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 تمهيد
تعترب املؤسسة اإلقتصادية النواة األساسية واحملور الرئيسي الذي يدور حوله أي إقتصاد، حيث تعمل من 

وحىت تسري املؤسسة خبطى ثابتة حنو . الغاية منها بلوغ وحتقيق أهداف املؤسسة خالل وضع إسرتاتيجيات خمتلفة،
النجاح واالستمرار، خاصة يف ظل املنافسة الشرسة اليت يشهدها العامل اإلقتصادي يف يومنا هذا، وجب عليها 

 .ويبقى التسيري املايل أحد أهم هذه التقنيات. اتباع عدد من التقنيات يف التسيري
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 :ماهية المؤسسة اإلقتصادية: بحث األول الم
املؤسسة هي عصب احلياة اإلقتصادية واخللية األساسية املكونة لبنية االقتصاد الوطين، فهي مصدر ثروة 

 .اجملتمع، ومتثل منتجاهتا املادية واملعنوية اللبنة اليت تقوم عليها األسواق

 :مفهوم المؤسسة وأهميتها: طلب األول الم
وهذا االختالف جعل هلا أمهية كبرية كل تعددت تعاريف املؤسسة باختالف وجهات النظر حنوها، 

 .حسب وجهة نظره

 :مفهوم المؤسسة  -1
 :يصعب إعطاء تعريف موحد وجامع للمؤسسة وذلك لعدة إعتبارات نذكر منها

 .تطورها املستمر يف أساليب تنظيمها وتسيريها ويف أشكاهلا القانونية ﹣

بظهور قطاعات ونشاطات جديدة، وظهور  اتساع وتنوع نشاطاهتا بسبب التطور التكنولوجي، ﹣
 .مؤسسات تقوم بعدة نشاطات يف آن واحد ويف أماكن متباعدة من العامل

 .اختالف املذاهب واملدارس اإلقتصادية يؤدي إىل اختالف النظرة حنو املؤسسة ﹣

فسابقا كانت املؤسسات تتميز بعمليات السوق، حيث عرفت كمنظمة تسويقية إلنتاج السلع 
ت، وكانت املؤسسات األوىل تعرف كمنظمات فالحية صغرية احلجم، تتميز بقدرة تكنولوجية حمدودة واخلدما

 .1وبعالقات مباشرة وشخصية بني صاحب املؤسسة والعمال، وبعالقات ضيقة بني الدخل واملسامهات الشخصية

 :2لذا سنحاول إعطاء تعاريف للمؤسسة اإلقتصادية تبعا للمناظري التالية

 :سسة وحدة إنتاج وتوزيعالمؤ  1-1
املؤسسة كيان إقتصادي مستقل، يتكون من مزيج من الوسائل البشرية، املادية، املعنوية وكذا املالية، 

 .هبدف إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع

 :المؤسسة وحدة لتوزيع المداخيل 1-2
 .اإلقتصاديني واملالينيهي أداة لتكوين وتوزيع املداخيل اليت أنتجتها على خمتلف املتعاملني 

                                                           
 .62: ، ص6002ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، اجلزائر،  إقتصاد وتسيير المؤسسة،: د الرزاق بن حبيبعب 1
 .82:، ص6002دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  التنظيم الحديث للمؤسسة، :إمساعيل قربة 2
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 :تكوين القيمة المضافة 1-2-1
السلع واخلدمات يوجه إىل السوق، وينجم عن ذلك مداخيل يطرح منها اإلستهالكات اليت اإلنتاج من 

ط املؤسسة أدت إىل إنتاجها وحينها تتشكل القيمة املضافة للمؤسسة، فهي إذن رصيد يعرب عن مدى جناح نشا
يف تقدمي إضافات عن طريق عمليات حتويل املواد األولية ومدخالت أخرى إىل سلع ذات قيم استعمالية موجهة 

 .للمستهلكني

 :توزيع المداخيل 1-2-2
فهي ال تعود كلية للمؤسسة، بل . إن هذه القيمة املضافة حتققت بتظافر جمهودات خمتلف املتعاملني

 :ن الذين حيصلون على أقساط منهايشاركها فيها هؤالء األعوا

 .ضرائب ورسوم إىل الدولة واجلماعات احمللية ﹣

 .اقتطاعات إىل صناديق الضمان اإلجتماعي والتأمينات واملعاشات ﹣

 .فوائد مالية إىل البنوك واملؤسسات املالية ﹣

 .أرباح لشركاء املؤسسة ﹣

 :والباقي ميثل القسط الذي يبقى يف املؤسسة ويشمل

 .واملؤونات املخصصة ملواجهة تدين قيم األصول وخمتلف املخاطراإلهتالكات  ﹣

 .اجلزء املتبقي من األرباح بعد التوزيع ويكون على شكل إحتياطات ميثل التمويل الذايت الصايف ﹣

 :المؤسسة خلية إجتماعية 1-3
ور، تقوم املؤسسة بتوظيف عدد هام من العمال، فهي هبذا تقوم بوظيفة إجتماعية، توفر هبا األج

 ...االستقرار، التحفيز، الرتقية، املركز اإلجتماعي، التكوين والتأهيل 

فاملؤسسة إذن عبارة عن جتمع بشري يهدف إىل حتقيق هدف معني، وكثريا ما خيتلف هدف املؤسسة 
 .عن أهداف األفراد مما يؤدي إىل نشوء نزاعات تقتضي املتابعة والتسيري

 :اإلقتصادية والماليةالمؤسسة مركز اتخاذ القرارات  1-4
قرارات املؤسسة جوانب مهمة يف احلياة اإلقتصادية، منها أنواع املنتجات، أسعار البيع وطرق توزيع  متس

وتنقسم القرارات حسب مداها الزمين إىل طويلة، متوسطة وقصرية املدى، وحسب أمهيتها إىل قرارات ... املنتجات
ا كلما متتعت املؤسسة باستقاللية التسيري، مما يرتتب عنها مسؤوليات أمام كما تزداد فعاليته. اسرتاتيجية وتكتيكية

لذلك جيب أن تتميز عملية اختاذ القرار بالدقة اليت تتأتى باالعتماد على ... أصحاب رؤوس األموال والعمال
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إىل وضع اخليارات الطرق العلمية واخلطوات الواضحة من حتديد املشكلة، ومجع املعلومات املرتبطة هبا، وحتليلها 
 .املمكنة، واختاذ القرار املناسب، مث التنفيذ واملراقبة

 :المنظور النظامي للمؤسسة 1-5
يتكون هذا النظام من أنظمة فرعية ذات . نظاما مفتوحا يؤثر ويتأثر باحمليط اخلارجيتعترب املؤسسة 

تتمثل هذه . ومرتابطة فيما بينها بالشكل الذي حيقق اهلدف العام لنظام املؤسسة أهداف خاصة بكل منها،
 :كما يتميز نظام املؤسسة بعدة خصائص أمهها. األنظمة الفرعية النظام التجاري، اإلنتاجي، واملايل

 .مرتبط بالبيئة اخلارجية، يتبادل معها املدخالت واملخرجات: أنه مفتوح ﹣

 .اختالف طبيعة العناصر املكونة لهيعود ذلك إىل : التعقيد ﹣

 .قدرة النظام على قيادة عناصره يف مسار يؤدي إىل حتقيق األهداف املسطرة: القدرة على املراقبة ﹣

 .كونه مفتوحا، يتطلب القدرة على التكيف مع تغريات احمليط: القدرة على التكيف ﹣

 .وكذا التغذية العكسيةالقدرة على االستفادة من التجارب املاضية : القدرة على التمرن ﹣

 .قدرة النظام على حتويل املدخالت إىل خمرجات بفاعلية كبرية: األداء ﹣

 :كما ميكن إعطاء تعريف شامل للمؤسسة حيث أهنا

كل تنظيم إقتصادي مستقل ماليا يف إطار قانوين وإجتماعي، معني هدفه دمج عوامل اإلنتاج أو تبادل " 
 .1"يز الزماين واملكاين الذي يوجد فيه، وتبعا لنوع وحجم نشاطهخيتلف باختالف احل. السلع واخلدمات

 :أهمية المؤسسة -2
املؤسسات هلا تأثري كبري وواسع يف حياتنا، سواء كان ذلك بإرادتنا أو للضرورة اإلجتماعية واحلياتية نظرا 

 :2لألمهية اليت يلعبها، واملتمثلة يف

القواعد واألسس اليت تعيش فيها وتعمل من خالهلا، وبالتايل فإهنا متثل  ختلق الظروف، األجواء، ﹣
 .العنصر األساسي يف بقاء جمتمعاتنا واستمرارها

املؤسسة هي الوحدة التطورية األساسية يف إثراء وتقدم البشرية، كوهنا املستخدم واملوزع للمصادر  ﹣
 .غبات اإلنسانية بشكل واسع ومتطورواملوارد واالخرتاعات حىت يؤدي إىل اشباع احلاجات والر 

                                                           
لنيل شهادة املاجستري يف اإلتصال والعالقات العامة، جامعة  رسالة مكملةاإلتصال التسويقي في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية،  :نور الدين مبين 1

، 8226اجلزائر،  أسس علم النفس الصناعي التنظيمي، :مصطفى عشوي :عنمأخوذ ؛ 18:، ص6002-6002قسنطينة، اجلزائر، منتوري، 
 .88:ص

 .62: ، ص6002دار احملمدية العامة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  إقتصاد المؤسسة،: ناصر دادي عدون 2
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التحضر، : متثل الوعاء الرئيسي للعديد من العمليات والفعاليات اإلجتماعية األساسية مثل ﹣
اإلتصال، التدرج اإلجتماعي، تكوين املفاهيم والعادات، ممارسة السلطة، وحتقيق أهداف 

 ...اجملتمع

 .ديل خمتلف جوانب احلياةتعترب الوسيلة اليت يتم من خالهلا ختطيط وترشيد وتع ﹣

املؤسسة هي الوسيط الذي ميارس من خالهلا األفراد أعماهلم يف اجملتمع ذلك ألهنا توفر وتضمن  ﹣
 .الوظيفة للعاملني باعتبارها مصدر الدخل واملعيشة

متثل القيادات الرائدة يف اجملتمعات، وبذلك فإهنا تتحمل مسؤولية الرقابة والتوجيه للمجتمعات  ﹣
وقيادهتا يف متاهات وجماهل املستقبل، مبا يوفر األمان اإلقتصادي واإلجتماعي للبشرية  املختلفة

 .واإلنسان

 :أهداف المؤسسة اإلقتصادية وخصائصها: المطلب الثاني
تتميز املؤسسة اإلقتصادية خبصائص عديدة، كما أهنا تضع أمامها أهدافا تسعى لتحقيقها من خالل 

 .إسرتاتيجيات مدروسة مسبقا

 :األهداف -1
 :ميكن تقسيمها إىل

 :1األهداف اإلقتصادية 1-1

وهو من بني األهداف األساسية لضمان استمرار نشاط املؤسسة وتوسيعه، : تحقيق الربح ﹣
 .ويعترب من املعايري األساسية لقوة املؤسسة اإلقتصادية

يعها سواء  فاملؤسسة تقوم بعملية اإلنتاج وتصريف املنتجات، وب :تحقيق متطلبات المجتمع ﹣
 .، وعليه تغطي الطلبات حمليا، جهويا أو وطنيا(خدمات)كانت مادية أو معنوية 

وذلك باالستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج، ورفع إنتاجها بواسطة التخطيط اجليد  :عقلنة اإلنتاج ﹣
 .وهذا ال يتأتى إال من خالل توظيف متخصصني كل يف جماله. والدقيق، ومراقبة عملية التنفيذ

 :2األهداف اإلجتماعية 1-2
يعد األجر حقا مشروعا لكل العاملني يف املؤسسة، وهو : ضمان مستوى مقبول من األجور ﹣

يرتاوح بني االرتفاع واالخنفاض حسب طبيعة املؤسسات والنظام اإلقتصادي، ويلعب األجر دورا 
                                                           

 . 82: ، ص8222ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة،  نظام اإلعالم واتخاذ القرارات في المؤسسة اإلقتصادية، :ناجي بن حسني 1
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف  دور بحوث التسويق في تفعيل عالقة المؤسسة بمحيطها، :بوداوي مرمي وسعيدي حفيظة 2

 .81: ، ص6086-6088العقيد أكلي حمند أواحلاج، البويرة، اجلزائر، العلوم التجارية، املركز اجلامعي 
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طاء يف إطار مصلحة هاما يف تلبية حاجات العاملني، ورغباهتم وكذلك حتفيزهم على البقاء والع
 .املؤسسة

تقوم املؤسسة بتأثري على العادات االستهالكية، وذلك بتقدمي  :إقامة أنماط استهالكية ﹣
 .منتجات جديدة أو عن طريق اإلعالن بصفة عامة

