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  تشكرات
  أن جيري يف ملكه اال مبشيئته جل شأنه.احلمد هللا الذي وفقين و مكنين من امتام هذه املذكرة فما كان لشيء 

" ولد حممد عيسى  يسعدين أن أتقدم بشكري و تقديري و امتناين و عرفاين للجميل اىل األستاذ املشرف
كما أتقدم بشكر اىل عائليت الكرمية ملا وفرته يل من راحة حىت   ،حممود" ملا أسداه يل من نصائح و توجيهات

  أمتم هذا العمل و أخص بالذكر والدي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها و امدمها بالصحة و العافية.

  الكرمية حفظهما اهللا.كما أتقدم بالشكر اجلزيل اىل زوجي "سفيان" و عائلته 

أمال أن أكون قد  ،راجية من اهللا أن اكون قد أصبت أكثر مما أخطأت و أن يستفاد مما بذلت من جهود
 و ينفعنا مبا علمنا. ،أعطيت املوضوع بعض حقه و أسأل اهللا أن يعلمنا ما بنفعنا

  



                                                                                                                         
 

 

  

  

  اهداء
  .آله و صحبه أمجعنيالصالة و السالم على سيد البشرية حممد و على 

  اىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم أيب العزيز.

  اىل القلب الناصع أمي احلبيبة. ،اىل رمز احلب و بلسم الشفاء ،اىل من أرضعتين احلب و احلنان

  اىل من حبهم جيري يف عروقي و يلهج  بذكراهم فؤادي اىل أخي و أخيت.

  اىل الذين بذلوا كل جهد و عطاء لكي أصل اىل هذه اللحظة أساتذيت

  ولد حممد عيسى حممود" . الكرام و ال سيما أستاذي و مرشدي يف مذكريت "

  اىل من رافقين دائما و معه سرت الدرب خطوة خبطوة زوجي العزيز "سفيان".

  .العزيزة بلبيوض خدجية إىل صديقيت

  و يف األخري أرجو من اهللا تعاىل أن جيعل عملنا نافعا يستفيد منه املرتبصني

  مجيع الطلبة املرتبصني املقبلني على التخرج.
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 ~  ب ~
 

  مقدمة عامة

ضة اقتصاديةتعترب املؤسسة االقتصادية              فقد أخذت االهتمام األكرب ،نواة كل اقتصاد و حمرك كل 

 ،و يرجع سبب تعاظم دراستها اىل الدور األساسي الذي تلعبه يف االقتصاد الوطين ،تزايد من قبل الباحثنياملو 
  فهي تعد الوحدة األساسية الذي تسري النشاط االقتصادي باعتبارها املكون االساسي للثروة.

غري أن يف مرحلة متقدمة من حياة املؤسسات االقتصادية تغريت النظرة و أصبح يعتقد الكثري أنه من       
ة اقتصاد اىل سبب تدين و بذلك تغريت النظرة اليها من نوا ،أجل حتقيق التوازنات العامة جيب اختاد سبل

  االقتصاد و تدهوره.

كما يعترب اخلطر من اجلهة املالية بأنه ضرر مباشر متوقع للنشاط املرتبط بوحدة اقتصادية بسبب وقوع       
و يف حالة حدوثه ينتج عنه خسائر مؤثرة قد تؤدي ايل عدة  ،سياسية و بشرية ،طبيعية ،أحداث اقتصادية

و ميكن أن يطلق اخلطر باملفهوم  ،ادية يف النشاط املمارس و خروجها من السوقاستمرارية الوحدة االقتص
املايل عن العسر املايل الذي يرتبط حبالة االرتباك املايل للمؤسسة و جيعلها عاجزة بصفة مؤقتة أو دائمة عن 

  الوفاء مبا عليها من التزامات اجتاه الغري.

الرياضية و العلمية حيث لكل  ،ر بعدة طرق منها االحصائيةو على ضوء هذا تتم عملية معاجلة العس     
و هذه العمليات املقصود منها مواجهة  ،منهما منهج متبع يف مواجهة العسر احملتمل و النتيجة املتوقعة منه

و العمل على   ،املخاطر احملتملة من جهة و االكتشاف املبكر للمشاكل يف حال وقوعها من جهة ثانية
و هي عملية مستمرة شاملة يشرتك املوظفني فيها يف مجيع املستويات و اليت هلا آثار  ،هة ثالثةتصحيحها من ج

  متعددة على أداء املؤسسة.

  االشكالية المطروحة

  قمنا بصياغة االشكالية التالية: ،و لإلحاطة جبوانب املوضوع      

  كيف ميكن مواجهة العسر املايل يف املؤسسة االقتصادية؟       
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 ~  ت ~
 

  :قمنا بطرح جمموعة من التساؤالت الفرعية ،و تدعيما لإلشكالية الرئيسية للبحث    

 ما املقصود بالعسر املايل؟ و ما هي أسبابه؟ -

 ما هي آليات املعتمدة حلل مشكلة العسر املايل؟ -

 هل البنك اخلارجي اجلزائري يتأثر بظاهرة العسر املايل؟ -

  فرضيات البحث

  : الفرضيات لإلجابة على التساؤالت املطروحةقمنا بصياغة بعض        

 اء حياة املؤسسة االقتصادية. :الفرضية األولى  العسر املايل ظاهرة تؤدي إىل ا

 تسمح اآلليات املعتمدة مبعاجلة احلالة املالية للمؤسسة، باستخدام  :الفرضية الثانية
 خمتلف البيانات احملاسبية.

 ئج املتحصل عليها تتوقف على مدى صحة : ان مصداقية النتاالفرضية الثالثة
  املعلومات املقدمة من طرف البنك.

  أهداف البحث

  البحث ايل حتقيق مجلة من األهداف أبرزها:يهدف هذا       

 سباب اليت تؤدي ظهور مشكلة العسر املايل.األابراز  -

 .للعجز اىل بر األمانآليات املعتمدة للخروج باملؤسسات العاجزة أو اليت يف طريقها دراسة مجيع  -

  مبررات اختبار الموضوع

  :نوجزها يف ما يلي ،عدة أسباب دفعتنا الختيار هذا املوضوعهناك       

 امليول الشخصي للبحث يف هذا النوع من املواضيع؛ -

 ارتباط هذا املوضوع بطبيعة ختصصنا و رغبتنا يف معرفة املزيد عن؛ -

  .، خاصة جبانب العمليالدراسةامكانية اكتساب املعرفة من خالل هذه  -
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  تقسيم البحث

  :، قسمنا حبثنا اىل ثالث فصول، اثنان فصول نظرية و فصل تطبيقيلإلملام هلذا املوضوع بشكل جيد      

 :حيث  ،سنتناول املفاهيم العامة للمؤسسة االقتصادية و حميطها كمدخل هلذه الدراسة الفصل األول
أما املبحث الثاين حميط و موارد املؤسسة  ،نتطرق يف املبحث األول منه اىل ماهية املؤسسة االقتصادية

 االقتصادية.

 خصصنا  ،و قد جاء يف مبحثني ،مواجهة العسر املايل يف املؤسسة االقتصادية عنوانه :الفصل الثاني
بالتطرق اىل تعريف العسر املايل بذكر  املبحث األول ملوضوع العسر املايل يف املؤسسة االقتصادية

ويف  ،مث دراسة آثاره على االقتصاد القومي و اجلهاز املصريف ،مظاهره و مراحل ظهوره ،مفهومه
أما املبحث الثاين  ،األخري نتطرق اىل األسباب اليت ميكنها ان تساهم يف حدوث هذه الظاهرة

كربنامج التطهري   ،القتصادية للتخلص من مديونتهاسنتطرق ايل خمتلف اآلليات اليت اتبعتها املؤسسة ا
و يف  مث سياسة اعادة اهليكلة  ،املايل اليت اعترب ضرورة للحصول املؤسسة على االستقاللية املالية

كاالندماج  االخري خمطط التصحيح الداخلي بالضافة اىل آليات أخرى اعتمدت حلل هذه املشكلة 
 حتمي. و التأجري و التصفية و البيع كحل 

 اجلزائري كنموذج للدراسة من خالل  ارجيالبنك اخل سيكون دراسة تطبيقية يف :الفصل الثالث
قة.ا تطرقنا اليه يف الفصول الساباسقاط م
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  مهيدت

  ،تتميز بالشمولية و ميكن النظر اليها من زوايا متعددة  ،املؤسسة هي مفهوم ذو طبيعة جد معقدة       
ا تعمل يف بيئة جمتمعة حمددة و متثل جزءا   ،حيث تعرب املؤسسة عن واقع اقتصادي و بشري و اجتماعي كو

تمع فاملؤسسة بوظائفها املختلفة هي يف قلب البيئة االقتصادية   ،من البنية االقتصادية و االجتماعية هلذا ا
ا الرئيسية التطور و التغريال فاحمليط احلايل للمؤسسات جد معقد و غري مؤكد, و قبل  ،ديناميكية اليت ميز

حبيث يعرض   ،حول املؤسسةاخلوض يف دراسة حميط املؤسسة جيدر بنا تقدمي بعض املفاهيم العامة الضرورية 
أنواع املؤسسات و  ،و خصائصها  ؤسسةو ذلك بتقدمي تعريف امل  ،املبحث األول ماهية املؤسسة االقتصادية

  و أخريا أهداف املؤسسة. ،مع توضيح املزايا و العيوب لكل نوع

  ،فيتناول دراسة حميط املؤسسة و مواردها من خالل التعرض ملفهوم حميط املؤسسة ،أما املبحث الثاين        
 و تأثرياته على نشاط املؤسسة, و كذلك مواردها.  ،مكوناته
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  ماهية المؤسسة االقتصادية : المبحث األول

 ذكر مع املؤسسات أنواع خصائصها، و جوانب عدة من املؤسسة مفهوم إىلنتعرض يف هذا املبحث        
     .املؤسسة أهداف إىل سنتطرق أخريا و نوع، كل متيز اليت اخلصائص

  خصائصها و االقتصادية المؤسسة تعريف: األول المطلب    

  .خصائصها و املؤسسة تعريف املطلب هذا يف سنعرض        

  تعريف المؤسسة االقتصادية.  1

فهي مفهوم يتميز بالشمولية  ،من الصعب أن حنيط يف تعريف واحد معىن كلمة مثل املؤسسة             
    :1هلا املعطاة التعاريف أهم من و ،ميكن أن ينظر اليه من زوايا متعددةو 

 االقتصادي؛ لإلنتاج الالزمة املادية و البشرية املوارد فيها تتجمع اليت االقتصادية الوحدة هي املؤسسة -

 بني اجلمع خالل من معينة سوقية قيمة إجياد هو منه اهلدف معني، إنتاجي تنظيم هي املؤسسة -
 الكلي اإليراد بني من الفرق املتحصل الربح لتحقيق السوق يف بيعها تتوىل مث ،انتاجية  معينةعوامل 
  اإلنتاج؛ تكاليف و منها املباعة الكمية ضرب سعر السلعة يف عن الناتج

 شراءو  ختزين من به املتعلقة النشاطات و اإلنتاجي النشاط متارس اليت االقتصادية الوحدة هي املؤسسة -
 أجلها؛ من املؤسسة أوجدت اليت األهداف حتقيق أجل من وبيع،

م فيها الناس ينظم اليت القوالب هي املؤسسة - م يف شؤو  جهاز املؤسسة و بعض، مع بعضهم عالقا
  ....توزيع و جتهيز و وأدوات نظم و تركيبات على تشتمل العمل وأجهزة عمل،

  خصائص المؤسسة االقتصادية. 2

 املؤسسة ا تتصف اليت اخلصائص أو الصفات استخالص ميكن السابقة، التعاريف من           
  :2يف واملتمثلة ةاالقتصادي

  أجلها؛ من وجدت اليت الوظيفة أداء أو اإلنتاج على القدرة -
                                                             

  .24: ص ،2006 اجلزائر، ،4 الطبعة اجلامعية، املطبوعات ديوان". املؤسسة اقتصاد" صخري، عمر - 1
  .25: ص سابق، مرجع - 2
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ا  حيث من أو الصالحيات، و احلقوق امتالكها حيث من مستقلة قانونية شخصية املؤسسة -  واجبا

  ومسؤوليتها؛
عمالة   و مواتية سياسية ظروف و كايف متويل من هلا يكفل مبا البقاء على قادرة املؤسسة تكون أن -

  ؛املتغرية الظروف مع نفسها تكييف على قادرةو     ،كافية
تمع يف أساسية اقتصادية وحدة هي املؤسسة -   األفراد؛ من الكثري رزق مصدر فهي االقتصادي، ا
أهدافا  تضع مؤسسة فكل هلذا و العمل، أساليب و الربامج و السياسة و لألهداف الواضح التحديد -

  ؛...معني أعمال رقم حتقيق لإلنتاج، بالنسبة نوعية و كمية أهداف: حتقيقها إىل تسعى  معينة
ا، استمرار لضمان املالية املوارد ضمان -  طريق عن أو االعتمادات، طريق عن إما ذلك يكون و عمليا

 حسب بعضها أو كلها العناصر هذه بني اجلمع أو القروض، طريق عن أو الكلية، اإليرادات
  ؛ ...الظروف

 معزولة توجد ال أي البيئة، هلذه تستجيب و فيها وجدت اليت البيئة مع متالئمة املؤسسة تكونن أ البد -
ا مالئمة البيئة ظروف كانت فإذا احمليط، عن  كانت إذا أما الظروف، أحسن يف مهمتها أداء تستطيع فإ

ا ميكن أن تعرقل  ا معاكسة فإ   املرجوة؛  أهدافها تفسد و عمليا
ا تتضاءل أو وجودها، مربر ضعف إذا زواهلا فكرة على املؤسسة اصطالح يشمل أن جيب -   ....كفاء

  االقتصادية المؤسسات أنواع: الثاني المطلب

  :1منها معايري عدة وفق تصنف و خمتلفة أشكاال االقتصادية املؤسسة تأخذ    

 ؛حسب املعايري القانونية 

 امللكية؛ لطبيعة 

 االقتصادي للطابع.  

