلة ) 

 947066716:;51 مجموع منتجات األنشطة المالية
 4819855150748 مجموع األعباء األنشطة العادية 
 :4004,9;01;6 النتيجة الصافية لألنشطة العادية.
 11 العناصر غير عادية ) المنتوجات(

 11 العناصر غير عادية )أعباء(
 11 النتيجة غير عادية -:
 :400479;01;6 النتيجة الصافية للسنة المالية. -;

 : من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق المؤسسة.المصدر
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 4101جدول حسابات النتائج لسنة  ::0الجدول رقم                          
 المبلغ البيان 

 50781;;5188:4 رقم األعمال
 -91749;010088 مخزونات المنتجات المصنعة و المنتجات قيد التصنيع تغير

 49666677 اإلنتاج المثبت
 11 إعانات االستغالل

 :08057619575 التبادل بين الوحدات
 740;069;50494 إنتاج السنة المالية: -0

 -68764;;00545 التنازل بين الوحدات
 4165018460798 المشتريات المستهلكة

 08414:1:707 خدمات خارجية 
 56:960780;8 الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى

 4107609:67,10 استهالك السنة المالية. -4
 0000:95856700 (4-0القيمة المضافة لالستغالل ) -5

 50058:47:716 أعباء المستخدمين
 66691861761 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

 978156955789 الفائض اإلجمالي على االستغالل. -6
 070905:5715 المنتجات العملياتية األخرى  

 41681015788 األعباء العملياتية األخرى  
 ;4679;749:6 المخصصات استهالكات و المؤونات.

 7;860:47987   استرجاع خسائر القيمة و المؤونات
 77:8;;60775 أعياء المقر

 0756;8;:9417 العملياتية.النتيجة  -7
 56:40415764 المنتوجات المالية

 947:488794 األعباء المالية
 58791;49784 النتيجة المالية. -8
 96:07484:716 (.8+7العادية قبل الضرائب ) نتيجةال -9

 589711;06976 الضرائب على أرباح الشركات 
 -080711;641 العادية(الضرائب المؤجلة ) التغيرات حول النتائج 

 5460688884780 مجموع منتجات األنشطة المالية
 4858876461779 مجموع األعباء األنشطة العادية 
 816:04644716 النتيجة الصافية لألنشطة العادية.
 11 العناصر غير عادية ) المنتوجات(

 11 العناصر غير عادية )أعباء(
 11 النتيجة غير عادية -:
 816:04644716 النتيجة الصافية للسنة المالية. -;

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق المؤسسة. المصدر:



المؤسسة الوطنية للدهن وحدة األخضريةالفصل الثالث                           دراسة حالة   

 

 
66 

 .4100: جدول حسابات النتائج لسنة ;0الجدول رقم                                   
 المبلغ البيان 

 47:0745::;519 رقم األعمال
 80797;89991 مخزونات المنتجات المصنعة و المنتجات قيد التصنيع تغير

 546757711 اإلنتاج المثبت
 11 إعانات االستغالل

 54:718:::408 التبادل بين الوحدات
 5586:88618716 إنتاج السنة المالية: -0

 -8907775749 التنازل بين الوحدات
 41879:41:4767 المشتريات المستهلكة

 ;0176676778 خارجية  خدمات

 9;8888:6667 الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى
 7:6;70;405849 استهالك السنة المالية. -4
 8741::044:7:8 (4-0القيمة المضافة لالستغالل ) -5

 4:1904760;51 أعباء المستخدمين
 66:575:1770 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

 :574;966919: اإلجمالي على االستغالل.الفائض  -6
 05585981758 المنتجات العملياتية األخرى  

 708;96098;0 األعباء العملياتية األخرى  
 :8978146175 المخصصات استهالكات و المؤونات.