ما مييز األفراد داخل املؤسسة هو اختالفهم يف  :تنظيم وتماسك األفراد داخل المؤسسة ﹣
املستويات العلمية وانتمائهم اإلجتماعي والسياسي، وهذا االختالف يؤدي إىل التنافر أو 
التضارب بني العمال لذلك تقوم املؤسسة على تأطري العالقات، وتوفري جو من التفاهم واإلحتاد 

 .ة املؤسسةمن أجل حتقيق نفس األهداف وهذا يكون يف مصلح

وهذا يكون عن طريق حتسني وعقلنة االستهالك من خالل  :تحسين مستوى معيشة المجتمع ﹣
تنويع وحتسني اإلنتاج وتوفري امكانيات مالية ومادية للعمال من جهة وللمؤسسة من جهة 

 .أخرى

 :1األهداف التكنولوجية 1-3
ذه املهمة، وهي عملت بعض املؤسسات على ختصيص مصلحة خاصة هب: تطوير التجهيزات ﹣

مصلحة البحث والتطوير، ومنها من خصصت هلا مبالغ مالية ضخمة هبدف الوصول إىل 
أحسن طريقة إنتاجية مما يؤدي إىل التأثري على اإلنتاج ورفع املردودية اإلنتاجية، وهذا ما جيعل 

 .املؤسسة أفضل من منافسيها

ياسة القائمة يف البالد يف جمال تساهم املؤسسة يف دعم ومساندة الس :دعم سياسة الدولة ﹣
البحث والتطوير، من خالل التنسيق بني ما توفره العديد من املؤسسات األخرى مثل مؤسسات 

 .البحث العلمي، واجلامعات، وكذا هيئات التخطيط

 :الخصائص -2
 :ك النؤسسة عدة خصائص أمههامتتل

وصالحيات، أو واجبات للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها حلقوق  ﹣
فاملؤسسة اإلقتصادية شخصية معنوية هلا حقوق وواجبات مثل الشخص الطبيعي . ومسؤوليات

 .متاما

 .قدرة اإلنتاج وأداء الوظيفة اليت أسست من أجلها ﹣

                                                           
 .82: مرجع سبق ذكره، ص، ناجي بن حسني 1
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املؤسسة كنسق مفتوح تتكيف بوعي مع متغريات البيئة بفعل القرارات املتخذة من طرف  ﹣
 .1ئهامسرييها بواسطة نشاطات أعضا

جتديد األهداف، السياسات، الربامج وأساليب العمل فكل مؤسسة ملزمة هبذا التجديد حسب  ﹣
 .التطورات احلاصلة

 .إمكانية زوال املؤسسة إذا ضعف مربر وجودها أو تضاءلت كفاءهتا ﹣

 .2أن تكون املؤسسة مواتية للبيئة اليت وجدت فيها مبعىن أن للمؤسسة دور إقتصادي إجتماعي ﹣

 :وظائف المؤسسة وتصنيفاتها: لثالثالمطلب ا
 :أن يتم تصنيف املؤسسة تبعا لعدة اعتبارات، كما أهنا متتلك عدة وظائف، سيتم تناوهلا فيما يلي ميكن

 :3وظائف المؤسسة -1
 :من بني التصنيفات اليت وضعت لتحديد وظائف املؤسسة جند

داخل املؤسسات اإلقتصادية وقام حتسني العمل اإلداري  كيفية" فايول"درس : تصنيف فايول -1-1
 :بوضع وظائف تقوم هبا املؤسسة حددها كما يلي

وتتمثل يف وظيفيت اإلنتاج وتطوير طرق العمل، لكي تكون أحسن من حيث  :الوظيفة التقنية ﹣
 .األداء وأقل تكلفة

أي وتتمثل يف تزويد املؤسسة بكل ما هو ضروري وأساسي للعملية اإلنتاجية  :الوظيفة التجارية ﹣
 .شراء كل ما حتتاجه املؤسسة، وعملية البيع

وهي تتمثل يف البحث عن رؤوس األموال واستعماهلا بكيفية حتقق هلا مردودية  :الوظيفة المالية ﹣
 .عالية من األموال

 .وتعترب املقياس الدقيق للوضعية املالية واإلقتصادية للمؤسسة :وظيفة المحاسبة ﹣

نب األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسة، واملتعلقة وهي العمل على جت :الوظيفة األمنية ﹣
 .باختاذ القرارات كاالستثمار يف قطاعات غري مرحبة إىل الدخول يف مشاريع غري مضمونة النتائج

 .وحددها يف مهام التخطيط، القيادة، التنسيق والرقابة" فايول"ركز عليها  :4الوظيفة اإلدارية ﹣

                                                           
1
 Luis Michele: Approches sociotechniques de l'organisation, Dunod, Paris, 1983, P: 69. 

 .62: ص ،6008منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  إقتصاد المؤسسة، :العريب دمخوش 2
رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف اإلتصال والعالقات العامة، جامعة  اإلتصال التسويقي في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية، :نور الدين مبين 3

 .20-22:، ص ص6002-6002منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
 .66:مرجع سبق ذكره، ص ،ناجي بن حسني 4
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 :ائفها فيما يليوحدد وظ :1تصنيف قرافوف 1-2

وهي الوظيفة املسرية للمؤسسة أو القائدة، وذلك بتحديد األهداف  :الوظيفة اإلدارية ﹣
والسياسات وتنظيم اإلجراءات العلمية لتنفيذها، وتتمثل هذه الوظائف يف التخطيط، التنظيم، 

 .اإلتصال واملراقبة

تتمثل يف توفري السلع واخلدمات املنتجة من طرف املؤسسة للمستهلكني،  :وظيفة التوزيع ﹣
البحث والدراسات التجارية، ودراسة السوق، وحتليل : وتشمل هذه الوظيفة وظائف أخرى مثل

 .وظائف البيع وما بعد البيع، ووظيفة اإلشهار

سسة لكي تضعها يف السوق وتعين هذه الوظيفة توفري املنتجات اليت اختارهتا املؤ  :وظيفة اإلنتاج ﹣
وتتمثل يف وظائف دراسة الطرق املتعلقة بتحليل وختطيط ومراقبة عملية اإلنتاج، وكذا ضمان 

 .حسن أداء املنتجات عند املستهلكني

وتعين كل املهام اليت توفر للمؤسسة كل املوارد البشرية واملادية الضرورية وتتمثل  :وظيفة اإلمداد ﹣
 :يف ما يلي

  ين والتجهيز والصيانةوظائف التمو. 

 وظيفة تسيري األفراد عن طريق االنتقاء، التكوين والتوجيه. 

وتعين القيام بالبحث عن منتجات جديدة، وحتسني جودة املنتجات  :وظيفة البحث والتطوير ﹣
 .احلالية

 .حتديد وضعية املؤسسة املالية وضمان متويلها :2الوظيفة المالية ﹣

 :تصنيفات المؤسسة اإلقتصادية -2
 :تصنف املؤسسة اإلقتصادية حسب معايري خمتلفة إىل

 :وتقسم إىل :3حسب معيار الحجم 2-1

ويرتاوح عدد العمال فيها بني عامل واحد وعشرة عمال وتعود ملكيتها  :المؤسسات المصغرة ﹣
 .يف أغلب األحيان لعائلة أو شخص واحد

                                                           
 .20: ذكره، صنور الدين مبين، مرجع سبق  1
 .61: ناجي بن حسني، مرجع سبق ذكره، ص 2
رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف تنمية وتسيري املوارد البشرية،  أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة اإلقتصادية، :السعيد بلوم 3

 .21:، ص6002-6002جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
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وهي مؤسسات . عامل 011و  01ستخدم ما بني وت :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ﹣
نشيطة وفعالة يف الغالب، وتتميز باالبتكار واإلبداع يف نشاطها، وكذلك يف خلق مناصب 

 .العمل

وتوجد أشكال خمتلفة لتلك املؤسسات، نذكر من بينها املؤسسة الضخمة  :المؤسسات الكبيرة ﹣
وتستخدم عددا كبريا من العمال، ومن املوارد  أي اجملمع الوطين، واملؤسسة املتعددة اجلنسيات،

 .املالية واملادية

 :وتصنف إىل :1حسب الشكل القانوني 2-2

 :تتميز بــــــ  :مؤسسات فردية ﹣

 سهولة اإلنشاء والتنظيم. 

 تسيري املؤسسة وتنظيمها خيضع ملالكها. 

تنقسم بدورها وتكون ملكيتها لشخصني أو أكثر سواء كانا طبيعيني أو معنويني و  :الشركات ﹣
 :إىل نوعني

 مثل شركات التضامن، شركة ذات مسؤولية حمدودة :شركات األشخاص. 

 كشركات املسامهة  :شركات األموال. 

 :وتنقسم يف هذه احلالة إىل ثالثة أنواع وهي :حسب طبيعة الملكية 2-3

 وهي املؤسسات اليت تكون ملكيتها لشخص واحد أو عدة أشخاص، :المؤسسات الخاصة ﹣
 .وتكون غري تابعة للدولة مبعىن االستقاللية فيما خيص اجلانب املايل، اختاذ القرار

 :ملك للدولة وحتت تصرفها وتأيت لعدة أسباب :المؤسسات العمومية ﹣

 املسامهة يف تنمية اإلقتصاد الوطين. 

 ملكية بعض القطاعات اإلسرتاتيجية. 

الدولة مع القطاع اخلاص، سواء حمليا وهي املؤسسة اليت تشرتك فيها : 2المؤسسات المختلطة ﹣
 .شركة سوناطراك، املؤسسة الوطنية ملواد التنظيف: أو أجنبيا، مثل

                                                           
 .28: مرجع سبق ذكره، ص نور الدين مبين، 1
 .62: العريب دمخوش، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 :التسيير اإلستراتيجي: المبحث الثاني
 يعترب التسيري اإلسرتاتيجي أحد أهم الوسائل واألساليب اليت تسمح للمؤسسة بالتفوق يف السوق، واليت

 .متكنها من امتالك ميزات تنافسية تضمن هلا البقاء والنمو

 :ماهية التسيير اإلستراتيجي: المطلب األول
قبل التطرق إىل التسيري اإلسرتاتيجي، وجب علينا التعرف على مفهوم اإلسرتاتيجية وعلى إحدى 

 .أال وهي التشخيص اإلسرتاتيجي يت تسبق التسيري االسرتاتيجي،اخلطوات ال

 :مفهوم اإلستراتيجية -1
STRATEGOSاشتقت كلمة اإلسرتاتيجية من الكلمة اليونانية 

. وهي تعين فن القيادة أو فن اجلنرال 1
وهذا املعىن ميكن . 2"فن قيادة اجليش يف املعركة من أجل إحراز النصر : " وهي يف األصل مصطلح عسكري وتعين

سرتاتيجية هي وضع األهداف بعد حتديد احمليط واملوارد املتاحة اإل: " أن يتالءم مع املؤسسة اإلقتصادية حبيث أن
 .3"لدى املنظمة، مث االستخدام األمثل هلذه املوارد من أجل احلصول على ميزة تنافسية دائمة وقوية 

خطط وأنشطة املؤسسة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة عالية من : "كما تعرف على أهنا
ملؤسسة وأهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة احمليطة لتحقيق أداء املؤسسة بفعالية وكفاءة التطابق بني رسالة ا

 .4"عالية

 :5التشخيص اإلستراتيجي -2
وحتليل خصائصها  عملية حتديد عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة،: "أما التشخيص اإلسرتاتيجي فهو

وكشف ما هبا من نقاط قوة وضعف وكذلك حتديد عناصر البيئة اخلارجية للمؤسسة وحتليل اخلصائص واجتاهاهتا، 
 ".وتقييم ما هبا من فرص وهتديدات، وتستخدمه اإلدارة كأداة لتحليل األداء من خالل جمموعة من اإلجراءات

 :مفهوم التسيير اإلستراتيجي -3
تصور الرؤى املستقبلية للمنظمة، وتصميم رسالتها، وحتديد غاياهتا : "إلسرتاتيجي على أنهيعرف التسيري ا

على املدى البعيد، وحتديد أبعاد العالقات املتوقعة بينها وبني بيئتها، مبا يساهم يف استشفاف الفرص واملخاطر 

                                                           
1
 Dominique Siegel: Stratégie et Organisation, revue des sciences de gestion, N° 160, France, P: 13. 

2
 Frédiric Leroy: Les stratégies de l'entreprise, Dunod, 4

éme 
édition, Paris, 2012, P: 5. 