 .القانوني للشكل تبعا المؤسسات أنواع : أوال 

 املؤسسات من النوع هلذا و 1عائلته أو واحد شخصا ميتلكها اليت املؤسسات هي : مؤسسات فردية1. 
  :2 مزايا أمهها

                                                             
  .26: ص سابق، مرجع صخري، عمر - 1
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 على له دافعا يكون هذا و املؤسسة، أعمال نتائج عن األخري و األول املسئول هو املؤسسة صاحب -
   ممكن؛ ربح أعلى لتحقيق نشاط و جد و بكفاءة العمل

        العمل يسهل هذا و املؤسسة، تسيري و تنظيم و بإدارة لوحده يقوم الذي هو املؤسسة صاحب   -
 شركاء؛ وجود عن تنجم اليت املشاكل من الكثري يبعد كما القرار، اختاذو 

    اإلنشاء. أو التنظيم يف السهولة  -

       : 3و هلا عيوب نذكر منها

  املالية؛ املؤسسات من القروض على احلصول صعوبة -

    .ديون كافة عن مسؤول فهو حمدودة، غري املؤسسة صاحب مسؤولية -

 حصة بتقدمي منهم كل يلتزم أكثر، أو شخصني إىل ملكيتها تعود اليت املؤسسة عن عبارة هي : شركات. 2
 :إىل تقسيمها ميكن و  ،4خسارة أو ربح من املؤسسة هذه عن ينشأ قد ما اقتسام و عمل، أو مال من

و هلذا النوع من    ،موعة من األفراد ملكيتها تعود اليت املؤسسات تلك هي و : شركات األشخاص. 1.2
   :الشركات مزايا

  شركاء؛ بني عقد إىل فقط حتتاج فهي التكوين، سهولة -
  املؤسسة؛ تسيري بذلك فيسهل معينة مبهمة منهم كل خيتص أن ميكن شركاء، عدة لوجود نظرا -
 أجل  من أكثر أعماهلم يف خيلصون و يتفانون الشركاء جتعل اأ التضامنية، املسؤولية خصائص من -

 الربح؛ حتقيق بالتايل و سةتقدم املؤس

 على احلصول إمكانية أكثر تسهل كما الشركاء، تضامن بسبب للمؤسسة املالية القدرة زيادة -
      .قروض

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                          .26: ص سابق، مرجع صخري، عمر  -1
                       سابق.     مرجع -2
   .سابق مرجع -3
  .27: ص سابق، مرجع -4

                                                                                                                                                                                                   
.  
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    :1أما العيوب  

 للشركاء؛ حمدودة غري مسؤولية -

 صعوبة تنشأ كما منهم، أي حصة بيع صعوبة تنشأ تفاهم، سوء أو منازعات حدوث لةحا يف -
 حصة الشركاء؛ عن التنازل

 ؛الشركاء أحد وفاة أو انسحاب نتيجة للخطر معرضة الشركة حياة -

 مما القرارات، بعض تعارض و تناقض و التفاهم سوء و املنازعات بعض يثري قد شركاء عدة وجود -
       يعود بالسلب على املؤسسة.

 أشخاص جمموعة من تتكون فهي املايل، االعتبار على أساسا األموال شركات تقوم : األموال شركات - 2.2
 قدر أكرب مجع إىل دف و للتداول قابلة القيمة، متساوية أسهم شكل على ماهلا رأس يف حصصا يقدمون

        . 2األموال من ممكن

  : 3املؤسسات هذه مزايا من و

 استقرارا؛ أكثر املؤسسة حياة -

 أسرع؛ و أسهل بشكل القروض على احلصول إمكانية -

 ؛العالية الكفاءات و املهارات ذوي استخدام مكانية -

  .تهسندا أو أسهمهم بقيمة حمدودة املسامهني مسؤولية -

        : األموال شركات عيوبأما   

 شديدة؛ حكومية رقابة ىلا ختضع -

 قبل من الشركة بشؤون الفعال االهتمام عدم ذلك عن ينتج قد امللكية، حافز وجود عدم بسبب -
  مسرييها غري املسامهني.

                                                             
  .27: ص سابق، مرجع صخري، عمر 1-

                                                                                                                                                        .       .28: ص سابق، مرجع- 2
  .28: ص سابق، مرجع -3
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  ملكية رأس المالل تبعاتالمؤسسة أنواع  :ثانيا 

  .1 أفراد جمموعة أو للفرد ملكيتها تعود اليت املؤسسات هي: الخاصة المؤسسات .1
ا أحد أو الدولة تشرتك اليت هي و : المؤسسات المختلطة .2  يف و األموال ملكية يف األفراد مع هيئا

  .2القرار  سلطة

 التصرف عنها للمسؤولني حيق فال للدولة، ملكيتها تعود اليت املؤسسات هي : المؤسسات العمومية .3
  .3ذلك على الدولة وافقت إذا إال إغالقها أو بيعها ال و ،شاءوا كيفما فيها

  االقتصادي للطابع تبعا المؤسسات أنواع :ثالثا

  : 4يعتمد هذا التصنيف على قاعدة التقسيم االجتماعي للعمل و يضم األنواع التالية       

 تم بالزيادة االنتاجية أو استصالحها و تقوم بتقدمي ثالث  : المؤسسات الفالحية هي املؤسسة اليت 
 النتاج احليواين, االنتاج السمكياالنتاج النبايت, ا : أنواع من االنتاج هي

  هي تلك املؤسسات اليت تعمل لتحويل املواد الطبيعية اىل منتجات قابلة   :المؤسسات الصناعية
االستهالك النهائي حيث تشمل على بعض الصناعات املرتبطة بتحويل املواد الزراعية  لالستعمال أو

 .تكبري املواد الطبيعيةصناعية خمتلفة و كذلك حتويل و  منتجات غذائيةو اىل 

 نقل يف نشاطها يتمثل و البحت، التجاري بالنشاط ته مت اليت املؤسسات هي :المؤسسات التجارية 
 .االستهالك أماكن إىل التصنيع أماكن من توزيعها والسلع 

 اخل...التأمني مؤسسات كالبنوك، املالية بالنشاطات تقوم اليت املؤسسات هي : :المؤسسات المالية 

  االقتصادية المؤسسة أهداف و وظائف : المطلب الثالث 

                                                             
                                                                                                                                                                                    .28: ص سابق، مرجع صخري، عمر - 1 

                                                                                                                                                                   .سابق مرجع-  2
                                                                                                                                                                   .29: ص سابق, مرجع- .3
 31-30: ص ص سابق, مرجع -4
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  .أهدافها و املؤسسة وظائف إىل املطلب هذا يف سنتطرق      

 االقتصادية المؤسسة وظائف  

 اىل  تقسيمه و للمؤسسة الكلي النشاط حتليل خالل من تندرج وظائف، عدة االقتصادية للمؤسسة      
يف سياق  املادية و املالية و البشرية املوارد بتوجيه يسمح التحليل هذا دورها، حسب كلأنشطة جزئية  

   :1الوظائف هذه من و أهدافها، لتحقيقاالسرتاتيجية املتبعة من طرف املؤسسة 

 ا على تعريفها وميكن املؤسسة مستوى على الوظائف أهم من تعترب : الوظيفة المالية  من جمموعة أ
 .وتسيريها املالية املوارد توفري يف تصب اليت املهام

 الوسائل  طريق عن حتقيقها على قادرة معقولة أهداف وضع على الوظيفة هذه تعمل : الوظيفة االدارية
  .التخطيط على اقدر  يعكس ما هذا و ،املتاحة

 االقتصادية الدورة تبدأ منها االقتصادي، النشاط أساس اإلنتاجية الوظيفة تعترب : الوظيفة االنتاجية 

 .البشرية العاملة اليد باستعمال ذلك و ، )حتويل املواد االولية اىل منتجات قابلة لالستهالك(

 األسباب معرفة على تعمل كما اخلدمات، و السلع بيع بعملية املؤسسة تقوم : الوظيفة التسويقية 
تعظيم  من تتمكن وقت، أسرع معاجلته يف أجل من املبيعات قيمة اخنفاض إىل تؤدي اليت احلقيقية 
نطاق  على املسؤولون حياول حيث  املنتجة، اخلدمات و للسلع النقدية احملصالت قيمة رفع الربح أي
 موضوعية، بصفة دراستها و املنافسة األسعار و كذا التوزيع قنوات املتعاملني، السوق، دراسة املؤسسة

متكنها من االستجابة ملتطلبات لصحيحة اليت التنبؤات ا تضع أن املؤسسة تستطيع املعطيات هذه فمن
 السوق.

 األوىل  تتمثل عمليتني، تشمل و اإلنتاج عملية لسري األساسية العمليات من هي : نيةالوظيفة التموي
 .املخزون تسيري عملية يف الثانية و اخلارجية، أو الداخلية األسواق يف إما الشراء عملية

                                                             
: ص ص ،2008 عمان، ،2 الطبعة الطباعة، و التوزيع و للنشر املسرية دار". التطبيق و النظرية املالية اإلدارة" آخرون، و النعيمي تايه عدنان-  1
.17 -18.  
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 ووضع البشرية املوارد خيص فيما املستقبلية احلاجيات بتقييم تقوم حيث : وظيفة الموارد البشرية 
 التوظيف، خيص فيما منسجمة سياسة وتطبيق احلاجيات حتقيق إىل اهلادفة والبياناتزمات امليكان

 . االجتماعية واملزايا األجور ، الرتقيات كذلك تكوين الرتبصات 

 كما املستهلك، رغبة و ذوق مع متاشيا املنتجات بتطوير الوظيفة تم هذه :التطوير و البحث وظيفة 
   .منخفضة بتكاليف و تنافسية قدرة ذات جديدة منتجات بابتكار أيضا تقوم

  االقتصادية المؤسسة أهداف .2

  :1يلي فيما نلخصها أهداف عدة حتقيق إىل االقتصادية املؤسسة تسعى      

 تمع؛ا ألفراد املعيشة مستوى رفع    

 الوطين؛ املستوى على االقتصادي التكامل 

 احملليني؛ املستهلكني حاجات تلبية 

 االقتصادي؛ االستقالل 

 الربح؛ من معدل حتقيق أو املستثمر رأمسال على مناسب عائد حتقيق 

 النهائية املنتوجات يف الفائض من الصادرات تشجيع و األولية، املواد من الصادرات تقليل 
 ؛احمللية احلاجات عن

 الثمن؛ معتدلة سلع إنتاج 

 الكمالية السلع خاصة و الواردات من احلد. 
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  .وموارد المؤسسة االقتصاديةمحيط  : المبحث الثاني 

تم به و تراقبه باستمرار و تقوم  ،لقد أصبح حميط املؤسسة يكتسي أمهية أكثر فأكثر       و هاته األخرية 
ا جبمع معلومات فقبل كل شيء جيب معرفة هذا احمليط و املقصود   ،عنه كيف ال و هو يؤثر فيها و يتأثر 

  منه و هذا ما حنن بصدد دراسته يف هذا املبحث.

  طبيعة محيط المؤسسة : المطلب األول

  مفهوم حميط املؤسسة و مكوناته. سنعرض املطلب هذا يف      

  مفهوم محيط المؤسسة. 1

  :التعريفات هذه أهم يلي فيما سنسوق و  ،حميط املؤسسة تعريفات تعددت      

 "  ؛"حدود املؤسسةالبيئة هي مجيع العوامل و املتغريات الواقعة خارج 

 "ايقصد بالبيئة إ            ذات التأثري احلايل ،مجايل القوى و الكيانات و العوامل اليت حتيط 
 ؛1"احملتمل و

 " ا املؤسسة و ال تستطيع الرقابة عليها و لكن  و هي جمموعة القوى و املتغريات اليت تتأثر 
 ؛2"ميكن االستفادة منها

 " و يتكون هذا احمليط من مخسة جمموعات من املتعاملني   ،هو ذلك اجلزء من احمليط االداري
 ؛3"التأثريو الزبائن, املوردين, العاملني, املؤسسات املنافسة باإلضافة اىل مجاعات الضغط  : هي

  "  ا اليومية ومنوها جمموعة عوامل خارجية التنظيم و اليت تؤثر على فعالية املؤسسة و أداء عمليا
 ."4جال الطويلاآليف 

املضمون واحد باعتبار احمليط أحد مكونات اهلامة يبقى فمهما تعددت التعاريف املقدمة حمليط املؤسسة        
  املدخالت األساسية يف بناء و تقييم نشاط املؤسسة. و

                                                             
  .18جامعة اجلزائر, ص "البيئة على أداء املؤسسة العمومية االقتصادية أثر "علي عبد اهللا1-
  .20املرجع السابق, صعلي عبد اهللا,  نفس 2-
  .77, اجلزائر دار احملمدية العامة, طبعة ثانية, ص "اقتصاد املؤسسة "ناصر دادي عدون, 3-
  .74,76سعاد عقون" نظام مراقبة التسيري, و أدواته و مراحل اقامته يف املؤسسة االقتصادية", رسالة ماجستري, جامعة اجلزائر, ص 4-
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 مكونات محيط المؤسسة. 2

  : 1يتكون حميط املؤسسة من جمموعة من العناصر ميكن تقسمها 

 .عناصر جزئية: وتشمل األطراف و املتغريات اليت هلا عالقة مباشرة مع املؤسسة -

 كليــة:  وهــي الوســط العــام الــذي يكــون نظــام أمشــل حيتــوي علــى العناصــر اجلزئيــة يتبــع عــدة  عناصــر -
 مقاييس يف حتديد عناصره.

 تعمل املؤسسة على اختيار املكان املناسب الذي تستخدمه مقرا هلا اعتماد على مزاياه  : العناصر الجزئية
 .2قريبا وأخر قائمشكال  و دراسة القيود اليت سوف تواجهه و تتخذ هذه العناصر

    و املقصور به املؤثرات القريبة من املؤسسة مثل: : .الشكل القريب1

: يف معظم األحيان تتخذ املؤسسة مقرا هلا قريب من املواد األولية إذا كانـت إنتاجيـة قرب األسواق -
 وقريب من الزبائن إذا كانت خدمية .

كـــــز يف أمـــــاكن الكثافـــــة الســـــكانية نقـــــاط اجلـــــذب للتطـــــور االقتصـــــادي: تفضـــــل املؤسســـــات التمر  -
واملؤسسات املالية و املمولني والقريبة من الطرق و املوانئ ومراكز البحث وهـذه العوامـل تسـاهم يف 

 ..خلق تفاعالت متبادلة سريعة ومرحبة.
 