 70101:7:0;   استرجاع خسائر القيمة و المؤونات
 ;566:887471 أعياء المقر

 9977781117:4 العملياتية.النتيجة  -7
 71:751747: المنتوجات المالية

 ;9:0456878 األعباء المالية
 80:5778;8 النتيجة المالية. -8
 :9984740:675 (.8+7العادية قبل الضرائب ) نتيجةال -9

 711;5574;071 الضرائب على أرباح الشركات 
 -4556689711 الضرائب المؤجلة ) التغيرات حول النتائج العادية(

 17788::846;55 مجموع منتجات األنشطة المالية
 :78:574;498:7 مجموع األعباء األنشطة العادية 
 :84987504475 النتيجة الصافية لألنشطة العادية.
 11 العناصر غير عادية ) المنتوجات(

 11 العناصر غير عادية )أعباء(
 11 النتيجة غير عادية -:
 :84987504475 الصافية للسنة المالية.النتيجة  -;

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق المؤسسة. المصدر:
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 المطلب الثاني: تحليل جدول حسابات النتائج.
 تطور حسابات جدول النتائج:  - أ

ىو الفرؽ بُت اؼببيعات من البضائع اؼبستهلكة و ىو مورد داخلي للمؤسسة، فاؽبامش اإلصبارل  الهامش اإلجمالي:
 معدـو و ىذا راجع على التغيَت يف اؼببيعات و البضاعة اؼبستهلكة من سنة ألخرى. 0211، 0212، 0226لسنوات 

ثلة يف موارد و خدمات الغَت و ىي عبارة ىي الفرؽ بُت ؾبموع اإلنتاج و االستهالكات الوسيطية اؼبتم القيمة المضافة:
 عن ؾبموع عوائد اإلنتاج، و ىي متزايدة من سنة آلخري و ىذا راجع إذل زيادة يف اؼببيعات من اؼبنتجات اؼبصنعة.

ىي عبارة عن الفرؽ بُت ما حققتو اؼبؤسسة خالؿ ىذه الدورة و ىي يف زيادة مستمرة من سنة  نتيجة االستغالل:
إذل  0212دج ارتفعت يف سنة  332032565164تقدر ب  0226كانت يف سنة ألخرى، فبعدما  

دج, و ىذا راجع بطبيعة  451142460105لتقدر ب  0211دج مث ارتفعت يف سنة  423201402134
 اغباؿ إذل الزيادة اؼبستمرة للقيمة اؼبضافة، و تناقص بعض اؼبصاريف اؼبالية و مصاريف االىتالكات و اؼبؤونات. 

 ىي الفرؽ بُت ما حققتو اؼبؤسسة خارج دورة االستغالؿ و ما أنفقتو خالؿ ىذه الدورة. ارج االستغالل:نتيجة خ
و ىي النتيجة النهائية اليت ربققها اؼبؤسسة قبل دفع الضريبة، و ىي يف زيادة مستمرة من سنة  النتيجة اإلجمالية:

 جانب توسعها يف السوؽ. ألخرى، و ىذا راجع يف توسع يف نشاط اؼبؤسسة يف اإلنتاج إذل
ىي الصايف الذي يبقى للمؤسسة بعد دفع الضريبة على األرباح، و ىي بالضرورة يف زيادة مستمرة من النتيجة الصافية: 

سنة ألخرى، و ىذه التطورات و االرتفاعات يف ىذه النتيجة و النتائج السابقة دليل على  السَت اغبسن لنشاط اؼبؤسسة 
 )وحدة الدىن(.

 لب الثالث: دراسة التحليل و التدفق النقدي و التمويل الذاتي:المط
 التدفق النقدي اإلجمالي:  -أوال

 = النتيجة اإلصبالية + االىتالكات و اؼبؤونات. التدفق النقدي اإلجمالي
 .4100-4101-;411: التدفق النقدي اإلجمالي للسنوات 41جدول رقم      
 4100 4101 ;411 السنوات

 :9984740:675 96:07484:716 :765979;8179 اإلجمالية النتيجة
 :8978146175 ;4679;749:6 5:88770;:;5 االهتالكات و المؤونات
 65:0464679: :597747;11: 51674;:8678 التدفق النقدي اإلجمالي

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق المؤسسة. المصدر:
 التدفق النقدي الصافي: -ثانيا

 النتيجة الصافية + االىتالكات و اؼبؤونات.التدفق النقدي الصافي = 
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 .4100-4101-;411: التدفق النقدي الصافي لسنوات 40جدول رقم      
 4100 4101 ;411 السنوات

 :84987504475 816:04644766 :400479;01;6 النتيجة الصافية
 :8978146175 ;4679;749:6 5:88770;:;5 االهتالكات و المؤونات
 740558479;8 :95687;8797 74;9;7:;751 التدفق النقدي الصافي