3
  Ibid., P:5. 

 .22: مرجع سبق ذكره، ص نور الدين مبين، 4
5
 A. Martinet: Diagnostic Stratégique, Vuibert, Paris, 1994, P: 27. 
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ارات اإلسرتاتيجية املؤثرة على املدى احمليطة هبا، وكذلك نقاط القوة والضعف املميزة هلا وذلك هبدف اختاذ القر 
 .1"البعيد وتقوميها

األسلوب اإلداري املتميز الذي ينظر إىل املنظمة يف كليتها نظرة شاملة، يف حماولة تعظيم :" كما يعرف بـــ
 .2"ركز تنافسي قويمامليزة التنافسية اليت تسمح بالتفوق يف السوق واحتالل 

 :3وذلك من خالل

الرتكيز على اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية اليت تتعامل مع خصائص املنظمة الذاتية والظروف  ﹣
 .احمليطة هبا يف الوقت احلاضر وتستشرف تطوراهتا املستقبلية وتستعد هلا

استثمار الفرص املتاحة للمنظمة يف املناخ احمليط وتعظيم قدراهتا على مركز تنافسي أقوى يف  ﹣
 .احلاليني واحملتملنيمواجهة املنافسني 

جتنب ما حييط باملنظمة من خماطر وهتديدات نتيجة املتغريات يف الظروف احمليطة وتأثريات القوى  ﹣
املتصارعة يف جماالت نشاط املنظمة والتطورات السياسية واإلقتصادية والتقنية والثقافية املستمرة 

 .واملتجددة

املوارد واإلمكانيات املتاحة للمنظمة واستثمار ما تتمتع به من مصادر القوة يف حتقيق  توظيف ﹣
 .التفوق والتميز

معاجلة القيود ونقاط الضعف اليت تعاين منها املنظمة وختفيض آثارها السلبية على العمليات  ﹣
 .واألنشطة

 :أهمية ومزايا التسيير اإلستراتيجي: المطلب الثاني
. اإلسرتاتيجي أمهية بالغة يف املؤسسة، خاصة يف التعامل مع التحديات اليت تواجههايكتسي التسيري 

 .كما يوفر مزايا كثرية للمؤسسة

 :4األهمية -1
 :يساهم التسيري اإلسرتاتيجي يف حتسني أداء املنظمات من خالل

                                                           
رسالة مقدمة ضمن  أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحديثة على التسيير اإلستراتيجي للمؤسسات اإلقتصادية، :بلقيدوم صباح 1
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وهو ما يزيد تستمد القرارات اجلماعية يف العادة من أفضل البدائل املتاحة  :القرارات الجماعية ﹣
 .من جودة وفعالية اخلطط املختارة

تساهم مشاركة العاملني يف تكوين اإلسرتاتيجية يف حتسني فهم العالقة بني  :مشاركة العاملين ﹣
 .اإلنتاجية واحلافز وهو الشيء الذي يثري دافعيتهم للعمل واالجناز

تزام األخالقي يساعد على املشاركة تعين الفهم واإلقناع وتوليد االل:الحد من مقاومة التغيير ﹣
دعم وإجناح عمليات التغيري اليت تنشئ عن استخدام مداخل وأنظمة جديدة للعمل نتيجة تبين 

 .إسرتاتيجيات حمددة

 :1المزايا -2
 :عند تبين الفكر اإلسرتاتيجي، حتصل املؤسسة على العديد من املزايا يأيت يف مقدمتها ما يلي

حيث تتطلب صياغة اإلسرتاتيجية قدرا من دقة توقع األحداث : وضوح الرؤى المستقبلية ﹣
املستقبلية، والتنبؤ مبا ستكون عليه بيئة املنظمة يف الغد، الشيء الذي يساعد على التعامل 

 .الفعال معها ومن مث توفري ضمانات االستمرار والنمو

 تستطيع التأثري من املعروف أن منظمات العمل ال :تحقيق التفاعل البيئي في المدى الطويل ﹣
لكن ميكنها ذلك يف األجل . امللموس يف ظروف ومتغريات بيئتها الداخلية يف األجل القصري

الطويل من خالل قراراهتا اإلسرتاتيجية اليت تساعدها على استغالل الفرص املتاحة واحلد من أثر 
 .املخاطر البيئية

مركز املنظمة يف ظل الظروف التنافسية التسيري اإلسرتاتيجي يقوي من  :تدعيم المركز التنافسي ﹣
سواء على مستوى األسواق احمللية أو اخلارجية وميكنها من بناء مزايا تنافسية نظرا لفهمها 

 .الصحيح لبيئتها اخلارجية وما تفرزه من فرص يتم استغالهلا بطريقة تفوق منافسيها

يساعد التسيري اإلسرتاتيجي املنظمة على توجيه  :التخصيص الفعال للموارد واإلمكانيات ﹣
مواردها التوجيه الصحيح وبطريقة فعالة، مبا ميكن من استغالل هذه الفرص بطريقة صحيحة 

 .وكذلك التغلب على نواحي الضعف

إذ يعتمد التسيري اإلسرتاتيجي على موارد بشرية ذات كفاءة عالية  :القدرة على إحداث التغيير ﹣
جهة التحديات ورغبة يف تطوير واقع املنظمة إىل األفضل حيث جييد القائمون وقدرة على موا

على صياغة اإلسرتاتيجية، صناعة التغيري ويعتربونه شيئا مرغوبا يبعث على التحري وليس معوقا 
 .لتحقيق األهداف

                                                           
 .22-21: بلقيدوم صباح، مرجع سبق ذكره، ص 1
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تنفيــــــــــذ  ةـــابـــم والرقــــالتقيي
 اإلستراتيجية

 اغةــــــــــصي
 اإلستراتيجية

 تحليل البيئـــــــــة

ارة أثبتت نتائج بعض الدراسات أن تطبيق اإلد :تدعيم األداء وتحقيق النتائج المالية المرضية ﹣
اإلسرتاتيجية متكن املنظمات من حتقيق املواءمة مع بيئة نشاطها، وبالتايل؛ فهي إحدى العوامل 

 .املؤثرة على األداء، معربا عنه بكمية املبيعات أو األرباح أو العوائد على األسهم، أو غري ذلك

 :مراحل التسيير اإلستراتيجي: المطلب الثالث
 :1مراحل رئيسة هي يتضمن التسيري اإلسرتاتيجي أربعة

 التحليل والرصد البيئي؛ ﹣

 صياغة اإلسرتاتيجية؛ ﹣

 تنفيذ اإلسرتاتيجية؛ ﹣

 .التقييم والرقابة ﹣

 .ويوضح الشكل التايل كيفية اإلرتباط والتفاعل بني هذه العناصر

 مراحل التسيير اإلستراتيجي( 1-1)شكل رقم 
 
 

، القاهرة، 8الدار اجلامعية، الطبعة  مفاهيم ونماذج تطبيقية،: اإلدارة اإلستراتيجية :ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي :المصدر
 .12:، ص6006

 :2وتتميز هذه املراحل جبملة من اخلصائص األساسية، وهي

 .أنه ال ميكن البدء يف مرحلة إال بعد االنتهاء من املرحلة السابقة ﹣

إن جودة كل مرحلة تتوقف على جودة املرحلة السابقة هلا، أي أن التغيري الذي حيدث يف أي  ﹣
ر على تغري أسلوب تعاملها مع البيئة منها يؤثر يف املراحل األخرى فالتغيري يف رسالة املنظمة يؤث

الداخلية واخلارجية اليت سوف يتم تقييم كل منها كما أن نتائج تقييم البيئة قد تؤدي إىل تعديل 
 .الرسالة وهكذا

إن اإلدارة اإلسرتاتيجية عملية مستمرة، شأهنا شأن أي من العمليات اإلدارية األخرى، اليت تقوم  ﹣
 .هبا املنظمة

                                                           
، 6006، القاهرة، 8الدار اجلامعية، الطبعة  مفاهيم ونماذج تطبيقية،: اإلدارة اإلستراتيجية :ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي 1

 .12-11 :ص ص
 .81:، ص6002الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  األصول واألسس العلمية،: اإلدارة اإلستراتيجية: عوض حممد أمحد 2
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اإلدارة اإلسرتاتيجية عملية ضرورية تتطلب وجود تدفق متميز للمعلومات، تتم بواسطة مراجعة  ﹣
 .مراحل هذه العملية، وإجراء اخلطوات التصحيحية يف أي من مكوناهتا

 :التحليل المالي: المبحث الثالث
التحليل املايل تشخيصا حلالة أو لوظيفة مالية يف املؤسسة خالل دورة إنتاجية معينة أو خالل عدة  يعترب

حيث . إىل غري ذلك... دورات، وهذا ملن يهمهم األمر وهلم عالقة باملؤسسة كرجال األعمال، بنوك، مستثمرين
حلكم على السياسة املالية املتبعة واختاذ يهدف إىل إظهار كل التغريات اليت تطرأ على احلالة املالية وبالتايل ا

 .القرارات املناسبة

 :التعريف: المطلب األول
هو من أهم الوسائل والتقنيات املتبعة يف التسيري اإلسرتاتيجي ألي مؤسسة، وهذا من أجل التعرف على 

السليم، يعتمد بالدرجة األوىل  كما ميكن اعتباره أداة للتخطيط. الوضعية املالية وكذا دراسة السياسة املالية املتبعة
باإلضافة إىل أنه يعترب وسيلة لكشف مواطن الضعف يف . على حتليل القوائم املالية بإظهار أسباب الفشل والنجاح

 .املركز املايل للمؤسسة، وميّكن من رسم خطة العمل للمستقبل ويساعد اإلدارة على تقييم األداء

 :ل الماليأهمية وأهداف التحلي: المطلب الثاني
إن أمهية التحليل املايل قد ازدادت بشكل كبري يف اإلقتصاديات املعاصرة، بل أن الكثري من املؤسسات 
قد خصصت له أقساما بعينها، ودعمتها بالكفاءات اإلدارية واحملاسبية الالزمة، لكي تستفيد من التحليل املايل 

ومن هذا املنطلق تعددت أهداف .ؤسسة إىل التطور والتنميةعلى أكمل وجه، وجتعله األداة اليت تدفع هبا وترية امل
 .التحليل املايل حسب أمهيته

 :أهمية التحليل المالي -1
 :تتمثل أساسا يف النقاط التالية

يساعد إدارة املؤسسة يف رسم أهدافها، وبالتايل إعداد اخلطط السنوية الالزمة ملزاولة نشاكها  ﹣
 .اإلقتصادي

يح االحنرافات حال حدوثها وذلك باختاذ اإلجراءات التصحيحية متكني اإلدارة من تصح ﹣
 .الالزمة

 .اكتشاف الفرص االستثمارية اجلديدة ﹣

 .يعترب أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق ﹣

 .تشخيص احلالة املالية للمؤسسة ﹣
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 .حتديد قدرة املؤسسة على االقرتاض والوفاء بديوهنا ﹣

 .الية داخل املؤسسةاحلكم على مدى صالحية السياسة امل ﹣

 .احلكم على مدى كفاءة إدارة املؤسسة ﹣

 :أهداف التحليل المالي -2
ختتلف أهداف التحليل املايل حسب اجلهة اليت تقوم به، فيمكن للمؤسسة أن حتدد هذه األهداف 

، رجال األعمال املصرفيني: بالتنسيق مع دوائرها املالية وإما أن تقوم هبا جهات خارجية عن املؤسسة واملتمثلة يف
 :وعموما، فإن أهداف التحليل املايل تتمثل يف. اخل...املهتمني باملؤسسة، املسامهون، املوردون

 .تقييم الوضعية املالية ومدى استطاعة املؤسسة على حتمل نتائج القروض ﹣

 .تقييم النتائج املالية وبواسطتها حتدد األرقام اخلاضعة للضرائب ﹣

 .احملققة من طرف املؤسسةقياس مردودية العمليات  ﹣

 .إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات املالية يف املؤسسة وعلى مردوديتها ﹣

 .وضع املعلومات املتوصل إليها كأساس للتقديرات املستقبلية ﹣

 .توضيح سياسة القروض جتاه الزبائن ﹣

 .مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخرى من نفس القطاع ﹣

 .املؤسسة على تسديد ديوهنا والضمانات اليت تقدمهامعرفة قدرة  ﹣

 :مراحل التحليل المالي: المطلب الثالث
 :ميكن تلخيص مراحل التحليل املايل يف اجلدول التايل

 مراحل التحليل المالي(: 1-1)الجدول 

 اتــــــــــــــــــــالمخرج اتـــــــــــادر المعلومـــــــــــــــمص راحلــــــــــالم

توضيح غرض  -1
 .وسياق التحليل

طبيعة وظائف احمللل املايل كتقييم  -
أسهم، أو ديون االستثمارات، أو تصنيف 

 القروض

التواصل مع الزبائن أو املشرف من  -
 أجل معرفة احتياجاهتم وخماوفهم

 .بيان الغرض أو اهلدف من التحليل -

من  (مكتوبة أو غري ذلك)قائمة  -
األسئلة اخلاصة اليت ينبغي على احمللل 

 .املايل اإلجابة عليها

 .حمتوى وطبيعة التقرير الواجب تقدميه -
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القوائم املالية، البيانات املالية األخرى،  - .مجع البيانات-2
 .االستبيانات والبيانات اإلقتصادية

املناقشة مع املسريين، املوردين، الزبائن  -
 .واملنافسني

زيارة مواقع املؤسسة كاملخازن وورشات  -
 .اإلنتاج

 .تنظيم القوائم املالية -

 .جداول البيانات املالية -

إكمال االستبيانات، إذا كانت قابلة  -
 .للتطبيق

 .القوائم املالية املعدلة - .البيانات من املرحلة السالفة الذكر - .معاجلة البيانات-3