  وهو املتعلق بالتأثريات داخل املؤسسة و اليت ختص الوظائف الكربى التالية:    :القائم الشكل.2
 ؛املتعلقة باإلنتاجالقيود  -
 ؛القيود املالية -
 ؛قيود تسيري املوارد البشرية -
       .القيود التسويقية -

  
  

 

                                                             
  .81-80: , ص ص1998عدون، ،" اقتصاد املؤسسة",  ،دار احملمدية العامة، اجلزائر ، الطبعة االوىل ، ناصر دادي1- 
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 1 و تتكون من : العناصر الكلية : 

ا  تتمثل يف الوضع االقتصادي : .البيئة االقتصادية1 العام السائد و مؤشراته املختلفة تاليت قد تتأثر 
ميزان   ،معدل التضخم ،معدل الفائدة  : املؤسسة على املستويني احمللي و العاملي, و من أهم هذه املؤشرات

التهديدات و املدفوعات...و من واجب املؤسسة تقييم هذه العناصر من أجل أخذ فكرة عن الفرص املتاحة 
  سوق.املوجودة يف ال

اليت حتكم سلوك و التصرفات   و العادات و التقاليد تتعلق بالقيم السائدة : البيئة االجتماعية و الثقافية. 2
موعات و كيفية تعاملهم مع احلقوق االنسانية و التطورات الثقافية و اخلصائص السائدة يف   ،األفراد و ا

تمع و اليت ترغب املؤسسة أن تنشط فيه .   ا

و التشريعات احلكومية اليت حتدد عالقات املؤسسة تتمثل يف القوانني  : السياسية و القانونية البيئة. 3
بالدولة اضافة اىل الفلسفة السائدة و القوى السياسية املشاركة يف احلكم  و اليت قد تكون مصدرا للفرص 

القرارات   ،الضرائب و الرسوم : أو مصدرا للتهديدات بالنسبة للمؤسسة و من أهم العناصر املشكلة هلا
  االستقرار السياسي. ،السياسية

وميثل احمليط الذي يتعلق بأدوات استخدام اإلنتاج كاالخرتاعات و االبتكارات اليت البيئة التكنولوجية:   .4
سالحا للتحكم يف اإلنتاج و األسواق كاعتماد اإلعالم اآليل و الروبوتيك، ويتطلب التغيري السريع أصبحت 

ا  يف التكنولوجيا أن تعمل املؤسسات جاهدة للحصول على التكنولوجيا اجلديدة لدعم مركزها التنافس لكو
تتعلق بالوسائل الفنية املستخدمة يف حتويل املدخالت إىل خمرجات وللتكنولوجيا تأثري على مؤسسات من 

يب الدائم للعمال لتأهيلهم حيث الطلب ومن حيث العمليات اإلنتاجية وهذا األخري يتطلب ضرورة التدر 
  .الستخدام التكنولوجيا احلديثة
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 تأثير المحيط في المؤسسة: المطلب الثاني

ايعترب احمليط           فهذه البيئة هي اليت تشمل  ،املصدر الوحيد لعوامل االنتاج اليت تستهلك املؤسسة خمرجا
الفكري من أجل تسيري هذه  املؤسسة باإلضافة على األشخاص الذين يقدمون جهدهم العضلي أو جهدهم 

  اىل تعاملهم معها يف صورة مستهلكني.

يشكل احمليط اجلغرايف مصدرا ملواردها األولية وهي أيضا يف تكوين وسائل اإلنتاج املستعملة وكل هذا يلعب كما 
  .1دورا مهما يف حياة املؤسسة

الوحيد الذي يستطيع التصرف مبنطق و حكمة و تتحدد  نتائج االنسان املخلوق يعترب  : أثر تكوين االنسان. 1
وهذه الكيفية تـرتبط بـدورها بنوعيـة تكـوين أفرادهـا تكوينـا يسـمح  ،بكيفية اجنازه للمهام املنوطة ب هذه التصرف

  هلا بالتطور املتوازن و املستمر لتوفري حياة متتاز بالرفاهية .

تمع أن يؤثروا يف        : بثالثة طرقاملؤسسة وميكن ألفراد ا

ــا وتتوقــف   بواســطة العامــل:. 1.1  يــرتبط العامــل باملؤسســة ارتبــاط وثيقــا ملشــاركته املباشــرة يف إنتــاج منتجا
املشاركة على نوعية قوة العمل املنفقة و اليت تتشكل من جمموعة من العوامل فيزيولوجية  كمية ونوعية هذه

ا يتلقـاه الفـرد مـن تربيـة وتعلـيم والتكـوين وحمتواهـا ذات مسـتوى ومعنوية وهـذه األخـرية تعـد رصـيدا خمزنـا ممـ
 جيد كان املتحصل ذا كفاءة تساهم يف رفع املستوى اإلنتاجي للمؤسسة.

يعد مسري العضو األساسي يف تنظيم وإدارة نشاط املؤسسة، ففي حالة مـا إذا كـان بواسطة المسير: . 2.1
ضــافة إىل تــوفر روح املبــادرة فــإن املؤسســة ســوف تــتمكن مــن هــذا العضــو يتمتــع بكفــاءة ونزاهــة كفايــة باإل

احلصـــول علـــى أحســـن النتـــائج إذا مـــا تـــوفرت هلـــا العناصـــر األساســـية األخـــرى وبـــالعكس فـــإن الـــنقص يف 
ا ستؤدي إىل نتائج سيئة أو عدم استمرارها طويال.    مستوى تكوينه أو كفاء

  

  
                                                             

 .85-83ص :  ناصر دادي عدون ، مرجع سابق ،.1
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املستهلك منتجات املؤسسة يف األسواق اليت تطرحها فيها فإذا كان هـذا  يتلقىبواسطة المستهلك :  .3.1
املســتهلك علــى مســتوى كــاف مــن التكــوين و التعلــيم فإنــه ال جيــد صــعوبة يف اقتنــاء مــا حيتاجــه مــن ســلع 
ــا ، وهــذا هــو األثــر  وخــدمات وفهــم طــرق اســتعماهلا وإدراك الدعايــة و اإلشــهار هلــا ممــا يزيــد مــن مبيعا

ـا ، أمـا يف حالـة نقـص التكـوين أو انعـدام واخنفـاض مسـتوى االجيايب  الذي يقدمه املسـتهلك علـى منتجا
ا ورقم أعماهلا تمع فسيكون له أثر سليب على مبيعا   .1التعليم يف ا

وهـي إحـدى العناصـر الـيت يتوقـف عليهـا نشـاط املؤسسـة فتوفرهـا  بشـكل كـايف ومسـتمر  : أثر المواد األولية. 2
مقبولــة يبعــد املؤسســة علــى التوقــف يف اإلنتــاج ، إال أن املــواد األوليــة يلعــب فيهــا العنصــر البشــري دورا وبنوعيــة 

تمع و املؤسسات اليت حتضرها ومبدى تطورها التكنولوجي.  هاما فنوعية وكمية املواد تتعلق بكفاءة أفراد ا

آالت ومعـدات خمتلفـة تكـون قـد أنتجـت يف تستعمل املؤسسـة ضـمن عوامـل اإلنتـاج أثر التطور التكنولوجي :  .3
مؤسسات أخرى، ويتـوقف مستـوى  إنتاج املؤسسـة املسـتعملة هلـا مبسـتوى تطورهـا ومـدى كفـاءة اسـتعماهلا أي 
مبدى جودة ومالئمة التقنيات التكوينيـة الـيت حتصـل عليهـا العمـال وهنـا أيضـا يظهـر الـدور الـذي يلعبـه العنصـر 

 اآلالت . البشري يف االخرتاع و إنتاج
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  االقتصادية موارد المؤسسة  : المطلب الثالث 

ال ميكن أن تنشأ املؤسسة مهما كان نوعها وتنوع نشاطها دون توفري عوامل اإلنتاج اليت تسمح هلا بالقيام      
  .بوظائفها املتنوعة على أكمل وجه

   وقد قسم االقتصاديون هذه العوامل إىل ثالثة عناصر أساسية هي األرض ، العمل ، ورأس املال ،إال أن        
هذا التقسيم األويل اعترب غري كاف نظرا لتطور األدوات املستعملة يف اإلنتاج وتوسع نشاط املؤسسة مما أدى إىل 

  .نظيم و اإلدارةإدماج عامل آخر يقل أمهية عن العوامل األخرى أال وهو الت

 وسنتطرق إىل هذه العوامل من خالل النقاط التالية :     

 ؛اوال : رأس املال  
 ؛ثانيا: العمـل  
 ثالثا: املوارد التكنولوجيا,  
 .رابعا: التنظيم و اإلدارة  

  رأس المال : أوال

اإلنتاج أو عملية تقدمي  : " جمموعة األدوات و اآلالت و املباين اليت تساهم يف عمليةيعترب رأس املال       
ا متثل تلك السلع  ,1اخلدمات" اليت تستخدم كما أنه" هو جمموعة السلع االستثمارية أو خدمات أخرى أي أ

   . 2"يف عملية اإلنتاج كاآلالت و املعدات ووسائل النقل املباين السدود وحمطات الكهرباء 

  أنه:من خالل التعريفني السابقني يظهر      

ينبغي التمييز بني رأس املال النقدي والعيين فاألول ميثل األسهم و السندات و النقـود بينمـا يعكـس  -
 الثاين األصول احلقيقية كاملصانع و اآلالت. . .إخل

                                                             
  ناصر دادي عدون ، مرجع سابق.  -1
 .7، اجلزائر ، ص : OPCعمر صخري ، اقتصاد وتسيري املؤسسة ،  -2
  



 عموميات حول المؤسسة االقتصادية و محيطها                           ل                             الفصل األو 

~ 20 ~ 
 

تقاس كميتـه مبقيـاس معـني خبـالف االسـتثمار الـذي يشـكل تـدفقات تقـاس قيمتـه فـرتة زمنيـة حمـددة   -
 كالسنة مثال.

 .اإلنتاجيةو إن رأس املال يستهلك بطريقة غري مباشرة عند مسامهته يف إنتاج السلع االستهالكية  -

 .إن استخدام رأس املال مع العمل يف اإلنتاج يرفع من كفاءة العمل -

    العمل: ثانيا

بالعمل يف معناه البسيط:" كل جمهود ذهين أو بدين أو كالمها يبذل يف سـبيل عمليـة إنتاجيـة مقابـل  يقصد        
  ". أجر

تمع البشري بشكل واعـي و        هودات العقلية أو عضلية اليت يبذهلا هلا ا هـادف مـن أجـل  كما أنه :" كل ا
  .1"ات البشرتكييف األشياء املادية املوجودة يف الطبيعة مع حاجات ورغب

وميكـن تعريفـه أنــه: " جمموعـة مــن الطاقـات اجلسـمية و الفكريــة املتواجـدة يف حجــم اإلنسـان ويف شخصــيته       
 .2ها يف حركة لكي ينتج أشياء نافعة "احلية و اليت جيب أن جيعل

اإلنســان عالقــة  و ميتــاز العمــل البشــري مبجموعــة مــن اخلصــائص ناجتــة عــن جــوهرة  البشــري:خصــائص العمــل  .1
 : 3يف النقاط التالية باحمليط ميكن تلخيصها

  ؛ يعرب العمل عن بذل جهد عقلي وفكري بعرض حتقيق هدف أو التحصل على مقابل 
  ينــتج عـــن العمـــل تقــدمي منتجـــات ذات قيمـــة ختتلــف طبيعتهـــا بـــاختالف طبيعــة العمـــل املقـــدم و املـــوارد

 ,املستعملة فيه
 ؛وهي عنصر مالزم له حيض العمل إىل إحصاء وقياس 
  تمــع بواســطة مــا يســمى بتقســيم ــة فالعمــل يــرتبط بشــكل مباشــر بتنظــيم ا نظــم لكونــه ظــاهرة اجتماعي

 ؛العمل وتنظيمه
 للعمل ميزة أخالقية ويرتبط باجلانب الثقايف للمجتمعات.  

                                                             
 .5عمر صخري، مرجع سابق، ص:  -1
 .123ناصر دادي عدون ، مرجع سابق ، ص :  -2
 .124 سابق: مرجع  -3
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   ثالثا: التكنولوجيا 

يــرتبط بــالعلم وتطبيقاتــه يف الصــناعة ، ولقــد قــدمت هلــا عــدة تعــاريف بطــرق خمتلفــة منهــا مــا  التكنولوجيــا:. 1
ـا:  علـم تطبيـق واسـتخدام علـوم «ومنها ما يرتبط بالطرق املستعملة يف العمليات االقتصـادية وميكـن تعريفهـا بأ

ــائي  الطبيعــة وحتصــيل املعرفــة بكيفيــة االســتفادة مــن املــواد اخلــام ومتابعــة تصــنيفها حــىت تصــبح يف شــكل منــتج 
  .1كاملة"ضمن عملية اإلنتاج ال

ا:" جمموعة املعارف اليت ميكن أن تستعمل يف إنتاج منتج معني سلع ويف إنشاء سلع جديدة   .2" كما أ

ـا  ـا أيضـا :"الطرقـة اخلاصـة املتبعـة يف إنتـاج منـتج معـني انطالقـا مـن اسـتخدام مـادة عمـل معينـة أي ا ويقصد 
م املتضــافرة و  م ومــا تنطـوي عليــه مـن إمكانيــات بغيــة نتيجـة للنشــاط الـواعي للنــاس وتعبـري عــن خـرب عــن كفـاء

  .3تطبيق هذه اخلربة و الكفاءة بشكل مبدع "

  مها : يتم تصنيفها اىل قسمني : مكوناتها .2
 .ما ميكن أن حيتويه املصنع و اآلالت و اليت ميكن أن تسجل يف وثائق مكتوبة -

 .املعارف اليت يتحصل عليها األشخاص كمهندسني و تقنيني وعمال -

ا ليست فقط جمسدة يف اآلالت وطرق استعماهلا يف اإلنتـاج ومـا تقدمـه  من خالل هذا التقسيم ميكن القول أ
           يف الســــلع بــــل أيضــــا هــــي الــــيت يتحصــــل عليهــــا أشــــخاص أو أفــــراد يف املؤسســــة مــــن أجــــل اســــتعمال اآلالت

  التجهيزات. و
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 .132ناصر دادي عدون ، مرجع سابق ، ص : -2
  ناصر دادي عدون ، مرجع سابق. -3

  
  



 عموميات حول المؤسسة االقتصادية و محيطها                           ل                             الفصل األو 

~ 22 ~ 
 

 : 1وهذا التصنيف هو التعريف احلايل للتكنولوجيا الذي يشمل على 

 ا اجلوانب املتعلقة بتوجيه اإلنتاج و النشاط االقتصادي ككل يف املؤسسة طرق وأساليب : ويقصد 
االقتصادية وهي مرتبطة بشكل كبري بطرق لتسيري وجوانب تنظيم املؤسسة وتقسيم العمل وتدخل فيه 

 ونفسية وثقافية. عدة عوامل اجتماعية

  : وهو ما يتجمع لدى األفراد من إمكانيات وطاقات ومعارف تسمح هلم بتوجيه اآللة معرفة العمل
وتنظيم اإلنتاج وختضع هذه األخرية إىل اجلانب الفين الذي يظهر قدرات الشخص املسؤول الناتج عن 

ىت بطرق ذاتية مما يرفع قدراته التعليم و التكوين و التدريب يف املؤسسة أو يف معاهد متخصصة أو ح
تمعات املتطورة             وطاقاته إعطاء نتائج جد متميزة تساهم يف خلق فروقات هامة تكتسبها ا

 .و املؤسسات اليت تستعمل أكثر هذه العناصر

 :ثقافــة  ممــا جيعــل منهــا أداة حلمــل قــيم و احتــواء التكنولوجيــا علــى جوانــب اجتماعيــة نفســية وثقافيــة
تمع الذي يساهم يف إجنازها وتكوينها، األمـر الـذي أوجـد احلاجـة إىل إجنـاز دراسـات حتليـل املشـاكل  ا

 .الثقافية السترياد التكنولوجيا
 

ــة التكنولوجيــا باســتمرار نظــرا لكــون كــل مــن املنتــوج و : أهميــة التكنولوجيــا فــي المؤسســة .3 ــة  تــزداد أمهي      اآلل
ـــوج و العامـــل هـــي العوامـــل املتحركـــة  ـــق املنت ـــيت تســـاهم يف حتقي يف املؤسســـة باإلضـــافة إىل الطـــرق املعتمـــدة ال

بأشكال وكميات معينة تكون مطلوبة من قبل املستهلك وكل هذا مـرتبط بنوعيـة التكنولوجيـا املسـتعملة الـيت 
داء تعتمد عليها كـل مـن اإلنتاجيـة و النوعيـة اللـذان سـيحددان أربـاح ومردوديـة املؤسسـة ودرجـة جناحهـا يف أ

 دورها واستمرارها أو بالعكس االختفاء و االنسحاب .