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق المؤسسة. المصدر:
 التعليق: 

نالحظ أف التدفق النقدي ىو يف زيادة مستمرة من سنة إذل أخرى و ىو يعود إذل النتائج اإلهبابية )نتيجة السنة اؼبالية( 
أيضا من سنة ألخرى، و ىذا يفسر الوضعية اعبيدة للمؤسسة من الناحية اؼبالية ، ألف ىذا التدفق سوؼ يعمل اؼبتزايدة 

 على تعزيز رأس اؼباؿ العامل و ربسُت اػبزينة كما يساعد على الزيادة يف خلق مشاريع استثمارية.
 التمويل الذاتي: -ثالثا

 موزعة.األرباح غَت  –التدفق النقدي التمويل الذاتي = 
بالرجوع إذل اؼبيزانية اؼبالية السابقة للسنوات الثالث، قبد أف األرباح دل توزع بل وضعت كلها يف النتائج رىن التخصيص 

 يف كل سنة من السنوات اؼبدروسة، 
 2 –و منو فإف: التمويل الذايت = التدفق النقدي 

 إذف: فالتمويل الذايت = التدفق النقدي.
و بالتارل فاؼبؤسسة لديها قدرة كبَتة على سبويل نفسها، و ىذه النتائج تفسر عدـ عبوء الوحدة بدرجة كبَتة إذل الديوف 

 قصَتة و طويلة األجل.
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 خالصة الفصل:

وما يبكن مالحظتو أنو وبالرغم من وجود بعض العوامل   ENAPمن خالؿ الدراسة التطبيقية على مستوى مؤسسة
قيمة العملة الصعبة فإف جل اؼبؤشرات توحي  ارتفاع واليت يبكن أف تؤثر سلبا على اؼبؤسسة كغالء أسعار اؼبواد األولية 

 2013ية اليت سطرهتا اؼبؤسسة إذل غا ةاإلسًتاتيجيبأف اؼبؤسسة الوطنية للدىن تسَت على النهج الصحيح خاصة مع 
سنة وأيضا يف ميداف الدىن خاصة على الصعيد الداخلي واػبارجي، وطبعا ىي كل  41وىذا بفضل خربهتا اليت تتجاوز 

 يف ؾباؽبا اإلنتاجي وكذا ربقيق أىدافها العامة. االزدىار سعى دائما للمزيد من التقدـ وتمؤسسة 
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 خاتمة:

من خالؿ دراستنا ؼبوضوع التسيَت اؼبارل و مصادر التمويل يف اؼبؤسسة االقتصادية اتضح لنا أف للتسيَت اؼبارل دور      
اؼبؤسسة الذي يعتمد على معايَت و أدوات و طرؽ علمية و عملية دقيقة هبب إتباعها حىت تعطي التسيَت كبَت يف حياة 

 الفعالية اؼبثلى و يصبح بذلك التسيَت  رشيدا و صحيحا.
ة عن ذلك و رب إف التسيَت اؼبارل يبكن إعطاء ربليل الوضعية اؼبالية للمؤسسة و ىذا من خالؿ دراسة كل اؼبؤشرات اؼبع  
وفَت متطلبات التسيَت اؼبارل بدأ من مؤشرات التوازف اؼبارل للمؤسسة باإلضافة إذل النسب اليت تعرب عن حركة مكونات ت

 اؼبيزانية اؼبالية.
و من خالؿ ساسة التسيَت اؼبارل للمؤسسة االقتصادية نصل إذل أف عملية التمويل يف ؾبموع األعماؿ اليت سبكنها من  

اؼبصادر اؼبتاحة، و ىذا لتغطية االحتياجات التمويلية من االستثمارات و االحتياجات التمويلية  اغبصوؿ على األمواؿ من
 األخرى.

 و اعتمادا على ما سب توصلنا إذل ؾبموعة من النتائج األساسية و اؼبتمثلة فيما يلي: 
  النتائج النظرية

ضعية اؼبالية للمؤسسة االقتصادية، و يتضح إف تقنية التسيَت اؼبارل هتدؼ بصفة مباشرة و شاملة إذل وصف الو   -
ىذا من خالؿ اؼبكانة الكبَتة اليت ربظى هبا ىذه الوظيفة، ؼبا ؽبا من أنبية حيث تعترب أداة فعالة لبلوغ األىداؼ 

 اؼبسطرة من طرؼ اؼبؤسسة االقتصادية.