 .البيانات وتغريات االجتاه مقارنة -

 .النسب واخلطط البيانية -

 .التنبؤات -

ترمجة البيانات / حتليل-4
 .املعاجلة

مدخالت البيانات باإلضافة إىل  -
 .البيانات املعاجلة

 .النتائج التحليلية -

تطوير وإيصال -5
التوصيات والنتائج 

 (.التقرير املايل)

 .بقةالنتائج التحليلية والتقارير السا -

تعليمات املؤسسة من أجل التقارير -
 .املنشورة

التقرير التحليلي جييب على األسئلة  -
 .املطروحة يف املرحلة األوىل

التوصيات بشأن غرض التحليل، مثل -
 .القيام بعملية االستثمار

وتكرار اخلطوات  مجع املعلومات دوريا - .املتابعة-6
املذكورة أعاله لتحديد ما إذا كان من 

 .الضروري تغيري التوصيات

 .عصرنة التقارير والتوصيات -

Source: Thomas R Robinson and others: International Financial Statement Analysis, John Wiley & 

Son Inc, CFA Institute, Hoboken, New Jersey, USA, 2009, P: 19. 
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 :خاتمة الفصل

يف النهاية، ميكن القول بأن املؤسسة عبارة عن جمموعة من الوظائف املرتابطة بينها مبا يعرف بالتسيري 
 االسرتاتيجي، والذي مير بعدة مراحل كما يعتمد على عدد من الوسائل واألساليب، يبقى أبرزها التحليل املايل

لية للمؤسسة، عن طريق قراءة القوائم املالية بصيغة جديدة، وباستخدام الذي يقدم صورة واضحة عن الوضعية املا
 .معرفة مدى جناعة السياسة املالية املتبعة من طرف املؤسسةاألساليب الرياضية، كما ميّكن من 
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 :تمهيد

غالبا ما يكون أمام احمللل املايل جمموعة من األدوات اليت ميكن أن خيتار منها ما يتالءم مع طبيعة ونوعية 
سواء كان الغرض من التحليل استخدام هذه األدوات لتشخيص الوضع املايل  الدراسات أو التحليل القائم به،

ونظرا لتعددها وصعوبة تناوهلا إمجاال، اخرتنا . للمؤسسة، أو لتقييم املاضي، أو لدراسة احلاضر والتنبؤ باملستقبل
 .جمموعة من هذه األدوات واألساليب اليت نراها ختدم أكثر أهداف البحث
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 :التحليل بواسطة مؤشرات التوازن المالي: المبحث األول

ألهنا تعترب وسيلة كفيلة متد مبعلومات  مؤشرات التوازن املايل هلا وزهنا يف وظيفة التسيري املايل للمؤسسة،
قيمة لعمليات الرقابة والتخطيط وتعترب من أهم املؤشرات اليت يعتمد عليها احمللل املايل يف الكشف عن نقاط القوة 

 .والضعف يف املؤسسة

 رأس المال العامل: المطلب األول

اطها بصورة طبيعية دون صعوبات رأس املال العامل هو هامش السيولة الذي يسمح للمؤسسة مبتابعة نش
أو ضغوطات مالية على مستوى اخلزينة، فتحقق رأس مال عامل موجب داخل املؤسسة يؤكد امتالكها هلامش 

 .1أمان يساعدها على مواجهة الصعوبات وضمان استمرار توازن هيكلها املايل

 :وميكن حساب رأس املال العامل من جهتني أو مبعادلتني ومها

 :امليزانيةمن أعلى  ﹣

 

 

 :من أسفل امليزانية ﹣

 

 :2يكون رأس املال العامل يف ثالثة حاالت وهي

متول باألموال الدائمة،  (الثابتة)هذا يعين أن األصول غري اجلارية  :0< رأس المال العامل  ﹣
كما   حيدث توازن يف اهليكل املايل للمؤسسة،و . فيتحقق هامش أمان يتمثل يف رأس املال العامل

 .تدل على قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا
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 .92:، ص8002-8002التجارية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
اإلقتصادية، ختصص نقود رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  تشخيص وتقييم المؤسسة العمومية في ظل الخوصصة، بوزار صفية، 2
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 غير الجاريةاألصول  - األموال الدائمة ﹦رأس المال العامل

 الجاريةالخصوم  – الجاريةاألصول  ﹦رأس المال العامل
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وهذه . أن األصول غري اجلارية تغطى باألموال اخلاصةهذا يعين  :0> رأس المال العامل  ﹣
 .ان متويلي يف املستقبل وترتجم هذه الوضعية احلالة الصعبة للمؤسسةالوضعية ال تتيح أي ضم

بل . ال تغطي األصول غري اجلارية هذا يعين أن األموال الدائمة: 0> رأس المال العامل   ﹣
حتتاج املؤسسة إىل جزء من الديون القصرية األجل لتغطيتها، وهذه الوضعية ال تتيح أي هامش  

ما يدل على عدم توازن اهليكل املايل للمؤسسة، وبالتايل خطورة  كضمان ملقابلة املصاعب وهو
 .الوضعية املالية

 :ويتضمن رأس املال العامل عدة أنواع وهي

 .هو املقدار املتبقي من األموال اخلاصة بعد متويل األصول الثابتة :رأس المال العامل الخاص ﹣

 
 
 
 

يبني قيمة املوارد املالية األجنبية يف املؤسسة واملتمثلة يف إمجايل الديون، وهنا ال  :رأس المال العامل األجنبي ﹣
 .ننظر إىل الديون باملفهوم السليب، بل كموارد ضرورية لتنشيط عملية االستغالل

 

 

 

يقصد به جمموع عناصر األصول اليت يتكفل هبا النشاط االستغاليل  :رأس المال العامل اإلجمالي ﹣
وهو جمموعة األصول اليت تدور يف مدة سنة أو أقل، وهي تشمل جمموع األصول املتداولة من . للمؤسسة
 :، حقوق القيم القابلة للتحقيق، والقيم اجلاهزة، ومنه فهو حيسب بطريقتني مها(قيم االستغالل) خمزونات

 

غير األصول  - األموال الخاصة ﹦رأس المال العامل الخاص
 الجارية

 الخاص رأس المال العامل - رأس المال العامل اإلجمالي ﹦رأس المال العامل األجنبي

 مجموع الديون ﹦رأس المال العامل األجنبي

 مجموع األصول الجارية ﹦رأس المال العامل اإلجمالي
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ويدعى رأس املال العامل الصايف اإلمجايل، وهو مؤشر يتم حسابه انطالقا من  :رأس المال العامل الوظيفي ﹣
فائض املوارد الدائمة املخصصة لتمويل جزء من حاجات متويل دورة :" ، وميكن تعريفه بأنهامليزانية الوظيفية

 :ويعرب عنه بالعالقة التالية. وميثل الفائض من املوارد الثابتة بعد تغطية االستخدامات الثابتة". االستغالل

 

 

 :احتياجات رأس المال العامل: المطلب الثاني

احتياجات رأس املال العامل هو ذلك اجلوء من حاجات متويل دورة االستغالل اليت ال يتم تغطيتها عن 
طريق الديون املتعلقة بدورة االستغالل، وتنتج هذه احلاجة عن التفاوت الزمين بني املشرتيات، املبيعات، 

ما يعترب احتياجات رأس املال العامل مبثابة احملدد لرأس املال العامل؛ فهو رأس املال املقبوضات واملدفوعات، وك
العامل األمثل للبنية املالية للمؤسسة، أي هو احلجم من األموال الدائمة الواجب توفريه لتمويل املوجودات املتداولة 

 :رأس املال العامل بالطريقتني التاليتنيوحيسب احتياجات . والذي يضمن حتقيق التوازن املايل الضروري للمؤسسة

 

 

 

 :1تأيت احتياجات رأس املال العامل يف ثالثة حاالت

تفسر هذه احلالة على أن دورة االستغالل حتتاج إىل متويل أكرب مما هو متوفرلديها، مبعىن  :موجبة ﹣
 .آخر أن املؤسسة حتتاج إىل جزء من األموال الدائمة لتغطية العجز

تساوي األصول اجلارية مع اخلصوم اجلارية جيعل دورة االستغالل مكتفية حبجم  :منعدمة ﹣
 .املؤسسة دوما للوصول إليها، غري أهنا تعترب وضعية نظرية متويالهتا، وهي وضعية مثلى تبحث
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 االستخدامات الثابتة - الموارد الثابتة ﹦رأس المال العامل الوظيفي

 الجاريةالخصوم  - الجاريةاألصول  ﹦رأس المال العاملاحتياجات 

 إ ر م ع خارج االستغالل ﹢إ ر م ع لالستغالل ﹦رأس المال العاملاحتياجات 
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أي أن املؤسسة توفرت  أن احتياجات التمويل أقل من موارده،على  وتفسر هذه احلالة :سالبة ﹣
لديها قروض من دائنيها تفوق احتياجاهتا االستغاللية وهي وضعية ال ميكن احلكم عليها 

 .باإلجياب أو السلب إال بعد دراسة جمموعة من العناصر حول دوران عناصر األصول

 :تنقسم احتياجات رأس املال العامل إىل كل من و 

وميثل القسم األكرب من احتياجات رأس املال  :احتياجات رأس المال العامل لالستغالل ﹣
العامل، ويتمثل يف الفرق بني أرصدة العناصر املرتبطة مباشرة بالنشاط االستغاليل العادي 

 :ويعرب عنه بالعالقة التالية. للمؤسسة

 

ميكن كذلك أن ينشأ عن نشاط املؤسسة  :احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل ﹣
، غري أن هذا النوع من الذمم والديون عادة (طارئة أو استثنائية)ذمم وديون خارج االستغالل 

ويعرب عنه بالعالقة . ما تكون نسبته بسيطة أو ضعيفة يف تكوين احتياجات رأس املال العامل
 :التالية

 

 

 

 :الخزينة: المطلب الثالث

ميكن تعريف اخلزينة الصافية على أهنا متثل فائض أو عجز يف املوارد الثابتة بعد متويل التثبيتات 
ويعترب تسيري اخلزينة الصافية احملور األساسي يف تسيري السيولة، ويظهر التضارب . واحتياجات رأس املال العامل

ة املؤسسة على تسديد املستحقات بسرعة، ويتبدد بوضوح بني السيولة والرحبية، فزيادة قيمة اخلزينة تزيد من مقدر 
 :وحتسب اخلزينة الصافية بإحدى العالقتني التاليتني. معها مشكل وفاء املؤسسة بالتزاماهتا حنو دائنيها

 لالستغالل الجاريةالخصوم  - لالستغالل الجاريةاألصول  ﹦إ ر م ع لالستغالل

 جاريةالخصوم ال - خارج االستغالل الجاريةاألصول  ﹦إ ر م ع خارج االستغالل
 خارج االستغالل
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 :1ثالثة حاالت للخزينة هناك

وهو ما يشكل فائضا . وهذا يعين أن رأس املال العامل أكرب من احتياجاته :الخزينة الموجبة ﹣
 .وميكن أيضا أن يفسر على أن هناك جتميد يف األموال. بإمكانه متويل جزء من األصول اجلارية

تكون املؤسسة يف هذه احلالة قد حققت توازهنا املايل ألن رأس املال العامل : الخزينة الصفرية ﹣
، وتعرب هذه احلالة أيضا على أن املؤسسة يف هذه احلالة يعادل احتياجات رأس املال العامل

 .حافظت على وضعيتها املالية

. ية جديدةوتفسر هذه الوضعية على أن املؤسسة حباجة ماسة إىل موارد مال :الخزينة السالبة ﹣
 .مبعىن أن املؤسسة يف حالة عجز يف توفري السيولة ملواجهة التزاماهتا

 :التحليل بواسطة النسب المالية: المبحث الثاني

ومدى  حتليل النسب للحصول على تفهم كامل لسيولة املؤسسة، وقدرهتا على الدفع، يتم استخدام
وتشري السيولة إىل قدرة املؤسسة على تلبية التزاماهتا القصرية األجل، وتشري قدرهتاعلى . فعاليتها يف إدارة األصول

كما تشري فعالية إدارة األصول إىل قدرة مديري . الدفع إىل قدرة املؤسسة على تلبية التزاماهتا الطويلة األجل
 .2وذلك إلنتاج عائد مناسب ملالك املؤسسة ودائنيها املؤسسة على استخدام أصوهلا بصورة فعالة

 :نسب السيولة: المطلب األول
عندما حيني أجل  ،تقيس نسب السيولة مقدرة املؤسسة على مواجهة التزاماهتا القصرية األجل جتاه دائنيها

وترتبط هذه النسب بوجود هذه األصول السائلة اليت ميكن تداوهلا يف األسواق . استحقاق هذه االلتزامات
 :واجلدول التايل يبني هذه النسب بالتفصيل. 3وحتويلها إىل نقدية بسهولة وسرعة عند سعر السوق
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 نسب السيولة(: 1-2)الجدول 