و املؤسسـات اآلن تنـافس فيمـا بينهـا علـى اجلـودة و السـعر معـا ومهـا عنصـران يعكسـان مسـتوى الــتحكم يف      
ــة االختيــار  ــة وإمنــا تتعــدى ذلــك لتمــد إىل عملي ــا مبختلــف أشــكاهلا لــيس فقــط باســتغالل آالت حديث التكنولوجي

 عن طريق املقاييس املالية وإمهال اجلوانب االجتماعية. للمناسب منها
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و املـدير اليــوم مطلـب مبعرفــة مـدى كفايــة األســاليب التقنيـة املســتخدمة وهـو مــا يتطلـب أن يكــون ذا تكــوين      
مزدوج ومتخصص يف التسيري لكون عملية اختيار التكنولوجيـا أو تغيريهـا متتـاز بأمهيـة كـربى نظـرا لظـروف السـوق 

دى وازديـاد نسـبة األخطـار الـيت تنـتج عـن التنـافس يف احلالية اليت بات فيها جمال تأثر وتأثري املؤسسة فيه أوسـع مـ
ـا أو حـىت  حالة ما مت اختيار التكنولوجيا يف الوقت و السـوق غـري املناسـبة ، حيـث ميكـن للمؤسسـة تغيـري منتجا

  التخلي عنها بعد إدخال طرق وآالت جديدة حبثا عن التحسني املستمر و تفاديا ألخطار املنافسة .

طـالع الـدائم علـى خمتلـف التكنولوجيـات الـيت ميلكهـا املنافسـون يف تسـاوي الفـرص معلـم إال كما يساهم اال      
ا   ـذا القـدر بـل العمـل دومـا علـى البحـث عـن مصـادر التكنولوجيـا احلديثـة وحماولـة مسـاير أنه ال جيب االكتفاء 

 .1خللق فرص جديدة متنح املؤسسة امتيازات سوقية مل تكن متلكها من قبل

 التنظيم واإلدارة:  :  رابعا

ويقصــد بــالتنظيم: "اســتخدام اإلنســان يف مقدرتـــه ومواهبــه الفكريــة مــن أجــل مجـــع وتنســيق عناصــر اإلنتــاج مـــع 
مل عملية إعادة اإلنتاج مبراحلها الكاملة (اإلنتاج ، التوزيع ، التبادل  بعضها ، وكذا وضع طريقة عمل منهجية 

 للعمل من حيث اهلدف املطلوب عن طريق تقسـيم إجنـازه إىل مراحـل ، االستهالك) من خالل التقسيم العقالين
 .2وأزمنة يتم فيها... "

أي أنـه إدارة العمليـة االقتصـادية عــن طريـق تعمـيم عمليــة إعـادة اإلنتـاج بأجزائهـا املختلفــة واملتداخلـة، فـال يكفــي 
 ة ومناسبة.توفري القوى العاملة مهما كانت متطورة، إمنا يبغي استعماهلا بصورة فعال
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 :1كما يشمل مفهوم التنظيم ثالث جوانب هي 

 :وهي عمليـة دراسـة حمـيط عمـل اإلداري الـذي ميثـل العنصـر األساسـي للتسـيري وتـدرس هنـا  العملية اإلدارية
 .العمليات اإلدارية اليت ميارسها اإلداري وسلوكه وقراراته وحوافزه

 :االتصـاالت،ومتثل إطـار عمـل اإلداري الـيت تـدرس البنيـة التدرجيـة، األدوار، السـلطة،  المنشأة االجتماعية 
 وهو ما يسمى بنظرية  املنظمة،االرتباط املتبادل بني خمتلف وحدات  احمليط،العالقات مع  القرارات،تشكيل 

 :لســلم اإلداري حتقــق أي التطبيــق املتــداخل بــني اجلــانبني األوليــني وهــذا يعــين أن تشــكيلة ا الوضــع الحقيقــي
 بواسطة تنظيم كعملية ونتيجتها متثل وتعرف التنظيم كمنشأة.

  
أما اإلدارة فتتخذ على عاتقها مهمة تقدير التكاليف واإليرادات وحجم الطلب املتوقع وتعمل على جتميع 

واخلارجي لك وتنسيق عوامل اإلنتاج وإعداده للعمل وبعبارة أخرى على اإلدارة ان تتكفل بالتنظيم الداخلي 
منشأة ، ومن هنا ميكن اعتبار اإلدارة ضربا من ضروب العمل الذي يستوجب مهارة من نوع خاص ميكن 

 تأجريها من السوق.
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  خالصة

يتضح أن املؤسسة االقتصادية شغلت حيزا هاما يف كتابات وأعمال االقتصاديني  الفصل، هذا خالل من       
م اإليديولوجية باعتبارها متثل وبشكل عام منظمة اقتصادية اجتماعية ذات استقاللية نسبية  مبختلف اجتاها

معيار التصنيف  وفيها تتخذ القرارات البشرية واملادية إلنشاء قيم مضافة. غري أن هذه املؤسسة ختتلف من حيث
  املتبع.

ا تعد مصدر هاما من   مع كما مشل تعاملها ا سواء أكانت جزئية أو كلية تؤثر فيها تتأكد لكو البيئة احمليطة 
ااملوارد االقتصادية اليت تعترب مدخالت هذه األخرية تساهم يف إنتاج  أن هذه املوارد حتكمها  غري .خمرجا

مستوى أدائها وجودة سلعها. جمموعة من املتغريات واليت تعد أداة كاشفة ملستوى عناصر إنتاجها وبالتايل
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  تمهيد

و ذلك ملا قد ينتج عن ذلك  جه الباحثون اهتمامهم هلا،اليت و  من أهم املواضيعالعسر املايل  يعترب موضوع      
يف ظل حقيقة أن استمرار أي   ،من أثار سلبية على االقتصاد الوطين و على العديد من الفئات العاملة فيه

حتقيق اهلدف الذي قامت من أجله و هو   ،مؤسسة يف ممارسة نشاطها داخل االقتصاد مرهون  بأمرين اثنني
و من جهة أخرى مواجهة االلتزامات اليت ترتتب عليها    ،حتقيق أقصى ربح ممكن يف معظم األحيان من جهة

كنتيجة ملمارسة نشاطها على أن يتم ذلك يف أوقات استحقاقها دون أن تتعرض بسببها اىل اضطرابات مالية 
ا.   خطرية قد تنهي حيا

و عليه مت  ،و كيفية مواجهته  ،مراحله  ،أسبابهو أهم   ،ا على دلك سيتم التطرق اىل معرفة العسر املايلبناء     
 :تقسيم الفصل كالتايل

 األدبيات النظرية حول العسر املايل. : األولاملبحث   

  أليات مواجهة العسر املايل. : املبحث الثاين  
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  األدبيات النظرية حول العسر المالي : األولالمبحث  

ملا له من أثار   ،اليت شغلت العديد من اهليئات و املنظمات الدولية يعد العسر املايل من املوضوعات املهمة      
هلذا سنحاول االملام جبوانب هذا املوضوع   ،سلبية على املؤسسات و املستثمرين و على مستوى االقتصاد ككل

  ،مراحله  ،مظاهره  ،اعطاء تعريف للعسر املايل من خالل حتديد مفهومهبالتطرق اىل 

   ثاره مث أسبابه.آ

  ثم مراحله مظاهره, تعريف العسر المالي : المطلب األول

  مع ابراز مظاهره و مراحله. سنعرض يف هذا املطلب مفهوم العسر املايل      

  تعريف العسر المالي  : أوال

  و سنسوق فيما يلي أهم هذه التعريفات.               ،تعددت التعريفات العسر املايل      

  اعدم " يقصد به   1."قدرة العميل أو املؤسسة على الوفاء بالتزاما

  "سوف أو فعال استحقت واليت املالية االلتزامات سداد على القدرة عدم بأنه أيضا تعريفه وميكن 
  2".القصري األجل يف تستحق

  :يلي كما املايل العسر من نوعني بني التميز ميكن كما      

غري قادرة على تسديد االلتزامات املرتتبة عليها احلالة اليت تكون فيها املؤسسة  هي : العسر المالي الفني      
  على الرغم من أن امجايل املوجودات لديها يفوق امجايل املطلوبات.

هو تلك احلالة اليت تكون فيها املؤسسة غري قادرة على تسديد االلتزامات املرتتبة  : الحقيقيالعسر المالي       
 لديها أقل عن امجايل املطلوبات.عليها اىل كون امجايل املوجودات 
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   مظاهر العسر المالي   : ثانيا 

  : 1هم كالتايل  ،ميكن أن حندد مظاهر العسر املايل على مستويني      

  : على مستوى الخزينة 

 مال عامل كبري مقارنة مع املؤسسات اليت تنتمي اىل نفس القطاع؛احتياج رأس  -

 متويل االستثمار عن طريق املوارد املالية قصرية األجل؛ -

 و رأس مال العامل غري كافية؛  ،هامش الربح  ،املردودية -

 النتيجة املالية سالبة على مدى عدة دورات االستغالل؛ -

 ؛ارتفاع قيمة الديون -

 اجلبائية و شبه جبائية؛سديد املصاريف عدم ت -

مما يعرب عن اختالل يف   ،خاصة يف جانب االيداع  ،تباطؤ حركة احلساب اجلاري للمؤسسة للبنك -
ا و مواجهة     ،ظروف التحصيل و نقص قدرة املؤسسة على احلصول على سيولة كافية لسداد التزاما

ا من مستلزمات االنتاج و دفع نفقات التشغيل و عادة ما يعقب ذلك تباطؤ يف  و تأمني احتياجا
 حركة اجلانب الدائن, مما يعرب عن اختالل يف ظروف التشغيل و النشاط اليت متارسه املؤسسة؛

 تدين و اخنفاض رحبية املؤسسة؛ -

ا  ،اخنفاض قدرة املؤسسة على االقرتاض من اخلارج - أو احلصول على االئتمان من املوردين لعدم قدر
 اجتاههم.على سداد استلزمتها 
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  : على مستوى التسيير 

 وضعية املؤسسة يف السوق ضعيفة؛ -

 ارتفاع تكاليف اهلياكل السلمية؛ -

 اخنفاض االنتاج و ارتفاع تكاليف التموين؛ -

 استقالة االطارات العليا. -

    مراحل العسر المالي : ثالثا
  : يلي املايل و اليت هي كماتتكون منها عملية العسر  ،1مير العسر املايل بستة مراحل أساسية      

 ميثل ما عارض حادث حيدث حيثللعسر املايل  ةقياحلقي البداية وهو :العارض الحدث حدوث مرحلة .1
 العسر. حيدث لن خطورته وأدرك له تنبه فإذا ،للمشروع املايل للمدير وحتدي اختيار حلظة

  : يلي و من األمثلة احلوادث العارضة ما 

 و بالتايل ختلق عبئا يلتهم جانبا من الفائض اليت  ،خمططة ال تعطي عائدا سريعا الدخول يف التزامات غري
 و حيول توازن املؤسسة اىل عسر؛  ،حتققه املؤسسة

 كازدياد تكاليف املوارد  ،يستنزف جانب من السيولة أو رأس املال العامل  ،ظهور التزام عارض فجائي
 ة أو نتيجة حادث يف السوق النقدية و املالية؛نتيجة قرار اداري من السلطات النقدياخلارجية 

  مثل اكتشاف اختالسات مببالغ ضخمة ،و مل حتتاط له ،حتقق خطر مل تستطع املؤسسة توقعه من قبل،  
  أو افالس بعض الزبائن املدينني.

ا  و هي املرحلة اليت تتجاهل فيها االدارة  :القائم الوضع عن التغاضي مرحلة .2 كنتيجة اخلطر الذي حييط 
و يعود ذلك بالدرجة األوىل اىل الضعف يف كفاءة هذه   ،حلادث العارض الذي ظهر يف املرحلة السابقة

  االدارة. 
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 يف القائمني جتاهل ويزداد تفاقما الوضع فيها يزداد مرحلة وهي :خطورته من العسر والتهوين استمرار مرحلة .3
 عزل يف وجناحهم القرار متخذي على السوء بطأنه حاشية أو سيطرة بعد خاصة الوضع خلطورة املؤسسة
 .اخلاصة العناصر وجتنيب

و اليت تعترب أخطر املراحل, حيث تصبح حالة العسر املايل هذه حالة اعتيادية  :العسر مع التعايش مرحلة .4
تتعرض ألعطال كبرية تعجز يومية, تتوقف فيها استثمارات جديدة و يتم اغالق اخلطوط االنتاجية اليت 

أي أن املؤسسة اقرتبت   ،املؤسسة عن صيانتها كما تبدأ اليد العاملة فيها بالتحول اىل مؤسسات أخرى بديلة
ايتها.  من 

 األزمة وحتدث اخلارجي، اجلمهور إىل العسر أنباء بتسرب املرحلة هذه وتبدأ :المدمرة األزمة حدوث مرحلة .5
 .والتعقيم االمتصاص بطرق مواجهته ميكن ال املتعثرة ضخم للمؤسسة حادث املؤسسة تواجه عندما

 اإلدارة جملس بإعفاء املعاجلة عملية املؤسسة تبدأ املرحلة هذ ويف :المؤسسة تصفية أو األزمة معالجة مرحلة .6
الواجبة  باإلجراءات يقوم املؤسسة على مفوض تعيني يتم وبعد ذلك األزمة إحداث يف سبا كان الذي احلايل

ا  إىل املؤسسة العسر وإعادة من اإلقالة أو عمليات التصفية أو الدمج عمليات سواء إلصالح مسري
 .1الطبيعية

  

  

  

  

  

  

  .38ص سن أمحد اخلضريي, مرجع سابق ذكره،حم: المصدر 

                                                             
  .38ص:  حمسن أمحد اخلضريي،  مرجع سابق.- 1

القائم الوضع عن التغاضي  

العارض الحدث حدوث  

خطورته من العسر والتهوين استمرار  

العسر مع التعايش  

المدمرة األزمة حدوث  

المؤسسة تصفية أو األزمة معالجة  
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  ثار العسر الماليأ : المطلب الثاني 

على  ليس فقط على املؤسسة و امنا  ،التكاليف باهضهذات نتائج  مشكلة خطرية،متثل الديون املصرفية       
أثارها على كل من اجلهاز يلي بعض من  و ميكن أن نوجز فيما اجلهاز املصريف و االقتصاد القومي كذلك،

  املصريف و االقتصاد القومي.