االقتصادية مهما كاف حجمها أو طبيعة نشاطها رباوؿ االعتماد على مصادرىا الداخلية لتمويل  اؼبؤسسات -
احتياجاهتا، لكن غالبا ما تكوف اؼبوارد الداخلية غَت كافية ؼبباشرة دورهتا االستثمارية و استغاللية فعليها أف 

 تبحث عن مصادر سبويل خارجية مكملة ؽبا.

َتة و هتتم بو أفراد عديدة من داخل اؼبؤسسة و خارجها و بالتارل فإف نتائجو ىي التشخيص اؼبارل لو أنبية كب -
اليت ربدد قرارات ىذه األطراؼ يف مواصلة التعامل مع اؼبؤسسة أو التخلي عنها  وذلك بناء على نتائج 

عية اؼبالية التشخيص اؼبارل للمؤسسة االقتصادية، حيث ىذا األخَت يستعمل عدة آليات تسمح لنا دبعرفة الوض
 بأكثر دقة و تفصيل.  

 .يعترب التمويل وظيفة أساسية يف اؼبؤسسات االقتصادية، تتضمن بقاء اؼبؤسسة و استمرارىا يف النشاط 
  للمؤسسة العديد من وسائل التمويل واؼبتمثلة يف وسائل التمويل الداخلية كإصدار األسهم والسندات، االئتماف

 ا وعيوب كل منها يساعد على انتقاء أنبها دبا بالئم أىداؼ ونشاط اؼبؤسسة.التجاري واؼبصريف، ومعرفة مزاي
  أيضا عبأت اؼبؤسسة االقتصادية إذل التمويل اػبارجي للحصوؿ على األمواؿ حىت ربافظ على مستوى

االستثمارات عند اغبدود اؼبقبولة، وىذا يف حالة أف التمويل الداخلي بصفة عامة ال يكفي لتغطية متطلبات 
 اؼبالية للمؤسسة.
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 النتائج التطبيقية
 .  إف اؼبؤسسة الوطنية للدىن تتمتع بوضعية جيدة على العمـو
  قدرهتا على تغطية ديوهنا القصَتة األجل بأصوؽبا اؼبتداولة، وىي سبكنت من توفَت ىامش أماف يضمن ؽبا تغطية

 احتياجات دورة االستغالؿ والتسيَت اغبسن إلنتاجها.
 ن تكوف أقل من مدة تسديد اؼبوردين أي أف الزبائن ال يتأخروف عن دفع ما عليهم من ديوف مدة تسديد الزبائ

 اذباه اؼبؤسسة.
  اعتمادىا بالدرجة األوذل على أمواؽبا اػباصة لتغطية أصوؽبا الثابتة فبا أدى إذل عدـ معاناهتا من ثقل اؼبديونية و

 استغالليتها اذباه الدائنُت.
 توصيات البحث 

 ذل النتائج اؼبتوصل إليها من خالؿ الدراسة يبكن تقدًن بعض التوصيات اليت من شأهنا أف تساىم يف بالنظر إ
 ربسُت أداء اؼبؤسسة.

 .وضع نظاـ معلومايت ؿبكم لتسهيل إجراءات عملية التمويل 
 نظم التسهيالت اغبديثة واليت من شأهنا تسهيل العمليات والصفقات مع البنوؾ والزبائن وصبيع اؼبتعاملُت  إدخاؿ

 مع اؼبؤسسة.
 .اغبد من التكاليف غَت الضرورية وتوجيهها إذل نشاطات أخرى ذات منفعة أكرب 
 باؼبؤسسة من أجل تسهيل عملية  االىتماـ أكثر دبصلحة التكوين وتزويدىا بالوثائق واؼبعلومات الضرورية اؼبتعلقة

الًتبص للطلبة اؼبًتبصُت ويف األخَت ذبدر اإلشارة إذل أف موضوع التمويل ، موضوع واسع يشمل جوانب عديدة 
 يصعب اإلؼباـ هبا كلها.
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