 النسب تفسير الصيغة الرياضية النسبة

 نسبة التداول
 األصول اجلارية
 اخلصوم اجلارية

تظهر هذه النسبة درجة تغطية األصول اجلارية 
 للخصوم اجلارية

 املخزون –األصول اجلارية  نسبة السيولة السريعة
 اخلصوم اجلارية

تقيس هذه النسبة فدرة املؤسسة على مواجهة اخلصوم 
 إىل الديوناجلارية باألصول اجلارية دون اللجوء 

 املوجودات وما مياثلها نسبة النقدية
 اخلصوم اجلارية

تقيس هذه النسبة مقدار النقدية وما يف حكمها 
املتوفرة ( االستثمارات يف األوراق املالية قصرية األجل)

 .لسداد اخلصوم اجلارية

 رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي،لزعر حممد سامي،  :المصدر
 .99: ص ،1121-1122صص اإلدارة املالية، جامعة منتوري، قسنطينة، خت

 :نسب النشاط ومعدالت الدوران: المطلب الثاني

. تشري هذه النسب إىل مدى قدرة وكفاءة املؤسسة على استخدام وإدارة أصوهلا يف حتقيق رقم األعمال
وتصمم هذه النسب عادة لتحديد ما إذا كان استثمار املؤسسة يف كل أصل من أصوهلا يبدو معقوال أو أكثر مما 

 :ومن بني هذه النسب نذكر ما يلي. 1ينبغي
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 نسب النشاط ومعدالت الدوران (:2-2)الجدول 

 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة
معدل دوران 
 إمجايل األصول

 رقم األعمال
 إمجايل األصول

توضح هذه النسبة عدد املرات اليت تتحول فيها األصول إىل رقم 
 .األعمال

معدل دوران 
األصول غري 

 اجلارية

 رقم األعمال
 األصول غري اجلارية

يشري معدل دوران األصول غري اجلارية إىل مدى كفاءة املؤسسة 
 .يف استخدام األصول الثابتة اخلاصة باملؤسسة لتوليد رقم األعمال

معدل دوران 
 األصول اجلارية

 رقم األعمال
 األصول اجلارية

معدل دوران األصول اجلارية إىل مدى كفاءة املؤسسة يف  يشري
 .استخدام األصول اجلارية يف توليد رقم األعمال

معدل دوران 
 املخزون

 تكلفة البضاعة املباعة
 رصيد املخزون

يساعد هذا املعدل على معرفة سرعة تدفق األموال خالل املخزون 
 .السلعي

 يوم 563 فرتة التخزين
 املخزونمعدل دوران 

يقوم هذا املؤشر على قياس عدد األيام املطلوبة لتحويل املخزون 
 .إىل أصول أكثر سيولة

معدل دوران 
 الذمم

 رقم األعمال
 رصيد الذمم

يقيس هذا املعدل كفاءة عملييت منح االئتمان والتحصيل، مبعىن 
أنه كلما زاد معدل الدوران كلما دل ذلك على كفاءة اإلدارة 

 .والعكس صحيح
 يوم 563 فرتة التحصيل

 معدل دوران املدينني
يقصد بفرتة التحصيل الفرتة ما بني إمتام صفقة البيع وحتصيل قيمة 
فواتري البيع، وهي مؤشر على سيولة رصيد املدينني، فكلما كانت 
 .فرتة التحصيل قصرية كلما دل ذلك على درجة عالية من السيولة

معدل دوران 
 النقدية

 رقم األعمال
 املوجودات ومياثلها

تبني هذه النسبة عدد املرات اليت تدورها النقدية خالل العمليات 
 .التشغيلية اليت تقوم هبا املؤسسة
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 :نسب الهيكل التمويلي واليسر المالي :المطلب الثالث

أوضحنا فيما سبق بعض النسب ذات العالقة بتحليل السيولة يف األجل القصري، ولكن قد يريد احمللل 
أي مدى اليسر املايل وبالتايل فيجب  املايل احلكم على مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا الطويلة األجل،

وهناك عدد . 1البحث عن النسب ذات الداللة املناسبة آخذين يف احلسبان احتياجات مستخدمي القوائم املالية
 :من النسب الشائعة االستخدام من بينها

 نسب الهيكل التمويلي واليسر المالي(: 3-2)الجدول 

 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة

نسبة التمويل 
 اخلارجي لألصول

 اخلصوم غري اجلارية ﹢اخلصوم اجلارية
 إمجايل األصول

تعرب هذه النسبة عن املدى الذي ذهبت إليه 
 .املؤسسة يف متويل أصوهلا من أموال الغري

نسبة التمويل 
 الداخلي لألصول

 األموال اخلاصة
 إمجايل األصول

 تستخدم هذه النسبة كدليل على مدى استقرار
 .وسالمة املركز املايل من منظور األجل الطويل

نسبة املديونية 
 الكاملة

 اخلصوم غري اجلارية ﹢اخلصوم اجلارية
 األموال اخلاصة

تستخدم هذه النسبة كمؤشر على مدى املخاطرة 
 .اليت يغامر هبا املقرضون

نسبة املديونية 
 قصرية األجل

 اخلصوم اجلارية
 األموال اخلاصة

هذه النسبة العالقة بني مقدار األموال املقدمة من  تربز
 طرف أصحاب املشروع ومقدار األموال اخلارجية

،دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات منري شاكر حممد وآخرون، :نقال عن من إعداد الطالب؛ :المصدر
 .39-33: ص-،ص1113األردن، 

 :تحليل حسابات النتائج: الثالث بحثالم

لقياس أداء املؤسسة، يلجأ احمللل املايل إىل دراسة وحتليل حسابات نتائج املؤسسة باالعتماد على جمموعة 
 .قدرة التمويل الذايت، نسب الرحبية: من األدوات واملؤشرات من أمهها

                                                           
 .26: ، ص2222الكويت،، اجلزء األول، منشورات ذات السالسل، المحاسبة المالية: حممد أمحد العظمة ويوسف عوض العاديل 1
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 :قدرة التمويل الذاتي: المطلب األول

ويقصد . ائض النقدي الناتج عن االستغالل العادي للمؤسسة لفرتة معطاةمتثل قدرة التمويل الذايت الف
هبا مقدرة املؤسسة على متويل تطورها ودميومتها دون اللجوء إىل املصادر اخلارجية، حيث يعترب هذا التمويل دليال 

استخدام قدرة فباإلضافة إىل . أساسيا على قدرة املؤسسة ماليا يف حالة شح املصادر اخلارجية خالل نشاطها
، تسديد القروض، متويل تطور املؤسسة ومنوها (االهتالكات)التمويل الذايت يف العمليات االستثمارية 

 .1، مكافأة املسامهني فإنه يعترب أيضا مالذا هلا يف حالة عدم كفاية رأس ماهلا العامل(االحتياطات)

وتتمثل قدرة التمويل الذايت نظريا يف مبلغ الفائض النقدي الناتج عن جمموع املقبوضات السنوية مطروحا 
 :2منه جمموع املدفوعات السنوية

 

 :وحتسب قدرة التمويل الذايت بطريقتني

يتم حساب قدرة التمويل الذايت انطالقا من الفائض اخلام لالستغالل بإضافة كل  :بالطرح ﹣
 .النواتج املقبوضة واألعباء املدفوعة املتعلقة بأنشطة االستغالل

وفقا هلذه الطريقة يتم حساب قدرة التمويل الذايت بتعديل النتيجة الصافية عن طريق  :بالجمع ﹣
 .حتديدهاالعناصر غري العادية اليت سامهت يف 

 :واجلدوالن التاليان يبينان كيفية احلساب بالطريقتني السالفيت الذكر

 حساب قدرة التمويل الذاتي بالطرح(: 4-2)الجدول 

 الحسابات الفائض الخام لالستغالل 
 531/عدا ح 53/ح املنتجات العملياتية األخرى +
 631/عدا ح 63/ح األعباء العملياتية األخرى -
 56/ح املالية املنتجات +

                                                           
1
 Nacer Eddine Saadi: analyse financière d'entreprise; méthodes et outils d'analyse et de diagnostic en 

normes française et internationales, l'harmattan, Paris, France, 2009, P:118. 
 .45:، ص2222مطبوعة جامعية،جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر،  ، اجلزء األول،التحليل المالي :عبد احلفيظ األرقم 2

 المدفوعاتمجموع  -مجموع المقبوضات  ﹦قدرة التمويل الذاتي
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 66/ح األعباء املالية -
 55/ح املنتجات غري العادية +
 65/ح األعباء غري العادية -
 693/ح الضريبة على األرباح -
  قدرة التمويل الذاتي =

Source: Chantal Buissart & M. Benkaci: Analyse financière, BERTI Edition, Alger, Algérie, 2011, P:47. 

 حساب قدرة التمويل الذاتي بالجمع(: 5-2)الجدول 

 الحسابات الصافية النتيجة 

 66/ح خمصصات االهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة +

 56/ح االسرتجاعات عن خسائر القيمة واملؤونات -

 631/ح نواقص القيم عن خروج األصول الثابتة غري املالية +

 531/ح األصول الثابتة غري املالية فوائض القيمة عن خمزونات -

 537/ح أقساط إعانات االستثمار احملولة للنتيجة للسنة املالية -

  قدرة التمويل الذاتي =

Source: Ibid., P:48. 

 :التمويل الذاتي :المطلب الثاني

ويشكل موردا داخليا هلا . وهو ما تبقى بعد مكافأة املسامهني ميثل الثروة الصافية اليت خلقتها املؤسسة،
، وتغطية منو احتياجات رأس املال العامل، باإلضافة إىل (التجديد والتوسع)ويستخدم يف متويل االستثمارات 

 :وميكن حساب التمويل الذايت كما يلي. 1تدعيم سيولة املؤسسة

 

 

                                                           
1 Nacer Eddine Saadi, Op. Cit., P:120. 

 عالوات األسهم –قدرة التمويل الذاتي  ﹦التمويل الذاتي
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 :1نسب الربحية :المطلب الثالث

من بني أبرز األهداف اليت تسعى لتحقيقها املؤسسة جند حتقيق أكرب معدل للرحبية، واليت تعترب حمصلة 
ويلقى مؤشر الرحبية اهتماما متزايدا، وخاصة . هنائية للعديد من العمليات والقرارات املرتبطة جبميع نواحي النشاط

وتنقسم .سامهني واملستثمرين اجلدد، ألن الرحبية تبقى ضمن أولويات أي نشاط استثماري إقتصاديمن قبل امل
 :إىل

حيث هتدف دراسة رحبية املبيعات ملعرفة مقدرة املؤسسة  (:الهوامش)نسب ربحية المبيعات  ﹣
 :وتتم دراسة رحبية املبيعات من خالل النسب التالية. على توليد األرباح من خالل املبيعات

 (الهوامش)نسب ربحية المبيعات (: 6-2)الجدول 

 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة
نسبة هامش الربح 

 اإلمجايل
 تكلفة البضاعة املباعة –رقم األعمال 

 رقم األعمال

تبني هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد من رقم 
 .األعمال على توليد هامش من جممل األرباح

نسبة هامش القيمة 
 املضافة

 القيمة املضافة
 رقم األعمال

هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد من رقم  تبني
 .األعمال على توليد هامش من القيمة املضافة

نسبة هامش 
الفائض اخلام 

 لالستغالل

 الفائض اخلام لالستغالل
 رقم األعمال

تبني هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد من رقم 
األعمال على توليد هامش من الفائض اخلام 

 .لالستغالل

نتيجة  نسبة هامش
 االستغالل

 نتيجة االستغالل
 رقم األعمال

تبني هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد من رقم 
 .األعمال على توليد هامش من نتيجة االستغالل

نسبة هامش الربح 
 الصايف

 النتيجة الصافية
 رقم األعمال

هذه النسبة مقدرة الدينار الواحد من رقم  تبني
 .األعمال على توليد هامش من النتيجة الصافية

Source: Christophe Thibierge: Analyse financière, Vuibert, 2 édition, Paris, France, 2007, P: 67. 

                                                           
 .202:لزعر حممد سامي، مرجع سبق ذكره، ص 1



 اليـــــــــل المـــــــليــأدوات التح :ـــــــانيالثل ـــــصالف

 

 

 

20 

قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح بصفة دائمة يف إطار هي املردودية  :نسب المردودية ﹣
نشاطها، وتعترب بأهنا نسب خمتلطة يتم احلصول على بنودها من قائميت حسابات النتائج 

 :واجلدول الذي يلي يلخص أهم هذه النسب. وامليزانية

 نسب المردودية(: 7-2)الجدول 

 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة
تصادية املردودية اإلق

 الصافية
 نتيجة االستغالل
 1األصول اإلقتصادية

يركز هذا املعدل على مدى قدرة املؤسسة على حتقيق عائد 
 .على جمموع األموال املستثمرة من نشاطها االستغاليل

 النتيجة الصافية املردودية املالية
 األموال اخلاصة

هذا العائد مدى كفاءة اإلدارة يف استغالل أموال  يوضح
 .أصحاب املؤسسة وقدرهتا على حتقيق أرباح من تلك األموال

Source: Ibid., P: 72. 