ا املصرفية على اجلهاز املصريف : 1على الجهاز المصرفي.1   ،ميكن أن يلحق عسر املؤسسة عن تسديد ديو
 : النقاط التالية

o ا و من مت تعطيل   ،جتميد جانب هام من أموال البنوك نتيجة عدم قدرة املؤسسات على سداد التزاما
ا من عائد استثمارات و توظيف هذه األموال؛  دورة رأس املال يف البنوك و حرما

o مادي و معنويتشمل جانبني  سهيالت اىل خسائر باهضة التكاليف،تعريض البنك املقدم هلذه الت،   
         االنتشار حيث أن اجلانب املادي ينصرف اىل تقليل الرحبية و اخنفاض قدرة املصرف على التوسع و 

         و تغطية تكاليفه, أما اجلانب املعنوي فيتمثل يف اهتزاز درجة الثقة كبنك قادر على توظيف األموال
 و حساب خماطر االستثمار بدقة؛

o  حتتاج القروض غري مسددة اىل معاجلات خاصة, اذ حتتاج اىل مزيد من الوقت و اجلهد و التكلفة سواء
م على خدمة العمليات من جانب املسؤولني  أو من جانب األفراد العاملني بالبنك مما يؤثر يف قدر

 األخرى, و بالتايل تتأثر درجات اجلودة يف األداء الوظيفي ألعمال البنك؛

o و هذا ما يعين تكاليف و أعباء اضافية   ،حتتاج الديون املتعثرة اىل استفسارات اقتصادية و قانونية و فنية
و اجتاهه اىل   تقلل من رحبية البنك, فضال عن ما قد تشري اليه من عدم وجود متخصصني لدى البنك

 االستعانة بأصحاب اخلربة من اخلارج؛

o م تؤدي هذه الديون اىل ارتفاع دوران العمالء و العاملني و املتميزين احلاليني, حيث يسارع كل واحد منه
اىل البحث اىل مصرف أو بنك جديد مستقر حيقق رغباته و يشبع احتياجاته و يساعده على حتقيق 

تعرضه فالس البنك أو خاصة و أن اشتداد حجم و عبء الديون قد تؤدي اىل ا  ،أهدافه و طموحاته

                                                             
  .45ص: ،مرجع سبق ذكره ،حمسن أمحد اخلضريي. "الديون املتعثرة", " الظاهرة...األسباب ...العالج" -  1
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أو قيام السلطات النقدية بفرض قيود عليه و على حركة التعامل و السحب على ، اىل املتاعب
  التسهيالت القائمة و املمنوحة فعال.   

قد متتد اىل االقتصاد   ،ثار اخلطرية النامجة عن الديون املصرفية املتعثرةاآلان هذه  : 1القومياالقتصاد .على 2
دد عملية التنمية االقتصادية فيه  ،القومي بكامله بل قد تصاب أليات الرتاكم الرأمسايل بأزمة عنيفة تتخذ   ،و 

  : هلا عدة مظاهر مدمرة من بينها

o  املوارد النادرة؛التبديد يف 

o لعدم جدوى االستثمار املستقبلي و االكتفاء مبا حتققه اللحظة  ،قنفااالسراف غري العقالين يف اإل
 احلاضرة؛

o و التسويق يف الوحدات االقتصادية املختلفة؛  ،االنتاج شيوع الطاقات العاطلة و اتساع نطاقها يف مراكز 

o و من مث اجتاه العمالء و املوزعني اىل منتجني   ،هدر و تضييع الفرص التسويقية املتواجدة يف السوق
 أخرين يف اخلارج؛

o اد زيادة التكاليف االنتاجية و التسويقية املختلفة و اتساع نطاق املشروعات اخلاسرة على مستوى االقتص
 القومي؛

o ر قيم العمل و فساد مناخ االدارة؛و تدهو   ،تدين االنتاج و اخنفاض االنتاجية 

o بإطالق العنان   ،و تسارع من أجل البقاء  ،قد تزيد اعادة هيكلة املؤسسات اليت تعاين من العسر املايل
 و تزيد من االنكماش الكبري يف االستثمار؛  ،للتخلص السريع من األصول األسعار زهيدة

o احلكومات على  ،قد جيرب التضييق يف االئتمان املقدم للمؤسسات الناتج عن العجز يف رأس مال البنوك
 حتويل مواردها املالية  اىل اعادة رمسلة البنوك؛

o  إلعادةاذا ما سقط قطاع املؤسسات يف حالة العسر, قد تضر قلة االستثمار و الفرتات الطويلة املطلوبة 
  هيكلة املؤسسات, النمو بشكل كبري.

  

                                                             
  .45حمسن أمحد اخلضريي، "الديون املتعثرة", " الظاهرة...األسباب ...العالج"، مرجع سبق ذكره، ص:   1 -
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  1يأسباب العسر المال : المطلب الثالث

يف عسر املؤسسات االقتصادية ميكن حتديد العوامل املؤدية اىل  : مجموعة األسباب الخاصة بالمؤسسة .1
  يلي:  املوالية و اليت نلخصها فيما النقاط الثالثة

  :سواء كانت زراعية أو   ،حيث يتعلق هذا العمل بالنشاط االقتصادي الذي متارسه املؤسسةسوء ادارة االنتاج
او تتمثل أهم  ،صناعية مما يؤدي ايل التوقف عن   ،مالمح سوء ادارة االنتاج يف ختبط و عدم انتظام تدفقا

ا أو مطالبتها بتأجيل سداد هذه االلتزامات.  تسديد التزاما

ايل تدين  االنتاج و تراجع قيمته و ارتفاع تكلفته أمهها ما و بصفة عامة هناك جمموعة من األسباب قد تؤدي 
  يلي:

دي األمثل الذي و عدم وصوهلا ايل احلجم االقتصا ،عدم قيام املؤسسة علي أساس اقتصادي سليم -
   ،حيقق هلا وفورات االنتاج الكبري و اخنفاض التكاليف و استغالل األمثل للطاقات و املوارد املتاحة هلا

مما يرفع من أسعارها و يفقد املؤسسة مزايا تنافسية كان ميكن   ،و بالتايل ارتفاع تكلفة الوحدة املنتجة
 أن حتوزها اذا ما اتبعت األساس االقتصادي.

نتيجة لتعطل اآلالت و تقادمها و عدم قيام   ،انتشار ظاهرة تعطل خطوط االنتاج  لفرتات طويلة -
و يضاف اىل ذلك استخدام  ،الدورية و االحالل و التجديد بصفة مستمرةبعمليات الصيانة  

 و عدو الدقة يف اختيار اآلالت و املعدات.  ،تكنولوجية انتاجية قدمية

 سياسات انتاجية قدمية و بالية ذات طابع تقليدي.استخدام أساليب و  -

مما أدى اىل ظاهرة اإلسراف يف   ،اخنفاض مهارة القوى العاملة, لنقص اخلربة و عدم كفاية التدريب -
و ارتفاع نسبة االنتاج املعيب من السلع تامة الصنع, و اكتساب املؤسسة مسعة   ،استخدام املواد اخلام

مما يؤثر على  ،وضاع العمل و ظروفه و اخنفاض األجور و املرتباتسيئة. يضاف اىل ذلك سوء أ
 االنتاجية.

و تضارب القرارات االدارية املنظمة لعمليات التصنيع داخل  ،االنتاجيةسوء ختطيط العمليات  -
 الوحدات االنتاجية.

                                                             
1 -  ٍ ل ُ س ً   .69-71ص: ، ذكرهسبق  مرجع ،اجلزائريف  صاديةاالقت املؤسسات، أثر العجز املايل على  جهيدة ي◌
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بالشكل  و عدم استقرار مصادر التوريد و صعوبة احلصول عليها  ،عدو انتظام ورود املواد األولية -
 1و من مت تعطل االنتاج.  ،املناسب و اجلودة املناسبة

ا, مما يؤدي اىل حدوث اختناقات يف  عدم توفر - وسائل النقل الداخلي و اخلارجي و اخنفاض كفاء
 و اىل ازدياد تعطل الوحدات االنتاجية.  ،العملية االنتاجية

  و القصور يف ختطيط عمليات املتابعة االنتاجية و التخزينية    ،من مجيع األصنافعدم كفاءة مراقبة  -
   2و حركة املواد و عدم توخي الدقة يف تقدير االحتياجات. 

  :مسوء التسويق حيث يرتبط جناح أي مؤسسة   ،و هومن أكرب ألسباب عسر املؤسسات عن تسديد ديو
 وكل اليها.بالنشاط امل يف حتقيق أهدافها حبسن قيام االدارة التسويق

  و يرجع سوء التسويق اىل العوامل التالية: 

عدم القيام بدراسات السوق و املستهلك و معرفة االحتياجات و الرغبات احلقيقية و القدرة الشرائية هلذا  -
 و من مت اختاد القرار انتاج السلعة بالشكل الذي ال يناسب السوق أو املستهلك.  ،كاملستهل

الوظائف اليت سوء القيام بعمليات ختطيط املنتجات من حيث الشكل و النوع و اجلودة, و املواصفات و  -
ا على احلد  تؤديها السلعة للمستهلك ...اخل, مما يؤدي اىل صعوبة تصريفها خاصة مع اخنفاض جود

 املناسب.

أو مكلفة   ،للمستهلك النهائيسوء القيام بعمليات التوزيع من حيث اختيار منافذ التوزيع غري مناسبة  -
 أو غري نشيطة.

سوء القيام بعمليات الرتويج من حيث عدم مناسبة و اخنفاض كفاءة احلمالت االعالنية سواء يف  -
ا  أو شكلها أو يف توقيتها أو اختيار وسيلة االعالن.  ،مضمو

 ا أو يف بيعها.عدم مناسبة سياسات التسعري و االئتمان اليت تستخدم املؤسسة يف تسعري سلعه -

أو تسويق هذا االنتاج و من مت   ،فنتيجة هذه األسباب و غريها تنخفض قدرة املؤسسة على تصريف انتاجها
ا من مستلزمات االنتاج ا أو لتأمني احتياجا و من مت تعجز عن   ،على حتقيق ايرادات تكفي لتسديد التزاما

ا املصرفية.   تسديد ديو
                                                             

1 - C.MARMUSE, « Stratégie de redressement d’entreprise », ed Vuibert, Paris, 1990, P35 . 
  . 88-92 :صذكره سبق مرجع ...العاجل"، األسباب، "الديون املتعثرة :الظاهرة ...أمحد اخلضريي حمسن - 2
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 :ا   ،يظهر يف االدارة املالية للمؤسسةأي اختالل  ان سوء االدارة المالية سوف ينعكس بالكامل على قدر
ا     و ترجع أهم عوامل سوء االدارة املالية اىل ما يلي:    ،على تسديد التزاما

بالشكل الذي يفي   ،ضعف قدرة املؤسسة على التخطيط املايل ملواردها و استخدامات هذه املوارد -
 بدفع و سداد هذه االلتزامات.

 1.توسع املؤسسة يف االقرتاض و بتكاليف مرتفعة و دون حاجة فعلية للنشاط الذي متارسه -

ا املستحقة يف مواعيدها و تراكم الديون عليها. -  عدم تسديد املؤسسة التزاما

 زيادة حجمه عن املعدل املناسب. ارتفاع قيمة املصاريف املالية و اخنفاض انتاجية هذا املصروف و -

أو سوء هذا التخطيط مما يؤدي اىل توسع املؤسسة يف   ،عدم ختطيط االنفاق االستثماري للمؤسسة -
اقامة املشروعات االستثمارية أو توسعات يف مشروعات جديدة دون تدبري و تأمني التمويل االزم هلا مما 

 2من مت ال يكون هذا االنفاق منتجا.و   ،جيعلها تظل ملدة طويلة يف مرحلة االنشاء

و عمليات التدليس مع   ،مثل زيادة حجم االختالسات و السرقات بشكل  ،االحنراف املايل املتعمد -
ا. ،املوردين و املوزعني  األمر الذي ميثل خسائر مرتفعة حتد من قدرة املؤسسة على سداد التزاما

و استثمار جانب كبري من األموال  ،و ارتفاع تكاليف ختزينها  ،سوء ختطيط عمليات شراء املواد األولية -
خاصة ان مت االعتماد   ،مما ميثل تكلفة و أعباء غري عادية  ،يف شكل مواد خام دون حاجة ملحة لذلك

 على مصادر متويل خارجية.

تفق عليها تنفد لعمالء يف املستقبل البعيد بأسعار ثابتة م  ،التعاقد على طلبيات ضخمة طويلة األجل -
مما  ،مع سيادة اجتاه تضخمي ترتفع معه أسعار و تكاليف مستلزمات االنتاج  ،حاليا و غري قابلة للزيادة

 و بل و حتقيق خسائر مؤكدة.  ،يؤدي اىل اخنفاض األرباح

  

  

  

                                                             
1 - 1 C.MARMUSE, op.cit, P18 . 

  . 95:، صذكرهسبق مرجع "، األسباب. العالجاملتعثرة :الظاهرة ... اخلضريي "لديون حمسن أمحد - 2
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يف حقيقة األمر ميكن ردها اىل اخلطأ و التحيز و أهم هذه األسباب  خاصة بالبنك:المجموعة األسباب  .2
  يلي عرض بإجياز كل منها: و فيما ،الشخصي القائم بالدراسة االئتمانية و ملتخذ القرار االئتماين

 و يكفي ناتج هذا   ،الضمان هو كل أصل مادي و معنوي, ميكن حتويله اىل نقدية :1بالنسبة للضمانات
و من مت فان الضمانات أيا كان نوعها تتعرض لتقلبات يف   ،التحويل لسداد أصل القرض و فوائده و أعبائه

و عادة ما حيدث عدة أخطاء يف تقدير   ،يف التعامل معهاوهو ما يقتضي احليطة و احلذر   ،القيمة
 من بينها ما يلي:  ،الضمانات املقدمة

 املغاالة يف تقييم الضمانات املقدمة من املؤسسة للتسهيالت االئتمانية املمنوحة من 
 البنك و تسعريها بأغلى من قيمتها احلقيقية بكثري؛

  عدم مراعاة الشروط الواجب توافرها يف الضمانات املقدمة للبنك من حيث ملكيتها
ا و القوانني املنظمة لتداوهلا و بيعها و الشروط اخلاصة  ورهنها و ختزينها أو حياز

 بتخزينها؛

  ة عن نوعيات البضاعة املقدمة كضمان باستعماالت دقيقة و دورية و متجددعدم القيام
 و اليت تتسم أسعارها بالتقلب الشديد أو بانصراف املستهلك عنها؛

  عدم تغطية البضاعة املرهونة ببواليص التأمني ضد األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا أثناء
 فرتة الرهن؛

 رهونة للبنكللتأكد من وجود الضمانات امل  ،عدم اجراء الزيارات التفتيشية الدورية      
ا حبالة تسمح ببيعها؛  و أ

  .عدم احلصول على ضمانات تؤثر على املؤسسة 

فان الضمان اجليد هو عنصر رئيسي و أساسي يف اختاد القرار االئتماين, و جيب الن خيضع و من هنا       
 و التأكد من توافر كل الشروط اخلاصة بصالحيته.  ،للمراجعة و الكشف الدوري

  

    

                                                             
  . 101 :، صذكرهسبق مرجع ج"، ال...العاألسبابالمتعثرة :الظاھرة ... الخضیري " الدیون مدأحمحسن  -  1



العسر المالي في المؤسسة االقتصادية                                                                                                                  الفصل الثاني      

~ 38 ~ 
 

 و أهم أسباب فشل الدراسة االئتمانية ما يلي: :1بالنسبة للدراسة االئتمانية 

 لدى القائمني يف الدراسة االئتمانية؛دم توفر اخلربة الكافية ع 

  عدم تدعيم الدراسة االئتمانية بالبيانات السليمة و الواقعية عن املؤسسة و عن الظروف املختلفة اليت
ا على تسديد  ا؛تؤثر على قدر  ديو

 عدم التحقق من صحة و سالمة املستندات اليت تقدم من طرف املؤسسة للبنك؛ 

 املغاالة يف تقدير احتياجات املؤسسة التمويلية؛ 

 ا اجتاه احلدود القائمة مما يدفعها اىل ’ املوافقة على منح املؤسسة قروض جديدة قبل وفائها بالتزاما
و يتحول الدين اىل دين ثابت ال يتم   ،لك القدميةيف سداد تاستخدام مبالغ القروض اجلديدة 

 و يتفاقم الوضع باستمرار؛  ،سداده

 القروض.  هو التأكد من توفر الشروط اخلاصة باستخدام هذ  ،عدم متابعة القروض املمنوحة  

 2سوء االدارة االئتمانية : 

  فيه بشكل يزيد عن و بسعر فائدة مبالغ  ،على درجة عالية من املخاطراقراض مؤسسات تنطوي
ا على السداد؛  ،العائد الذي حتققه هذه املؤسسات  مما يضمن و يؤكد عجزها و عدم قدر

 ا على اقالتها من العجز؛التوسع يف االقراض املؤسسات العاجزة, بادعا  ء مساعد

  املتوسطة ليكونوا قيادات البنك التنفيذية. اختيار أصحاب املؤهالت           
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و االقتصادية         تتعلق هذه الظروف بالعوامل السياسية ة األسباب الخاصة بالظروف المحيطية  مجموع. 3
  :1يلي و ميكننا االحاطة جبوانب هذه الظروف فيما  ،اليت تؤثر على نشاط املؤسسة  ،االجتماعية و التشريعيةو 

 :احلكومية و الغري أساسا بالسياسات االقتصادية  تتعلق هذه اجلوانب األسباب و الجوانب المحلية
و اليت تفرض عليها القيام   ،و اليت تشكل اإلطار العام اليت تعمل فيه املؤسسة  ،احلكومية السائدة يف الدولة

 يلي عرض موجز بكل منها: و فيما  ،بعمليات معينة

اجلربية اليت تتبعها املؤسسة تتمثل سياسات التسعري سياسات التسعير الحكومية و غير الحكومية:  .1
ات االغراء باستخدام أسعار اذ أن سياس  ،أحد القيود األساسية اليت تقف وراء رحبية املؤسسة

ميش و تكميش هوامش الربح رخيصة بل و بيع بسعر أقل من امجايل  ،و مبالغ فيها تؤدي اىل 
   تواجهها املؤسسة العاجزة.التكلفة و من مت السياسة السعرية أحد أخطر أنواع احملددات اليت

ا  ،على املؤسسات اليت تفرضهاالضريبية  و بصفة خاصة السياسات السياسة المالية: .2 و على وارد
يضاف اىل ذلك األعباء الضريبية املتعلقة بالتأمينات   ،و على مستهلكيها  ،من السلع و اخلدمات

    و اليت تفرضها الدولة عليهم و كلما كانت األعباء الضريبية مرهقة   ،االجتماعية اخلاصة بالعمال
ا على حتقيق   ،و باهضه كلما كانت سببا رئيسيا و جوهريا يف عسر املؤسسات و تكميش قدرا

ا على احداث تراكم رأمسايل و القيام بعمليات   ،عائد اقتصادي مناسب يضاف اىل ذلك عدم قدر
 .2االحالل و التجديد

    تتعلق السياسة النقدية أساسا بثالث سياسات اقتصادية فرعية شديدة اخلطورة السياسة النقدية: .3
 :3و التأثري على العسر املايل يف املؤسسة, و هي

 السياسات االئتمانية؛ 

 سياسة أسعار الصرف؛ 

 .سياسة ادارة الدين العام 

  ا

                                                             
  .119مرجع سابق، ص: حمسن أمحد اخلضريي، - 1
  .  126مرجع سابق. ص: - 2
  .127مرجع سابق. ص: - 3
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و زيادة تكلفته   ،حيث فرض القيود على منح االئتمانفكلما كانت السياسة االئتمانية انكماشية و متشددة من 
ا املناسبة اكلما كانت قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها حمدودة, أما بالنسبة ألسعار الصرف    ،عن معدال  فإ

 متارس تأثري خطري على املؤسسة , حالة يف حالة اخنفاض قيمة العملة احمللية أمام العمالت األجنبية مما يؤدي اىل
ا و دخوهلا يف دائرة العسر يف حني أن لسياسة الدين العام تؤثر بشكل   ،اخنفاض قدرة املؤسسة علي تسديد ديو

تمع حيث كلما كانت الدولة يف حاجة اىل أموال قامت بطرح قروض   ،كبري على حركة النشاط االقتصادي يف ا
يل تؤدي اىل تفضيل األفراد االستثمار فيها و ادخار و بالتا  ،و سندات لالكتتاب العام و اخلاص بأسعار الفائدة

جانب من انفاقهم لشرائها و بالتايل ينكمش السوق أمام املؤسسات فضال عن تأثري الدبني العام على السياسات 
ا   ،االئتمانية ا     و منه تأثري غري املباشر على قدرة املؤسسة على سداد التزاما و احلصول على مستلزما

  .  1اجيةاالنت

و مدى حتقيقها لعنصر  ،اليت تتصل باملناخ العام و هي تلك السياسات العامة: اتالسياس .4
        تأثري ذلك على حركة االستثمار      و ،و مدى تأثريها على التوقعات املستقبلية  ،االستقرار

و بالتايل تأثريها املباشر و غري املباشر على املؤسسة سواء يف   ،و االستهالك و غريها  ،و االدخار
فاذا مل تكن هذه املقاييس عناصر   ،أو عالجها يف حالة العسر  ،زيادة أو استمرار عسرها

ا تدهور   ،اسرتاتيجية أثناء تأسيس موازنة املؤسسة ستواجه هذه األخرية صعوبات مالية تؤدي 
  . 2مستوى النشاط

 

  

  

  

  

                                                             
  . 129 :ج"، صال...العاألسباباملتعثرة :الظاهرة ... اخلضريي "الديون حمسن أمحد - 1

2 - Jean-François BAIGNE, dynamique de redressement d’entreprise, et d’organisation, Paris, 
1986 , P49 
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  :و تتعلق هذه اجلوانب بصفة أساسية بسياسات التجارة اخلارجية و اليت ميكن األساليب و الجوانب الدولية
 يلي:  لنا حتديدها بإجياز فيما

اذ أن اجتاه الدول الكربى اال تطبيق و فرض سياسات      : سياسات الحماية الكمية و النوعية .1
سياسات احلصص الكمية و القيود االدارية على  و اجراءات متشددة للحماية اجلمركية و استخدام

و بالتايل  ،صادرات الدول النامية اليها يؤدي اىل اخنفاض قدرة املؤسسات على تصدير هلذه الدول
 اخنفاض مواردها من النقد األجنيب.

اىل أن اذ تؤدي هذه االخرية : 1سياسات الحروب االقتصادية و الحصار االقتصادي الدولي .2
الدول احملاصرة اقتصاديات انتاجها فضال عن استخدام أدوات احلرب االقتصادية  تفقد مؤسسات

 األخرى مثل:

        أدوات االغراء السعري؛  

  أدوات حظر تصدير التكنولوجيا؛  

  أدوات القيود على تصدير الكمية على تصدير مستلزمات التشغيل؛  

     .أدوات غلق السوق أمام أي صادرات اليها 

ضد تؤدي اىل استخدام دول أعضاء التكتل لسياسات محائية اذ سياسات التكتالت االقتصادية:  .3
فضال عن منحها مزايا مجركية و اعفاءات باإلضافة اىل تقدمي مساعدات   ،الدول غري األعضاء

و من مت تنخفض قدرة   ،و اليت ينافس انتاجها انتاج املؤسسات احمللية  ،ملؤسسات الدول األعضاء
 و من مت يقل عائدها من النقد األجنيب مما قد يؤثر على انتاجها.  ،املؤسسة على التصدير

و ظهور  و ما يصاحبه من ارتفاع لألسعار عوامل الركود التضخمي و االختالل النقدي الدولي: .4
البطالة و انكماش الطلب على املنتجات املختلفة, و ما يؤدي اليه من ضعف القدرة على املنافسة 

 عامليا. 

  

                                                             
"الديون املتعثرة :الظاهرة ... ،اخلضريي د أمححمسن  - 1   .130 :ص ج"،ال...العاألسباب◌ٌ
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ا لعدم وجود و ما أظهرته من عجز الدول النامية مشكلة الديون الخارجية:  .5 عن اسرتاد احتياجا
و يف عالوات املخاطر  ،العاملية فقد تؤدي التغيريات يف أسعار الفائدة  ،موارد بالنقد األجنيب لديها

بشكل حاد تكلفة االستدانة للمؤسسات احململة بأعباء الديون األجنبية, كما قد يزيد اخنفاض 
بل و يهدد   ،السريع يف سعر الصرف من تكاليف خدمة ديون هذه املؤسسات, مما يهز استقرارها

ا على البقاء   .1قدر

  ت سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة.كل هذا و غريه قد أدى اىل عسر املؤسسا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                             
ل وآخ - 1 لد  ،التنميةو  تمويلالجملة  ،الكلي"  االقتصاد وسياسة الشركات نية، " ميزارونفَذ ، ص  1999سبتمرب ،  واشنطن ، 03 العدد، 32ا

50 .  
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  ليات مواجهة العسر الماليالمبحث الثاني: آ 

أجل  و ذلك من  ،ملعاجلة العسر املايل املوجود يف املؤسسة االقتصادية إن التطهري املايل يعترب كضرورة حتمية      
  االقتصادية. إعادة التوازن املايل و اهليكلي ملختلف املؤسسات

  مفهوم و أهداف التطهير الماليالمطلب األول: 

  و أخريا نتائج التطهري املايل   ،أهدافه  ،ايل تعريف التطهري املايل املطلب هذا يف سنتطرق      

   مفهوم التطهير المالي:. 1

  ميكن أن نعرف التطهري املايل كالتايل:       

  " ليصبح هلا هيكل   ،املايل و على مديونية املؤسساتيعترب التطهري املايل عملية القضاء على العسر
 ؛1تنظيمي متوازن"

 و ذلك من أجل انعاش االقتصاد   ،" التطهري املايل هو أخد اجراءات اهلامة اليت اعتمدت عليها الدولة  
ا املايل   ،و النهوض باملؤسسات ا اىل تواز فهو عملية ضرورية تؤدي اىل االستقاللية و العمل على اعاد

ا املالية اجتاه البنوك و املؤسسات املالية األخرى  "؛و اهليكلي حىت تتمكن من الوفاء بالتزاما

  ة رمسلة البنية املالية أو البحث عن اهليكلة املالية السليمة مع اعاد إلعادة " جاء التطهري املايل
و ذلك عن طريق رأس مال عامل جديد و متكينها من التعامل مع البنوك و توفري القدرة  ،املؤسسات

 الكافية للتمويل الذايت و التسديد بفضل توفري السيولة"؛

  
  
  
  
  
  

                                                             
1 - Abdelhamid BRAHIMI : l’économie algérienne .OPU 1990, P 435. 
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  أهداف التطهير المالي:. 2

  :جرى تطبيق عملية التطهري املايل بني األهداف اليت كانت الدولة تتمىن حتقيقها منمن 

 الذي كان مليس نظام التسيري وكذا إجياد التوازن يف األصول واخلصوم للمؤسسة  جزتصحيح ومعاجلة الع
وتوازن االستغالل وهذا بتخفيض التكاليف املالية والرأمسالية اليت تسمح ملعادلة خمتلف أقسام األصول 

 .جتميدها مبعىن معاجلة االستدانة املؤسسة و

  التصحيح اجلذري يف إطار السياسة أجل ذلك من  و ،قصرية األجل ومتويل الديون الطويلة إىل متوسطة
 .املنصوص عليها بقانون النقد والقرض النقدية اجلديدة و

 ا التجارية مع البنوك والرتكيز على وضعها املايل املطهر هذه العالقات اجلديدة ممكنة  ،توطيد عالقا
 .كما يعمل التطهري كذلك على تصحيح األوراق املالية للبنوك ،لتطهري األوراق املالية من جهة البنوك

 بالتايل  ذلك لتحقيق املردودية و يهدف التطهري املايل إىل تشجيع خطة تعديل اإلجراءات املالية و
ا  .اإلنتاجية يف أحسن الظروف فاملؤسسات العمومية جمربة على تامني نشاطا

  الكتهلالإعادة تقييم االستثمارات التالية  وتطهري احلسابات. 

 دفع التأخر من أجور العمال. 
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  . طبيعة إجراءات التطهير المالي3

للمؤسسات كان ال بد من أن يصحبها خمطط تصحيح و تقومي من أجل اجناح عملية التطهري املايل         
ألن ان ظهر بعد ذلك عسر مايل فانه ميكن اعتبار عملية التطهري املايل تبذير لألموال   ،1للمؤسسات االقتصادية 

  العمومية.

سات و منها انشاء صندوق تطهري املؤس ،و من أجل القيام بعملية التطهري املايل اختذت اجراءات ميدانية
و كان اهلدف منه  هو تنظيم عملية التطهري عن طريق تكوين رأس مال هذه املؤسسات   ،لدى اخلزينةاالقتصادية 

  و ذلك بعد حصوله على ايرادات من ميزانية الدولة.  ،و البحث عن االستقرار النقدي الداخلي

بل لكل مؤسسة   ،املؤسساتو ما يشار اليه  هو أن عملية التطهري املايل مل تكن موحدة و على مجيع 
  خصائصها.