 :حتليل املردودية اإلقتصادية الصافية إىل نسبتني مها ميكن

 رقم األعمال                      نتيجة االستغالل    نتيجة االستغالل                      

 احتياجات رأس املال العامل+التثبيتات الصافية    رقم األعمال          احتياجات رأس املال العامل  +التثبيتات الصافية

وتعرب هذه النسبة  نسبة هامش نتيجة االستغالل،( رقم األعمال/ نتيجة االستغالل)حيث متثل النسبة 
رقم )كما متثل النسبة . عن مقدرة دينار واحد من رقم األعمال على توليد هامش من نتيجة االستغالل

معدل دوران األصول اإلقتصادية، ويشري هذا املعدل إىل ( احتياجات رأس املال العامل+التثبيتات الصافية/األعمال
 .دية اخلاصة باملؤسسة لتوليد رقم األعمالمدى كفاءة املؤسسة يف استخدام األصول اإلقتصا

 :وميكن أيضا حتليل املردودية املالية إىل ثالثة نسب مالية وهي

 النتيجة الصافية       النتيجة الصافية        رقم األعمال          إمجايل األصول

 موال اخلاصةاألموال اخلاصة        رقم األعمال         إمجايل األصول        األ

                                                           
 .احتياجات رأس المال العامل +التثبيتات اإلجمالية الصافية  =األصول اإلقتصادية  1
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نسبة هامش الربح الصايف للمؤسسة، حيث يعرب عن ( رقم األعمال/ النتيجة الصافية)حيث متثل النسبة 
السياسة التجارية للمؤسسة، وكما يأخذ بعني االعتبار الوضعية التنافسية على سوق السلع واخلدمات املنتجة من 

معدل دوران األصول، وتقدم لنا معلومات حول ( لإمجايل األصو /رقم األعمال)ومتثل النسبة . طرف املؤسسة
فهي تعرب عن السياسة املالية ( األموال اخلاصة/إمجايل األصول)وأما فيما خيص النسبة . الفعالية اإلنتاجية للقطاع

للمؤسسة، ومبعىن آخر فهي تقيس معدل املديونية الكاملة للمؤسسة وذلك لكون إمجايل األصول يساوي اخلصوم 
 :يه األموال اخلاصة، وعليه فإنمضافا إل

 نسبة المديونية الكاملة+1اخلصوم اجلارية      +اخلصوم غري اجلارية+إمجايل األصول      األموال اخلاصة

 األموال اخلاصة                       األموال اخلاصة

ويستخدم بعض احملللني املاليني لدراسة املردودية اإلقتصادية نسبا أخرى أكثر تفصيال، واليت تقوم على 
 :واجلدول التايل يبينها بالتفصيل. متييز أعمق بني األنشطة املالية واالستغاللية للمؤسسة

 نسب المردودية اإلقتصادية(: 8-2)الجدول 

 تفسير النسب الصيغة الرياضية النسبة
املردودية 

اإلقتصادية 
 الصناعية

 نتيجة االستغالل
 احتياجات رأس املال العامل+ (عدا التثبيتات املالية)التثبيتات االمجالية الصافية

سبة مدى قدرة نتوضح هذه ال
املؤسسة على حتقيق عائد من نشاطها 
االستغاليل باستخدام جمموع األصول 

 (عدا التثبيتات املالية)اإلقتصادية 

املردودية 
اإلقتصادية 
لألصول 

 املالية

 اإليرادات املالية

 املوجودات وما مياثلها+التثبيتات املالية الصافية

تقيس هذه النسبة عائد املؤسسة من 
نشاطها املايل إىل جمموع األموال 

 .املستثمرة يف األصول املالية

املردودية 
اإلقتصادية 

 املوسعة
 املاليةاإليرادات +نتيجة االستغالل

 املوجودات وما مياثلها +احتياجات رأس املال العامل +التثبيتات اإلمجالية الصافية

تقيس هذه النسبة عائد املؤسسة من 
نشاطها االستغاليل واملايل إىل جمموع 

 .األموال املستثمرة

Source: Christophe Thibierge, Op.Cit., P:77. 
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 :خاتمة الفصل

تزايد االهتمام بالتحليل املايل خالل العقود املاضية، خاصة يف ظل اقتصاد السوق وأسواق رأس املال، 
ة املؤسسة، لذا فقد أضحى التحليل املايل من بني األنشطة اهلامة إلدارة مالي. وظهور الشركات املتعددة اجلنسيات

ن يف كونه أحد أهم أدواهتا يف التخطيط وبناء دارة املالية يكمالتحليل املايل باإل إذ جند أن تطور ارتباط
فالتحليل املايل يتضمن العديد من املؤشرات . االسرتاتيجيات، وكذا لكونه أداة يستفيد منها العديد من األطراف

 .والنسب، واليت تسمح باإلطالع على الوضعية املالية للمؤسسة بصفة دقيقة



 :اتمةالخ

ا، وحتليل أدائها صادية على معرفة الوضعية املالية هلاملؤسسة اإلقتيرتكز التسيري االسرتاتيجي املايل يف 
 .يل على أساليب وتقنيات خمتلفة، يبقى أمهها على اإلطالق التحليل املايلاملسري املايعتمد  ،ومن أجل ذلك. يلاملا

يعترب أداة للتخطيط السليم، ولتقييم السياسة املالية للمؤسسة، ويتضمن عدد من املؤشرات والنسب، هذا األخري 
 .القوائم املالية فهو يعتمد بالدرجة األوىل على حتليل. عن أموال املؤسسةاضحة و أهنا أن تقدم صورة من ش

منوذج عن حتليل القوائم املالية، من  إعطاءحماولة على هذه الدراسة ركزنا يف  انالقول بأنميكن  ،ويف األخري
عن طريق مؤشرات التوازن املايل وكذا النسب  ،حتليل قائميت امليزانية وجدول حسابات النتائج إبراز كيفية خالل
حيث استنتجنا . اسقاط ذلك على ما توفر لنا من معطيات خاصة باملؤسسة حمل الدراسةوحاولنا . ، وتبيان املالية

بية معظم نتائج من عجز مايل يف ميزانية ودليل ذلك سلعاين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تيف األخري بأن 
 .التحليل

 :من خالل مناقشة نتائج البحث يف ضوء فرضياته نستخلص ما يلي

صحيحة ألن  "التسيري االسرتاتيجي املايل ذو أمهية كبرية يف املؤسسة اإلقتصادية"ىل و الفرضية األ ﹣
ملعرفة وضعيتها املالية، مث تصوغ اسرتاتيجيتها املستقبلية املؤسسة تعتمد على تقنيات التسيري املايل 

 .التحليل وفق نتائج
فصلة عن الوضعية يلعب التحليل املايل للقوائم املالية دورا كبريا يف إعطاء نظرة م"الفرضية الثانية  ﹣

به أساليفضل بايل ملصحيحة ألنه وكما جاء يف الفرضية األوىل فإن التحليل ا "املالية للمؤسسة
يرتجم املعلومات املالية املتواجدة يف القوائم املالية مقدما مؤشرات ونسب أكثر وضوحا عن 

 .الوضعية املالية
ت اجلزائرية تعتمد وسائل املؤسسا" :أما فيما خيص الفرضية الثالثة واليت جاءت بالصيغة املوالية ﹣

صعبة وهذا ، فهذه الفرضية تبقى اإلجابة عنها "تسيري من أجل بناء اسرتاتيجياهتاوتقنيات ال
 :يف هذه الدراسة على بقية املؤسسات اجلزائرية لعدة أسباب نذكر منهااء لصعوبة تعميم ما ج

 لها يف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز شركة عمومية تستفيد من دعم الدولة وتدخ
 .تسيريها

 غياب روح املسؤولية لدى مسريي املؤسسات اجلزائرية. 
 التهرب من اإلفصاح املايل يصعب مهمة احملللني املاليني هذا إن وجدوا. 



  اليت من شأهنا أن اجلامعية والدراسات املؤسسات اجلزائرية بنتائج البحوث  اهتمامعدم
 .ونتائجه تسيري وهذا باالستفادة من تقنياتههج الاتساعد يف تطوير من

وأثناء . جي املايل يف املؤسسة اإلقتصاديةالتسيري االسرتاتيوع تام، فقد تناول  هذه الدراسة موضويف اخل
. لتطرق إليها كلهاهذا املوضوع خصب وحيتوي على جوانب مهمة مل يكن يف وسعنا اأن  القيام بالبحث، وجدنا

 ي يف اعتقادناذورة االستغاللية أو االستثمارية، والولعل من أهم هذه اجلوانب جند سياسات التمويل، سواء يف الد
 .ميكن أن يكون موضوع دراسة يف املستقبل



 

 

 أ

 :مقدمة

نظرا إلدخال  يعترب اإلقتصاد عصب احلياة يف كل بلد، حيث يشهد العامل اليوم تقدما إقتصاديا كبريا،
فاملؤسسة تلعب . وسائل وأساليب حديثة يف تسيري املؤسسات باعتبارها النواة األساسية املكونة لإلقتصاد الوطين

دورا فعاال يف التنمية اإلقتصادية بفضل االستغالل األمثل والفعال للموارد املتاحة هلا، عن طريق رسم اسرتاتيجيات 
ولعل أرزها هو التسيري االسرتاتيجي املايل، والذي أضحى مطلبا . ت وتقنياتواضحة املعامل، تتم بفعل عدة أدوا

ضروريا للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية، يف عصر تسوده املنافسة وتسعى فيه املؤسسة لزيادة حصتها يف السوق، 
دف أية مؤسسة إذن فه. ربا،، وتدنية التكالي ولضمان البقاء واالستمرارية، واليت ال تتحقق إال بتعظيم األ

 .لذا كان لزاما عليها أن تركز يف حتديد اسرتاتيجياهتا على االسرتاتيجية املالية. إقتصادية هو مايل حبت

وكلما كرب حجم املؤسسة،كلما زاد تعقد . تنشط املؤسسة وتتطور يف بيئة مالية معقدة وغري مستقرة
سلوكها ملواجهة خمتل  التغريات، والتأقلم معها من أجل  واتساع البيئة املالية احمليطة هبا، مما حيتم عليها تطوير

والذي  ،املايل را وأمهية، وهو التحليللذا تلجأ املؤسسة إىل استخدام أكثر آليات التسيري تطو . ضمان سريورهتا
فما من وظيفة أو مصلحة داخل املؤسسة إال وتستعني . يلعب دور املنسق بني جمموع جماالت التسيري األخرى

 .ياته لتنفيذ قراراهتا، وتطبيق خططها وحتقيق أهدافهابتقن

 ،يقوم موضوع التحليل املايل على دراسة القوائم املالية باستخدام األساليب الرياضية والنسب واالجتاهات
 :ولإلشارة، فالقوائم املالية تتكون من. بغرض احلصول على معلومات غري متاحة بشكل مباشر هبا

 قائمة امليزانية؛ ﹣
 مة حسابات النتائج؛قائ ﹣
 قائمة التدفقات النقدية؛ ﹣
 قائمة تغريات األموال اخلاصة؛ ﹣
 .املالحق ﹣

. ومن مجلة هذه القوائم، جند أن احملللني املاليني يركزون بصفة كبرية على قائميت امليزانية وحسابات النتائج
كذا أداء املؤسسة، سواء يف الوقت نظرا ملا حتتويانه من معلومات تساعدهم يف دراسة الوضعية املالية للمؤسسة، و 

 .احلايل أو يف املستقبل

خالل هذا البحث، واليت ميكن صياغتها   بحث عن إجابات هلاومن هذا كله، ترتاءى لنا اإلشكالية اليت ن
 :كاآليت



 

 

 ب

 فيما تكمن أهمية التسيير االستراتيجي المالي داخل المؤسسة اإلقتصادية؟

وضعنا بعض الفرضيات اليت من شأهنا أن تساعد يف بناء منهجية هذه  ولإلجابة على هذه اإلشكالية،
 :الدراسة، واليت جاءت كاآليت

 .التسيري االسرتاتيجي املايل ذو أمهية كبرية يف املؤسسة اإلقتصادية ﹣
كبريا يف إعطاء نظرة مفصلة عن الوضعية املالية   للقوائم املالية دوراليل املايل حالتيلعب  ﹣

 .للمؤسسة
 .املؤسسات اجلزائرية تعتمد وسائل وتقنيات التسيري من أجل بناء اسرتاتيجياهتا ﹣

ارتأينا تقسيم ات من عدمها، اتبعنا املنهج الوصفي التحليلي، و ومن أجل إثبات مدى صحة الفرضي
تناولنا يف أوهلا اإلطار املفاهيمي العام، بدء بالتطرق إىل املؤسسة مبختل  . البحث إىل ثالثة فصول رئيسية