  يلي:  مشلت عملية التطهري املايل ما

اختلفت عملية تطهري   ،نظرا ألمهية و نوعية البنوك على املؤسسات االقتصادية:  معالجة الكشوف البنكية..1.3
 متزنة ماليا.و  غري مستقلة ،حسب وضعيتها سواء كانت منحلة, مستقلة غري متزنة ماليا هذه احلقوق من أخرى

  :انبثقت عن املؤسسة األم اليت مستها و ختص املؤسسات اليت مستحقات على المؤسسات المنحلة
و حقوق  فقد أخدت اخلزينة العمومية على عاتقها ديون  ،عليهااعادة اهليكلة ا و مل توزع ديون املؤسسة 

اخلزينة العامة لسندات غري قابلة البنوك على هذه املؤسسات و ذاك بشراع احلقوق البنكية مقابل اصدار 
 إلعادة اخلصم.

  

  

                                                             
1 - bdelhak Lamiri : Gérer l'entreprise Algérienne en économie de marché,Alger,1990, P 39. 
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اصدار سندات  تطهري حقوق هذه املؤسسات تتم عن طريق شرائها من طرف اخلزينة العمومية من خاللو عليه  
   1السندات املصدرة هي غري قابلة إلعادة التمويل.  %5سنة و مبعدل  20" قسيمة الصفر" مقابل هذا الشراء  ملدة 

  و هي مؤسسات مل حتصل على  على المؤسسات غير المتزنة ماليا و غير مستقلة:مستحقات
حيث يتم فيها حتويل السحب   ،استقالليتها حسب الدراسات و الفحوصات السلبية اليت اجريت هلا

مع منح فرتة تأجيل ملدة سنتني, و حتدد معدالت الفوائد   ،على املكشوف اىل قروض متوسطة األجل
 ق العادية للقرض.حسب شروط السو 

  :لوزارة االقتصاد, حسب املرسوم التنفيذي مستحقات على المؤسسات المستقلة و غير المتزنة ماليا
            :2مر تطهري املؤسسات املستقلة و املتدهورة ماليا اىل مرحلتني

  المرحلة األولى: 

ائية. -   حتديد حقوق البنوك على هذه املؤسسات بصفة 
أشهر من رقم األعمال  9ىل ا 6حتديد مستوى القروض قصرية األجل املناسب على أساس ما بني  -

 حسب وضعية املؤسسة ماليا.

  تثبيت قيمة الديون بقروض متوسطة و طويلة األجل.   -

  و هي ناجتة عن خمطط االصالح و الذي ميكن من : المرحلة الثانية: 

 صناديق املسامهة.اعادة تكوين رأس مال املؤسسة من طرف  -

 اصدار ضمانات على جزء من القروض املصرفية من طرف صناديق املسامهة. -

 شراء جزء من مسحوب هذه املؤسسات بإصدار سندات املسامهة من املؤسسة  -

 

 

  : 1. اعادة شراء الخزينة التي تحوزها البنوك على المؤسسات العمومية2.3
                                                             

  .. تعلق بإعادة شراء اخلزينة للديون املرتتبة على املؤسسات العمومية وامل 1991/03/16املؤرخ يف  91-74املرسوم التنفيدي - 1
2 - Y. Deboub : Régulation des investissements dans le secteur d'état industriel et réforme 
économique en Algérie, thèse de doctorat d’état, université d’Alger, 1990, p 17 
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             اليت حتوزها البنوكللخزينة العمومية بإعادة شراء الديون  , مسح1991 املالية لسنةحسب القانون       
  و املؤسسات املالية على املؤسسات االقتصادية.

, جيب أن تكون هذه الديون املعاد 1991مارس  16يف املؤرخ  74-91 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم      
شكل  تأخذو  ،املدينة و تتكتب من طرف البنوك شرائها من طرف اخلزينة, على قيم تصدر من قبل املؤسسات

  سندات املسامهة.

  الى مخصصات نهائية أو تجميدها في قيم منقولة للديون طويلة و متوسطة األجل: تحويل الديون.3.3

اىل حتويل جزء من الديون اىل رأمسال خاص للمؤسسات العمومية غري املستقلة لتمكينها من هذا إجراء يهدف 
و ذلك من   ،بركب االستقاللية, و من جهة أخرى اعادة بناء األموال اخلاصة للمؤسسات املستقلةااللتحاق 

  أجل احلصول على صايف مركز مايل موجب.

كما مشلت اجراءات التطهري املايل منح املؤسسات رأمسال اتفاقي من احلساب اخلاص باالستقاللية الذي مت وضعه 
  االستقاللية.  حتت تصرف املؤسسات عند مرورها اىل

  

  

  

  

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                              
ل - 1 ُ س ً   .68-69:، صذكرهسبق مرجع ، "يف اجلزائر االقتصادية املؤسساتأثر العجز املايل على  "، جهيدة يٍ ◌
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 المالي: نتائج التطهير  .4

هو حتسني الوضعية املالية لبعض املؤسسات  ،اإلجيابية لعملية التطهري املايل للمؤسساتمن بني النتائج        
  .1الصافيةحيث شهدت العديد منها امتصاص عسر أصوهلا  ،االقتصادية املطهرة

اىل أن كل هذه املؤسسات شهدت كذلك شراء جلز من مكشوفتها املصرفية من قبل اخلزينة  باإلضافة      
ا   و أخريا بتعويض خسائر الصرف.  ،العامة. و بتجميد ديون استثمارا

ميد و لقد أكد السيد جريدي اجيابيات هذه اإلجراءات قائال بأن " املبالغ املدفوعة من قبل الدولة لتج      
و يف حتسني  ،سسات مسحت هلا نوع ما بتحسني هيكلها املايل و يف ختفيض مديونتها املصرفية املتزايدةمديونية املؤ 

   طاقتها االستدانية.

فحسب رأينا ميكن اسرتجاع أصل هذه الوضعية اىل   ،لكن هذه التأثريات اإلجيابية بدأت تتحدد بصفة تدرجيية
  و هي:   ،ثالث أسباب

دفني أساسيني و مها: ارتباط عملية التطهري .  1   املايل 

 جعل صايف املؤسسات صايف مقبول؛ -

  جعل رأس املال العامل للمؤسسات موجب. -

ال يستطيعان لوحدمها أن يكون العنصران للتثمني من أجل عملية التطهري حامسة و فعالة يف ان  ،فهذان العنصران 
  واحد.

  ميكن حصرها يف النقاط التالية:     ،عن العوامل اليت ترتجم طول فرتة تغطية الديون

 سياسة األسعار؛ 

 طبيعة الشركاء التجاريني ملعظم املؤسسات االقتصادية؛ 

 .ا مركز املديونية هلذه األخرية  الوضعية املعقدة اليت يتميز 

 

                                                             
   909-1مرجع سبق ذكره ص:  ،" جناعة متويل املؤسسات العمومية االقتصادية عن طريق البورصة"،أمغار مسري - 1
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احتياج ال بد أن يتدخل يف عملية التطهري يف حتليله للوضعية املالية للمؤسسات االقتصادية اىل مفهوم كذلك, 
  الذي يهتم بالتطهري احملاسيب للعديد من املراكز و على أساسها مركز املديونية. ،رأس املال العامل

. التأخري يف التطبيق اإلجراءات املادية للتطهري: يف الواقع مل يتم ادماجها يف أغلب احلاالت يف املؤسسات 2
  جدا.جتد نفسها حمدودة من هذا فان قوة عملية التطهري املايل  ،االقتصادية

و تعداد هذه اإلجراءات تزامنت   ،كان وراء حتديد التأثريات اإلجيابية لسري عملية التطهري املايل  و يف هذا التأخري
  ئر مهمة جذا ناجتة يف جزء كبري اىل خسائر الصرف.مع تسجيل خسا

فاذا تقبلنا بأن تكون كل   ،ن خاطئابالنظر اىل املنطق اليت انبثقت منه عملية التطهري, فان تطبيقها كا .3
ذا التطهري فهذا خطأ ألنه من غري املعقول أن تكون كل املؤسسات مطهرة مهما كانت   ،املؤسسات معنية 
اية لذاته  ،وضعيتها االقتصادية و املالية       لكن هو قبل كل شيء وسيلة   ،فالتطهري مبنهاه االقتصادي ليس 

       ،و اال فان هذه العملية ال تكون اال سريورة النقاد املؤسسات االقتصادية بأي مثن ،و شرط لتقومي املؤسسة
  و مسري بتصورات سياسية و اجتماعية.

دف أساسي هو اخضاع املؤسسات   ،األخريو ما ميكن القول عنه يف  هو أن عملية التطهري املايل طبقت 
هودات االجيابية1االقتصادية اىل معايري اقتصادية و مالية مقبولة فان عملية التطهري املايل   ،, و على الرغم من ا

  و ذلك الستمرار تواجد النقائص اليت هي أصل احنطاط الوضعية املالية للمؤسسات. ،مل حتقق األهداف املنتظرة

صة اليت تتزايد بالرغم من األموال اهلائلة املخص ،و ميكن القول أن عملية التطهري املايل مل تنجح كما كان متوقعا
  و عليه تطلب األمر بالبحث على حلول مصاحبة لعملية التطهري.  ،من سنة اىل أخرى

  

  

  

  

                                                             
اية عملية التطهري املايل يف مارس   - 1   .1997كانت 
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  سياسة اعادة الهيكلة المطلب الثاني:

  :1سنتطرق يف هذا املطلب اىل وسيلة أخرى تستخدم يف عالج العسر املايل و اليت سوف نتناوهلا فيما يلي      

  الهيكلة:عادة إ و أنواع مفهوم. 1

ا أن تساعد على معاجلة اخللل املايل و االبقاء و معىن        ذلك أن تتبع املؤسسة اسرتاتيجيات جديدة من شأ
أن تقتصر و حىت تكون اعادة اهليكلة فعالة فال جيب   ،املؤسسة و تطبيق االسرتاتيجيات جديدة استمرارية على

على اعادة اهليكلة املالية و لكن جيب أن متتد لتشمل اعادة اهليكلة االدارية حىت يتالزم االثنني معا يف حتقيق نتائج 
  فعالة للتغلب عن اخللل املايل و ميكن توضيح ذلك من خالل العناصر التالية: 

  : و تتمثل يف اخلطوات التالية اعادة الهيكلة المالية: . 2.1

  :ان اعادة تقييم األصول مجيعها أو بعضها يعكس قيمتها السوقية حيث أن زيادة اعادة تقييم األصول
األمر الذي يتيح   ،املديونية بالنسبة حلقوق امللكيةهذه القيمة عن القيمة الدفرتية يؤدي اىل حتسني نسبة 

 للمؤسسة جماال أوسع لالقرتاض.

  :يف اعادة هيكلة الديون أن تتفاهم مع دائنيها على أحد أو و يساعد املؤسسة اعادة هيكلة الديون
 بعض هذه األمور:  

 القصرية اىل ديون طويلة األجل مما يتيح للمؤسسة فرتة أطول الستثمار هذه  حتويل الديون
 الديون؛

 و يساعد ذلك يف وقف  ،وقف سداد أقساط الدين مؤقتا أو اعطاء فرتة مساح جديدة
 ة اخلارجية مؤقتا حلني حتسن األحوال؛جزء من التدفقات النقدي

 .ختفيض سعر الفائدة أو التنازل عن الفوائد املستحقة   

 

 

 

                                                             
  .101ص:  ،2014،جامعة تلمسان ،مذكرة شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، " أثر العجز املايل يف املؤسسة االقتصادية"،سفيانزياين  - 1
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  :يتم حتويل كل أو جزء من الديون احلالية اىل مسامهات يف و يف هذه احلالة مبادلة المديونية بالملكية
هذا يتوقف عن مدى و  ،رأس مال املؤسسة عن طريق اصدار أسهم ملكية مبا يعادل قيمة هذه الديون

تفهم و تقبل الدائن هلذا االقرتاح و كذلك املالك حيث مالك اجلدد  جدد سيكون هلم تأثري مباشر على 
 .1ادارة املؤسسة و التصويت و االنتخاب

 اىل اصدار أسهم جديدة لتوفري بعض السيولة و على األخص اذا  و تلجأ املؤسسة : زيادة رأس المال
اح مستقبال يف ضوء توفري السيولة وكذلك عن طريق زيادة رأس مال املؤسسة كانت تستطيع حتقيق أرب

 بعض االنتقادات منها:و لكن يواجه هذا البديل  ،بإصدار سهمية جديدة

  ال يصلح هذا احلال اال يف حاالت العسر املايل أو التعثر املؤقت؛ 

  املؤسسة و ظروفها املستقبلية؛ال جتد األسهم اجلديدة اقباال من قبل املسامهني خلوفهم من حالة 

   ا على التحرك مبرونة كافية خلروج ان محلة األسهم ميثلون قيدا جديدا على االدارة يقلل من قدر
 وفها احلالية.املؤسسة من ظر 

  :و ميكن حتقيق ذلك من خالل العديد من االسرتاتيجياتزيادة التدفقات النقدية الداخلة          
 ة اليت توثر اجيابا على النقدية الداخلة و من ذلك "على سبيل املثال"أو التصرفات املطلوب

 زيادة املبيعات لزيادة ايرادات املؤسسة 

   خصومات تعجيل الدفع ؛تغيري اسرتاتيجيات التحصيل لديون الشركة و منح بعض 

  املؤسسة؛التخلص من املخزون الراكد كالبيع باملزاد أو القسط أو مبادلته باألخر حتتاج اليه 

 بيع األصول القليلة أو املنعدمة القيمة كاخلردة و التالف و املعيب؛ 

 ."بيع و اعادة استئجار بعض األصول غري الرئيسية " الثانوية 

 ا عفو دختفض مأن  : تستطيع املؤسسةخفض التدفقات النقدية الخارجية النقدية أو تؤجل بعضها  ا
 للتغلب عن بعض الصعوبات املالية و من الوسائل املمكن استخدامها يف ذلك: 

 االتفاق على الدائنني على تأجيل سداد بعض األقساط و فوائد الدين؛ 

 التفاوض مع املوردين للمواد اخلام و األجزاء على الشراء بالتقسيط أو باالئتمان أو بدون مقدم؛ 

 الدائنني؛ من جديدة مساح فرتات على احلصول 

                                                             
  .102ص:  ،مرجع سابق ،زياين سفيان - 1
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  بنود االنفاق املباشر و غري املباشر؛ترشيد خمتلف 

 تأجيل سداد االلتزامات قصرية األجل أو حتويلها اىل التزامات طويلة األجل؛ 

  خفض كمية املشرتيات عن طريق الشراء الفوري بدال من الشراء املقدم و حماولة البحث عن مواد
 ملواد احلالية.بديلة أقل تكلفة من ا

و رغم أن اعادة   ،اعادة اهليكلة االدارية جزء متمم إلعادة اهليكلة املاليةو تعترب اعادة الهيكلة االدارية: . 2.2
و لكننا خنتصر يف أن ذلك   ،اهليكلة االدارية بعيدة نسبيا عن اعادة اهليكلة املالية مما يدفعنا لعدم التوسع فيها

  : 1ميكن أن يتم بواحدة أو أكثر مما يلي

 اعادة دراسة اسرتاتيجيات االنتاج بغرض حتسني االنتاج و خفض تكاليفه؛ 

 التسويق لزيادة الفعالية التسويقية و خفض تكاليف التسويق, اعادة دراسة اسرتاتيجيات 

  خفض تكاليف عنصر العمل؛سياسات األفراد لزيادة فعاليتها  و  اعادة دراسة 

 زيادة املبيعات خلفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة مما خيفض التكاليف الكلية؛ 

 خفض التكاليف االدارية املختلفة؛ 

  االت  .غري االقتصاديةدراسة التخلص من األنشطة و ا
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  . أسباب اعادة الهيكلة: 2

 اعادة اهليكلة نذكر منها ما يلي: اليت دفعت اىل   أسبابمن بني       

 فشل املؤسسة يف حتقيق أهدافها على مر الزمن بالرغم من متتعها بقدرة متميزة؛ -

 ؛والدائننيزيادة يف حجم الديون املتأخرة للبنوك  -

 ؛ووجود عجز وعدم توازن بينهما والصادرةمتعلقة بالتدفقات النقدية الواردة  تمشكال -

 ؛مشكالت متعلقة بكفاءة اإلدارة وحسن تصرفها أو أمانتها ونزاهتها -

  متعلقة مبواجهة أحداث مستقبلية متوقعة كعدم تناسب املوارد املالية مع التوسعات. مشكالت -

  المطلب الثالث: مخطط التصحيح الداخلي

االقتصادية يف تعيني و تطبيق برامج ن فشل سياسة التطهري املايل و عجز السلطات العمومية و اهليئات إ      
  .1أدت اىل ختصيص مفهوم " خمطط التصحيح الداخلي"  ،حمددة و ال سيما اعادة اهليكلة

  :أوال: تعريف مخطط التصحيح الداخلي

لة من االجراءات، األعمال و القرارات من كل املخطط التصحيح الداخلي للمؤسسات بأنه " مجيعرف       
مبا يف   ،جيب اختادها و تطبيقها قصد احلفاظ و تصحيح و تطوير املؤسسة املتدهورة ،داخلية و خارجية جهة

  ذلك تعيني الوسائل لوضع املراقبة و االنعاش.