اه، وكذا يليها التسيري االسرتاتيجي، مباهيته، أمهيته ومزاي. وظائفها وتصنيفاهتا ،أهدافها وخصائصهاتعاريفها، 
 .وصوال إىل التحليل املايل، عن طريق تعريفه، وإبراز أمهيته، وأهدافه، ومراحله. مراحله

بينما تناولنا يف ثانيها أدوات التحليل املايل، حيث ركزنا اهتمامنا باألدوات اليت ختص امليزانية املالية 
واليت تضم رأس املال العامل، واحتياجاته واخلزينة، مث  فتطرقنا إىل مؤشرات التوازن املايل،. وجدول حسابات النتائج

 .إىل النسب املالية اليت تعىن بدراسة امليزانية وجدول حسابات النتائج

ويف ثالثها، حاولنا اسقاط ما مت التطرق إليه يف الفصول األوىل، وخاصة الفصل الثاين، على الشركة 
تحليل قائميت امليزانية وجدول حسابات النتائج اخلاصة بالشركة، فقمنا ب. -سونلغاز  -الوطنية للكهرباء والغاز 

 .حماولني التعليق على نتائج التحليل، وإعطاء بعض النصائح ملسؤويل الشركة

 :من األهداف، ميكن حتديدها يف النقاط التالية مجلةويأيت هذا البحث بغرض حتقيق 

 .اإلجابة على التساؤل املطرو، يف إشكالية البحث ﹣
 .رف على األدوات املستخدمة يف التحليل املايلالتع ﹣
 .إبراز مدى أمهية التحليل املايل كأداة لتشخيص الوضعية املالية للمؤسسة ﹣
 .التعرف عن قرب على الوضعية املالية للمؤسسة حمل الدراسة ﹣
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كيزة وتكمن أمهية هذا البحث يف كون التسيري االسرتاتيجي املايل داخل املؤسسة اإلقتصادية أضحى الر 
، وكذا يف احلاجة األساسية اليت تبىن عليها اسرتاتيجيات املؤسسة، خاصة يف ظل املنافسة الشديدة بني املؤسسات

كما دفعنا حب . وهذا ما دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع .املاسة لتغيري أسلوب تسيري املؤسسات يف اجلزائر
 ،وحماولة فهم كيفية التحليل املايل للقوائم املالية بصفة عامةاالطالع على كل األمور املتعلقة باملالية والتسيري، 

 .بصفة خاصة وقائميت امليزانية وجدول حسابات النتائج

أثناء إجناز هذا  هافلقد صادفتنا بعض. تواجهناتجاوز الصعوبات والعقبات اليت نجا، إال بوال حتلو لذة ال
 :العمل، نذكر منها

 التسيري االسرتاتيجي املايل؛قلة املراجع اليت تناولت موضوع  ﹣
 كل مرة؛يف   مما دفعنا إىل تغيريه عدم تعاون املسؤولني يف بعض املؤسسات مكان الرتبص، ﹣

 .ولكن هذه الصعوبات كانت احلافز، وهي ما دفعنا إىل إجناز هذا البحث املتواضع



 فصل األولال
 تمهيد

 ماهية المؤسسة: المبحث األول

 التسيير االستراتيجي: المبحث الثاني

 التحليل المالي: المبحث الثالث

 خاتمة الفصل

  



 الفصل الثاني
 تمهيد

 شرات التوازن الماليؤ التحليل بم: المبحث األول

 التحليل بالنسب المالية: المبحث الثاني

 يل جدول حسابات النتائجتحل: المبحث الثالث

 خاتمة الفصل

  



 الفصل الثالث
 تمهيد

 تقديم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز: المبحث األول

التحليل المالي للميزانية المالية وجدول : المبحث الثاني
 حسابات النتائج لشركة سونلغاز

 خاتمة الفصل

  



 
 مقدمةال

  



 
 خاتمةال

  



 
 مة المراجعقائ

  



 
 
 

 

 

 

 ؛مضمون هذه المذكرة يعبر عن رأي صاحبها
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 :تمهيد

كان لزاما علينا إختيار مؤسسة   ،التسيري اإلسرتاتيجي املايل داخل املؤسسة اإلقتصاديةنتيجة ألمهية 
ولعل أبرزها هو امتناع  ولكن واجهتنا بعض الصعوبات، .جزائرية ما لتطبيق ما جاء يف الفصلني األول والثاين

املسؤولني عن تقدمي الوثائق الالزمة إلجراء الدراسة على أمت وجه، واليت تتمثل أساسا يف قائميت امليزانية وحسابات 
الوطنية للكهرباء والغاز ة الشركويف النهاية، وبعد املرور بعدد من املؤسسات، جاء الفرج عن طريق . النتائج

واليت مل يرتدد مسؤولوها يف السماح لنا باإلطالع على الوثائق  ،يع للغرب، فرع مستغامن، مديرية التوز (لغازسون)
 .املطلوبة
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 :تقديم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز: المبحث األول

 :لمحة تاريخية: المطلب األول

املنشور يف اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  9696كة الوطنية للكهرباء والغاز مبقتضى األمر ر أنشأت الش
. ، وحلت حمل املؤسسة املسماة كهرباء وغاز اجلزائر اليت حلت بنفس األمر9696األول من شهر أوت عام 

عدها ومنشآهتا لتنتقل بإعادة تشكيل قوا 9691وبناء على الطلب املتزايد على خدمات الشركة، قامت يف سنة 
، وذلك بفضل 9696ميغاوات سنة  9211إىل  9696ميغاوات سنة  926الطاقة اإلنتاجية للشركة من 

املراكز احلرارية املتواجدة يف كل من عنابة ووهران، باإلضافة إىل املولدات الغازية املوجودة يف العاصمة، تقرت، 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، حتتكر حلساب  وشركة سونلغاز هي. حاسي مسعود وأرزيوغرداية، 

 :الدولة النشاطات التالية

 إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء؛ ﹣

 .نقل وتوزيع الغاز ﹣

إال أنه ويف ظل التطورات اإلقتصادية اليت شهدهتا الساحة خالل األلفية اجلديدة، حتولت شركة سونلغاز 
ذي  22املؤرخ يف  219ت أسهم، وهذا مبقتضى املرسوم رقم من شركة ذات طابع صناعي وجتاري إىل شركة ذا

 .م 2112فيفري  9ه املوافق لـــ  9622القعدة 

 :مستغانموالية تقديم مديرية التوزيع ل: المطلب الثاني

. والية مستغامنهي إدارة فرعية تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز يف الغرب، يقع مقرها بالقرب من مقر 
ية اخلدمة يف  مهمتها األساسية هي صيانة وتشغيل شبكات الكهرباء وتوزيع الغاز، وضمان سالمة وجودة واستمرار 

وكاالت  0تتكون من . نسمة 091111بلدية بعدد سكاين يتجاوز  12تغطي املديرية و . كل أحناء الوالية
والشكل التايل يبني  .عميال فيما خيص الغاز 91169 اء، وعميال فيما خيص الكهرب 999126وتدير . جتارية

 :اهليكل التنظيمي للمديرية
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 الهيكل التنظيمي للمديرية: (1-3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عتمادا على وثائق املؤسسةإمن إعداد الطالب  :المصدر

 مدير التوزيع

 سكرتارية المدير خبير اإلتصاالت

قسم التخطيط 
 للكهرباء والغاز

القسم الفني 
 للكهرباء

 القسم القانوني

قسم دراسات تنفيذ 
أعمال الكهرباء 

 والغاز

قسم اإلدارة 
 والتسويق

مساعد األمن 
 الداخلي لإلدارة

قسم الموارد 
 البشرية

الحاالت  خدمة
 العامة

 القسم الفني للغاز

قسم العالقات 
 التجارية

قسم المحاسبة 
 والمالية

خلية المراقبة 
 والتنفيذ

خدمة تشغيل النظام 
 المعلوماتي

 مهندس األمن
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 :سونلغاز لشركة وجدول حسابات النتائج المالية ميزانيةلالتحليل المالي ل: المبحث الثاني

 :عرض الميزانية المالية وجدول حسابات النتائج لشركة سونلغاز :المطلب األول

 الميزانية المالية 

 4112لسنة  الميزانية المالية لشركة سونلغاز(: 1-3)الجدول 

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول
  األموال الخاصة  األصول غير الجارية

 9092919699109 رأس املال الصادر  التثبيتات المعنوية
 109299962199 فوارق إعادة التقييم 990699199 األراضي

 -9611919226199 النتيجة الصافية 99296229196 عمليات ترتيب وهتيئة األراضي
 -22909106169 أموال خاصة أخرى 99996619129 املباين

 3443437323774 مجموع األموال الخاصة 1929690901119 املنشآت التقنية واملعدات
  خصوم غير جارية 1009919191109 معنوية أخرى تثبيتات

 990991291169 اليةاملديون الاإلقرتاضات و  2661906999191 التثبيتات اجلاري إجنازها
 2996190290169 املؤونات واملنتوجات املسجلة من قبل 6371731634734 مجموع األصول غير الجارية

 4744431246723 مجموع الخصوم غير الجارية  األصول الجارية
  خصوم جارية 299061191 خمزون جاري

 099666906192 املوردون واحلسابات الدائنة 9199999991196 الزبائن
 91191092109 الضرائب 90096029119 املدينون اآلخرون

 969029969162 ديون أخرى 11111219161 الضرائب
 1111 خزينة اخلصوم 229629609192 األصول خزينة

 1336344132736 مجموع الخصوم الجارية 1332631124744 األصول الجارية مجموع
 11413741646732 المجموع العام للخصوم 11413741646732 المجموع العام لألصول

 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق املؤسسة :المصدر
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 جدول حسابات النتائج: 

 4112لسنة  جدول حسابات النتائج لشركة سونلغاز (:4-3)الجدول 
 المبالغ البيان

 1999009196109 املبيعات واملنتوجات امللحقة
 3443773136771 إنتاج السنة المالية
 -1119999126199 املشرتيات املستهلكة

 -696066996166 اخلدمات اخلارجية واإلستهالكات األخرى
 -2443141426731 استهالك السنة المالية

 -311133376771 القيمة المضافة لالستغالل
 -999990101161 أعباء املستخدمني

 -90696110101 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة
 -1142464714713 الفائض اإلجمالي لالستغالل
 999196921199 املنتجات العملياتية األخرى
 -29619991121 األعباء العملياتية األخرى

 -199220269109 خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة
 92610611196 إعادة خسائر القيم واملؤونات

 -1213313442743 النتيجة العملياتية
 1111 تقدمي خدمات على املصاريف املالية
 1111 أداءات مقدمة على املصاريف املالية

 1711 النتيجة المالية
 -1213313442743 العاديةالنتيجة 

 1111 عناصر املنتوجات غري العادية
 1111 عناصر األعباء غري العادية

 1711 النتيجة غير العادية
 1111 الضرائب الواجب دفعها على النتيجة العادية

 1111 ضرائب أخرى على النتيجة
 -1213313442743 النتيجة الصافية للسنة المالية
 .من إعداد الطالب إعتمادا على وثائق املؤسسة :المصدر



 الحــــــــالــــــــــةدراســــــــــــة  :الثـــــــالـــثل ـــــصالف

 

 

 

04 

 :التحليل بواسطة مؤشرات التوازن المالي :المطلب الثاني

 :ميكن تلخيص مؤشرات التوازن املايل يف اجلدول التايل

 حساب مؤشرات التوازن المالي(: 3-3)الجدول 

 المبــــــالغ البيـــــــــــــــــان المبــــــالغ البيـــــــــــــــــان
 9991990169102 األموال اخلاصة 6969666029129 األموال الدائمة
 6901099619119 األصول الثابتة 6901099619119 األصول الثابتة

 -4714163361733 رأس المال العامل الخاص 33334774777 رأس المال العامل
 2092919696161 اجلارية اخلصوم 9916691162129 األصول املتداولة
 9996122996116 اخلصوم غري اجلارية 9996122996116 اخلصوم املتداولة

 2224133333774 ر م ع األجنبي 33334774777 احتياجات رأس المال العامل
 -2019161969199 ر م ع اخلاص 99919009100 رأس املال العامل

 6662191999102 ر م ع األجنيب 99919009100 احتياجات رأس املال العامل
 1332631124744 ر م ع اإلجمالي 1711 الخزينة

 .من إعداد الطالب :المصدر

فاملؤسسة يف وضعية جيدة ومالئمة، أي  ،نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن رأس املال العامل موجب
يدل هذا على وجود هامش أمان لدى  كما. مقدرة على تسديد الديون إذا ما حان أجل االستحقاقهلا 

 ويدل رأس املال العامل اإلجيايب على أن املؤسسة متول استثماراهتا باألموال الدائمة. املؤسسة، وهو مؤشر إجيايب
 .دون اللجوء إىل اإلستدانة على املدى القصري

وهذا يدل على أن األموال اخلاصة ال تغطي  ومن اجلدول أيضا جند أن رأس املال العامل اخلاص سالب،
، أي أن املؤسسة تعتمد على جزء من الديون الطويلة األجل لتغطية املائةيف  .91.7األصول الثابتة إال حبوايل 

عن  :، مثاللذا كان لزاما عليها أن تزيد يف األموال الدائمة ،األصول الثابتة، وهذه الوضعية ليست باملستحسنة
 .ة يف رأس املالالزياد طريق

ونالحظ أيضا أن احتياجات رأس املال العامل موجبة أي أكرب من الصفر، وهذا يدل على أن املؤسسة 
 .أكثر دميومة، وذلك لتغطية احتياجات الدورةحباجة إىل مصادر أخرى 
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 :التحليل بواسطة النسب: لثالمطلب الثا

 :نسب السيولة -1

 .2196لشركة سونلغاز لسنة اجلدول التايل ميثل نسب السيولة 

 نسب السيولة لشركة سونلغاز(: 2-3)الجدول 

 النتــــــــــــــــــــــــــــــائج التطبيق العددي الصــــــــــيغة الريــــاضيــــة ةـــــــالنسب
 األصول اجلارية نسبة التداول

 اخلصوم اجلارية
9916691162129 
9996122996116 1712 

السيولة  نسبة
 السريعة

 املخزون –األصول اجلارية 
 اخلصوم اجلارية

9916691162129 – 299061191 
9996122996116 1712 

 املوجودات وما مياثلها نسبة النقدية
 اخلصوم اجلارية

229629609192 
9996122996116 1712 

رسالة مكملة لنيل شهادة  التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي، حممد سامي، لزعر :نقال عن، من إعداد الطالب :المصدر
 .66:ص ،2192-2199صص اإلدارة املالية، جامعة منتوري، قسنطينة، خت املاجستري يف علوم التسيري

يف  916من اجلدول أعاله أن األصول اجلارية تغطي اخلصوم اجلارية بنسبة كبرية واليت تتجاوز  نالحظ
ومن اجلدول أيضا جند أن قيمة . موال الدائمةاملائة، ومنه نستنتج أن جزء من األصول اجلارية يتم تغطيته باأل

يث بقيت النسبة على حاهلا، وهي املخزون ال تؤثر بشكل كبري يف تغطية األصول اجلارية للخصوم اجلارية، ح
يف املائة،  96وجند كذلك من خالل اجلدول أن نسبة النقدية ال تغطي اخلصوم اجلارية إال حبوايل . يف املائة 916

وهي نسبة ضعيفة جدا، وال تسمح للمؤسسة بضمان تسديد ديوهنا القصرية األجل يف آجاهلا احملددة، لذا وجب 
 .اهتا فيما خيص الديون القصرية األجلأن تراجع حسابعلى املؤسسة 

 :نسب النشاط ومعدالت الدوران -4

 .2196فيما يلي جدول خاص بنسب النشاط ومعدالت الدوران لشركة سونلغاز لسنة 
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 نسب النشاط ومعدالت الدوران لشركة سونلغاز(: 3-3)الجدول 

 النتــــــــــــــــــــــــــــــائج الصــــــــــيغة الريــــاضيــــة ةـــــــالنسب
معدل دوران إمجايل 

 األصول
 رقم األعمال

 1733 إمجايل األصول

معدل دوران األصول 
 غري اجلارية

 رقم األعمال
 1736 األصول غري اجلارية

معدل دوران األصول 
 اجلارية

 رقم األعمال
 4731 األصول اجلارية

 يوم 199 فرتة التخزين
 1714 دوران املخزونمعدل 

 رقم األعمال معدل دوران الذمم
 4737 رصيد الذمم

 رقم األعمال معدل دوران النقدية
 13733 املوجودات ومياثلها

 .66:حممد سامي، مرجع سبق ذكره،ص لزعر :نقال عنمن إعداد الطالب،  :المصدر

 :جند من خالل جدول نسب النشاط ومعدالت الدوران أن  

 11  صول هي ما يتحول إال رقم أعمالاملائة من األيف. 

  يف املائة 16تقدر كفاءة املؤسسة يف استخدام األصول غري اجلارية لتوليد رقم األعمال بـــ. 

 وهي نسبة جيدة 2111فتقدر بـــ  لتوليد رقم األعمال أما كفاءهتا يف استخدام األصول اجلارية. 

 فهو يدل على كفاءة كبرية لدى اإلدارة يف 2190يقدر حبوايل  فيما خيص معدل دوران الذمم، والذي ،
 .منح اإلئتمان والتحصيل

  مرة 99199بينما عدد املرات اليت تدور فيها النقدية فهي تقدر بأكثر من. 

 :نسب الهيكل التمويلي واليسر المالي -3

 .2196خالل سنة اجلدول املوايل يبني نسب اهليكل التمويلي واليسر املايل لشركة سونلغاز 
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 .نسب الهيكل التمويلي واليسر المالي لشركة سونلغاز(: 3-3)الجدول 

 النتــــــــــــــــــــــــــــــائج ةــــاضيــــيغة الريــــــــــالص ةـــــــالنسب
نسبة التمويل 

 اخلارجي لألصول
 اخلصوم غري اجلارية ﹢اخلصوم اجلارية

 1736 إمجايل األصول

التمويل نسبة 
 الداخلي لألصول

 األموال اخلاصة
 1731 إمجايل األصول

نسبة املديونية 
 الكاملة

 اخلصوم غري اجلارية ﹢اخلصوم اجلارية
 1733 األموال اخلاصة

نسبة املديونية 
 قصرية األجل

 اخلصوم اجلارية
 1.43 األموال اخلاصة

،دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات وآخرون،منري شاكر حممد  :نقال عن من إعداد الطالب؛ :المصدر
 .96-99: ص-،ص2119األردن، 

 :خالل هذه املعطيات اليت تظهر يف اجلدول أعاله، تتبني لنا املعطيات التالية

  والقصري يف املائة، وهي متثل نسبة الديون بشقيها، الطويل  16نسبة التمويل اخلارجي حوايل
 .األجل

  يف  91يف املائة، أي أن األموال اخلاصة تغطي ما نسبته  91نسبة التمويل الداخلي حوايل
املائة من اخلصوم، وهذا يدل على أن املؤسسة تعتمد بشكل كبري على نفسها يف متويل 

 .نشاطاهتا

 يف املائة 99ل اخلاصة هي حوايل نسبة الديون إىل األموا. 

 يف املائة فقط 21ة إىل األموال اخلاصة حوايل نسبة اخلصوم اجلاري. 

 :قدرة التمويل الذاتي -2

وقد مت تلخيصهما يف جدولني، . طريقة اجلمع وطريقة الطرح: حتسب قدرة التمويل الذايت وفق طريقتني
 :سيتم عرضهما فيما يلي
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 حساب قدرة التمويل الذاتي لشركة سونلغاز بالطرح(: 4-3)الجدول 

 ائجــــــــــــــــــــالنت انـــــــــــــــــــــــــالبي
 -9926962092119 الفائض اخلام لالستغالل

 999196921199 املنتجات العملياتية األخرى
 -29619991121 األعباء العملياتية األخرى

 1111 املنتجات املالية
 1111 األعباء املالية

 1111 املنتجات غري العادية
 1111 غري العادية األعباء

 1111 الضريبة على األرباح
 -1121173731732 قدرة التمويل الذاتي

Source: préparé par l'étudiant; basé sur; Chantal Buissart & M. Benkaci: Analyse financière, BERTI Edition, 

Alger, Algérie, 2011, P:47. 

 حساب قدرة التمويل الذاتي لشركة سونلغاز بالجمع (:7-3)الجدول 

 ائجـــــــــــــــــــالنت انـــــــــــــــــــــــــالبي
 -9611919226199 النتيجة الصافية

 199220269109 خمصصات االهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة
 -92610611196 االسرتجاعات عن خسائر القيمة واملؤونات

 1111 القيم عن خروج األصول الثابتة غري املاليةنواقص 
 1111 فوائض القيمة عن خمزونات األصول الثابتة غري املالية
 1111 أقساط إعانات االستثمار احملولة للنتيجة للسنة املالية

 -1121173731732 قدرة التمويل الذاتي
Source: préparé par l'étudiant; basé sur; Chantal Buissart & M. Benkaci; Op. Cit., P: 48. 
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ويف كلتا احلالتني . نالحظ من خالل ما سبق أن قدرة التمويل الذايت متساوية بالطريقتني، اجلمع والطرح
 .فهي سالبة، أي أن املؤسسة تعاين من عجز، وال متلك قدرة على متويل نفسها بنفسها

 :نسب الربحية -3

فهل حققت املؤسسة حمل الدراسة هذا . بني أبرز أهداف املؤسسة هو حتقيق أكرب معدل للرحبية من
 .2196اهلدف؟ هذا ما سنعرفه من خالل حساب نسب رحبية شركة سونلغاز لسنة 

  (:الهوامش)نسب ربحية المبيعات   3-1

 :تتم دراسة رحبية املبيعات من خالل النسب مدرجة يف اجلدول التايل

 لشركة سونلغاز (الهوامش)نسب ربحية المبيعات (: 6-3)الجدول 

 النتــــــــــــــــــــــــــــــائج ةــــاضيــــيغة الريــــــــــالص ةـــــــالنسب
نسبة هامش الربح 

 اإلمجايل
 تكلفة البضاعة املباعة –رقم األعمال 

 1714 رقم األعمال

نسبة هامش القيمة 
 املضافة

 املضافة القيمة
 1714 رقم األعمال

نسبة هامش 
الفائض اخلام 

 لالستغالل

 الفائض اخلام لالستغالل
 -1746 رقم األعمال

نسبة هامش نتيجة 
 االستغالل

 نتيجة االستغالل
 -1734 رقم األعمال

نسبة هامش الربح 
 الصايف

 النتيجة الصافية
 -1734 رقم األعمال

Source: préparé par l'étudiant; basé sur; Christophe Thibierge: Analyse financière, Vuibert, 2 édition, Paris, 

France, 2007, P: 67. 
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يف املائة من هامش  92من اجلدول السابق، جند أن الدينار الواحد من رقم األعمال ال يولد إال ما قدره 
ألخرى جاءت سالبة، وهذا راجع إىل سلبية من القيمة املضافة، ولكن النسب اجممل األرباح، والنسبة ذاهتا 

 .النتائج

 :نسب المردودية 3-4

 :فيما يلي نسب املردودية اخلاصة بشركة سونلغاز

 .نسب المردودية لشركة سونلغاز(: 11-3)الجدول 

 النتــــــــــــــــــــــــــــــائج ةــــاضيــــيغة الريــــــــــالص ةـــــــالنسب

اإلقتصادية املردودية 
 الصافية

 نتيجة االستغالل
 -1724 األصول اإلقتصادية

 املردودية املالية
 النتيجة الصافية
 -1741 األموال اخلاصة

Source: préparé par l'étudiant; basé sur; Christophe Thibierge, Op. Cit., P: 72. 

ميكن القول بأن الشركة تعاين عجزا نظرا ألن كلتا املردوديتني سالبتني، وهذا يعود إىل سوء النتائج، سواء 
 .نتيجة االستغالل أو النتيجة الصافية، فكلتامها سالبتني
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 :خاتمة الفصل

يف هذا الفصل تطبيق معظم النسب واملؤشرات على امليزانية املالية وجدول حسابات النتائج حاولنا 
ويف النهاية ميكن القول . كما حاولنا تفسريها وفق ما جاءت عليه  .-سونلغاز  -للشركة الوطنية للكهرباء والغاز 

. ل إعادة النظر يف السياسة املالية املتبعةمن خال اجيب تداركه ةمالي أزمةبأن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تعاين 
لذا أصبح لزاما عليها أن تتبع اسرتاتيجية مالية جديدة متّكنها من اخلروج من هذه األزمة، وتسمح هلا بتحقيق 

 .أهدافها املسطرة من قبل، حىت تضمن البقاء والدميومة واالستمرار



 

 

ومن بعيد في لمتواضع إلى كل من ساهم من قريب ل ايسرني أن أهدي هذا العم
 :إنجازه، وأخص بالذكر كل من

 األستاذة القديرة قبايلي حورية، واألستاذ الموقر بن دحمان عبد القادر،

 الوالدين الغاليين، واإلخوة األفاضل،

 جمع األساتذة الكرام،

 .وإلى كل األصدقاء

 خليفة

  



 
 

ة بهذا لأتقدم إلى كل من كانت له صفان، عبارات الشكر والتقدير والعر  بأسمى
 :وقّدم يد المساعدة من أجل إنجازه ونخص منهم بالذكر واإلشادةالبحث 

دعم لي  همادّ ق اعلى ماألستاذين الكريمين قبايلي حورية وبن دحمان عبد القادر 
 ،مةومن نصائح وإرشادات قيّ المعنوي والفكري 

 ،مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وكالة مستغانم

 .وكل األساتذة األفاضل عبر المشوار الدراسي والجامعي

 خليفة
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