و يساهم هذا املخطط التصحيح الداخلي يف حتسني احمليط االقتصادي الكلي للمؤسسة خبفض تكاليف       
  اىل السلع و اخلدمات من كل نوع ضروري لإلنتاج. عملة الصعبة واىل ال ،اللجوء اىل التمويل

ات االزمة ملختلف مكونات و جلب التصحيح  ،كما يسمح نظام التصحيح الداخلي بإمتام قواه و نقائصه     
         حتسني انتاجية العمل و مردودية رأس املال  ،و ختفيض التكاليف الغري ضرورية ،لزيادة فعاليته  ،ظامهذا الن

   ،و منه تقوية قدرة املؤسسة على البقاء على االزدهار يف حميط اقتصادي جديد ،و الوضعية على مستوى السوق
  كما ينجز هذا املخطط سواء من قبل املكاتب و الدراسات.

                                                             
  .95-92ص ،مرجع سبق ذكره ،البورصة"" جناعة متويل املؤسسات العمومية االقتصادية عن طريق ،مغار مسري -1
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  أي حمتوى جيب اعطاءه ملفهوم خمطط التصحيح؟ و لكن

هذه   ،يف املدى القصري و املتوسط  ،خزينتها العامةهو خيص املؤسسات ذات الوضعية الصعبة يف   ،يف األصل
  االجراءات اليت  متثل تعهدات املسريين يف عقد النجاعة املنجز بني املؤسسة و شركائها.

  ثانيا:   أهداف مخطط التصحيح الداخلي: 

  للمؤسسة مبعرفة: التصحيح الداخلي يهدف أساسا التأثري على املعطيات الداخلية  خمططان  

 تعيني خمطط اسرتاتيجي مسبق لكل وظائف املؤسسة االقتصادية؛ -

 :ءات تطبيقية متعلقة متعلقة خاصة بـتعيني اجرا -

  بسبب عدم مصداقية احلسابات لعدة مؤسسات اقتصادية.  ،التطهري احملاسيب  - أ
 الغري حمددة إلعادة تقييمها.  ،املوارد املالية   -  ب

 املوارد البشرية "ذات التسيري السيئ".   -  ت

 التنظيم " الغري الفعال".   -  ث

 املديونية" املفرطة".  - ج

  التالية: األساسياتعموما ترتكز اجراءات التصحيح على 

 و ذلك عن طريق:  ،اعادة هيكلة ديون املؤسسات بالقرب من اخلزينة العمومية و البنوك 

 حتويل جزء من الدين اىل األموال اخلاصة؛  - أ

 بيث هذا الدين على شكل شبه أموال خاصة؛ثت  -  ب

 جدولة دفع الديون الضريبية و الشبه الضريبية على فرتات طويلة املدى؛  -  ت

 تكفل اخلزينة بالعسر الداخلي؛  -  ث

 شراء السحب على املكشوف:  - ج

 .من االستثمارات الصافية  %40 و  %30يرتاوح ما بني وضع أو اعادة تكوين رأمسال اجتماعي    - ح

 

  .ان تنفيذ و متابعة خمططات التصحيح الداخلي للمؤسسات مسري بعقود النجاعة 
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    ،و توقعها املؤسسة االقتصادية بعد تطهريها ماليا ،عقود النجاعة هي عقود تصاحب عملية التصحيح الداخلي
  .  1و تعهدها القيام بإعداد خمطط التصحيح الداخلي

و بني املؤسسات العمومية   ،ؤسسة العمومية و السلطات الوصية من جهةو يتم التوقيع على عقود النجاعة بني امل
  و البنوك من جهة أخرى.

أو يف التكاليف   ،سواء يف األموال الواجب تقدميها ،حيدد التزام كل طرف يف العقد  ،و يف اطار هذه العالقات
و دور كل طرف داخل   ،النتاجكما حتدد عقود النجاعة شروط العمل و ا   ،خاصة االجتماعيالواجب حتملها 

  املؤسسة االقتصادية سواء السلطات الوصية أو البنوك الناجتة عن التصحيح من أجل احلصول عن نتائج جيدة .

و تتمثل  هداف تعترب أهدافا لعقود النجاعة،تعمل املؤسسة االقتصادية على حتقيق أ  ،و من خالل هذه اجلوانب
  يف النقاط التالية:

  التوازن ما بني األموال اخلاصة و الديون؛حتقيق 

 التوازن ما بني معدل التوظيف و معدل االقرتاض؛ 

 استعمال التسيري األحسن و العقالين للموارد املالية؛ 

 توفري كل الطاقات البشرية و املالية اليت متكنها من حتقيق النجاعة؛ 

  من مستوى فعاليتها؛استعمال تكنولوجيا متكنها من ختفيض خمتلف األعباء و ترفع 

 و منها الدخول يف املنافسة. ،يئتها لتصبح خاضعة لقواعد السوق 

  

   

  

  

  
                                                             

1 - Mourه, A, pour une gestion rationnelle des E.P.E, L'ACTUEL, A.A.P.S, ALGER, n°21, nov-dec 
1994, p49 
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  :1آليات أخرى تستخدم لتصحيح مسار المؤسسة االقتصاديةالثا: ث

كل من سياسة التطهري املايل و اعادة اهليكلة و خمطط التصحيح الداخلي فانه توجد وسائل باإلضافة اىل        
  عديدة تستخدم يف عالج العسر املايل و اليت سوف نتناوهلا بإجياز فيما يلي وهي: 

انصهار مؤسستني أو أكثر يف كيان جديد و هو عكس االحتاد اليت تظل و يقصد باالندماج : . االندماج1
  املؤسسات الداخلة فيه على ما كانت عليه قبل الدخول يف االحتاد.شخصية 

و يف حقيقة األمر  ان دوافع و أهداف االندماج متعددة و متنوعة و حتتاج اىل دراسة كل حالة اندماج على 
ميكن  و لكن رغم أن لكل حالة دوافعها اخلاصة اال أنه  ،حدى للوقوف على الدوافع الرئيسية و الثانوية لالندماج
  حتديد ووضع دوافع و أهداف االندماج حتت جمموعتني:

 المجموعة األولى " دوافع و أهداف عالجية " و من أمثلة ذلك : 

 مواجهة بعض حاالت العسر املايل؛ 

 مواجهة شدة املنافسة؛ 

 .خفض التكاليف الضريبية 

  :المجموعة الثانية " دوافع و أهداف تطويرية " و من امثلة ذلك  
  وتطبيق االنتاج الكبري؛التوسع 

 تنويع املنتجات؛ 

 .السيطرة على حصة أكرب من السوق  

     ،رغم  ما لالندماج من مزايا عديدة و متنوعة اال أنه ليس باألمر اهلني أو اخلايل من السلبيات و املخاطر
       لذلك ميكننا القول أن قرار االندماج حيتاج اىل دراسة جدوى متعمقة ملعرفة آثاره املختلفة و ردود املنافسني 
و كذلك اجلوانب القانونية و االدارية  لعملية االندماج و اآلثار املالية و الضريبية و احملاسبية و كذلك وضع 

  عن االندماج. احللول املقرتحة ملختلف املشاكل النامجة

  

                                                             
  . 120: ص ،جامعة تلمسان ،" أثر العجز املايل يف املؤسسة االقتصادية", مذكرة شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،زياين سفيان  - 1
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   يف ذكر هذا اخليار ألنه لن يكون متاحا يف مجيع األحوال و يتوقف على املؤسسة   فيضتو لن نسالتأجير: . 2
  و نشاطها أو على امكانية وجود هطا اخليار يف حد ذاته.

يعترب تغيري الشكل القانوين من الطرق الفعالة يف عالج اخللل أو العسر املايل لبعض  تغيير الشكل القانوني:. 3
      مرونة اىل شكل أكثر مرونة حيث يتاح لإلدارة حرية احلركةاملؤسسات و املقصود هنا التحويل من شكل أقل 

  و حرية اختاد العديد من القرارات و جين مثار هذه الرحبية.

من الطرق األربعة سالفة الذكر حيث الدرجات اخلفيفة " الغري املستعصية" تكون  ة أو أخرىيف طريق التصفية:. 4
عكس احلال يف التصفية حيث الفشل   ،القيمة االستمرارية للمؤسسة أعلى من القيمة اإلفالسية أو التصفوية  هلا

و هنها ال بد من اجراء   ،مستعصي و خطري و هنا تكون قيمة التصفية هلذه املؤسسة أعلى من قيمة استمرارها
 و قد    ،عملية تصفية و حتقيق االفالس و تتخذ االجراءات القانونية لذلك لسداد التزامات املؤسسة اجتاه الغري

فاذا قام املالك بذلك بنفسه و دون اجبار يكون من   ،املؤسسة أمر اختياري أو اجباري يكون االجتاه اىل تصفية
النوع األول و اذا كان من النوع الثاين فيعين عجز املالك عن الوفاء بالتزاماته جتاه الغري و عدم الوصول اىل حلل 

      ون موضع اهتمام أولويات السداد و عند اجراء التصفية أو االفالس فان من أهم النقاط اليت تك  ،مع دائنيه
  ايل:تكون غالبا على النحو التو 

 تكاليف اجراءات االفالس و التصفية؛ -

 الضرائب املستحقة للدولة؛ -

ا؛ -  الديون املضمونة من ناتج بيع ضمانا

 الديون غري املضمونة أو العامة؛ -

 حقوق حاملي األسهم املمتازة؛ -

  حقوق حاملي األسهم العادية. -

و عندما تتعرض املؤسسة للتصفية فان ذلك يدل على عدم   ،لإلفالس اجراءات ختتلف من دولة اىل أخرىو 
وجود مشرتين هلذه املؤسسة عن طريق البيع لسبب أو آلخر و من أمهها استمرار اخلسائر و خفض االنتاجية مع 

   سسة.هيكلة املؤ وجود دالئل متشائمة حول استمرار هذه اخلسائر و صعوبة اعادة 
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اء ملكيتهم للمؤسسة عن طريق البيع و رغم أن أول ما قد ال جيد البيع:  .5 املالك أمامهم من طريق سواء ا
اال أن الواقع قد يكون من الدولة لألفراد و قد   ،يتبادر اىل الذهن هو البيع من الدولة اىل أطراف أخرى
اخلوصصة" يف حني أن احلالة الثانية يطلق عليها  " يكون من األفراد للدولة و يف احلالة االوىل يطلق عليه "

و يف حالة البيع يقرر املالك نقل املؤسسة حبالتها العاجزة أو غري املرضية اىل مالك جدد ليتولوا  ،"العمعمة "
و يف املقابل جند   ،هم املؤسسة حبالتها و هنا نرى أن البائع مل يستطع عالج ما أصاب املؤسسة من أمراض

رتي حيدوه الكثري من األمل يف اصالح أو عالج هذه األمراض مبا حيقق له عوائد مرضية و لذلك فهو أن املش
 و ميكن أن يتم البيع اىل: ،يقدم على عملية الشراء مدفوعا بالعديد من األسباب و الدوافع

 أحد األفراد؛ -

 للعاملني؛ -

 للجمهور؛ -

 للعمالء و الدائنني. -

و قد يكون البيع كلي   ،ممكن للمالك يم من أجل امتام عملية البيع بأعلى عائدو تعد أساليب البيع و طرق التقي
  أو جزئي للمؤسسة و ذلك نستخدم عدة أساليب يف عملية البيع نذكر منها:

 و تلتزم هذه الطريقة مببادئ العالنية أو الشفافية         طريق المزاد أو الممارسة: طرح المؤسسة للبيع عن
       لعملية الشراء عند ادارة املزاد أو تلقي العطاءات.و تكافؤ الفرص بني خمتلف املستثمرين املتقدمني 

 دف طريقة الدعوة لتقديم عروض الشراء اىل اختيار أفضل املشرتين سواء من الناحية  : و هي طريقة 
و على لى املنافسة احلرة املشروعة  و القدرة على تشغيل املؤسسة أو استغالله, أو تقوم هذه الطريقة أيضا عاملالية أ

  املساواة أيضا.

 و فيها مت توسيع قاعدة امللكية و زيادة املسامهة : طرح المؤسسة لالكتئاب العام و بيع االسهم في البورصة
الن نشرة لدعوة اجلمهور اىل االكتتاب يف أسهم املؤسسة العامة حمل البيع و يتم بإع ،األفراد و العاملني اذا أرادوا

و حتتاج هذه الطريقة  ،و حتديد سعر السهم املعروض و عدد السهم لكل شخص مدعو لالكتتاببعد تقييمها 
  اىل سوق مالية نشطة وواعية و بذلك تكون من أفضل الطرق و األساليب لبيع  املؤسسات املطروحة للبيع.
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 خالصة الفصل

 ن الوضعية اليت آلت اليها املؤسسة االقتصادية ألزمت القائمني بأمور الدولة ادخال إصالحات أكثر صرامةإ      
  مث تلت ذلك مرحلة اعادة اهليكلة. ،و هي التطهري املايل و بتقسيم و جتزئة املؤسسات اىل وحدات أقل حجما

       فبالرغم من كل االصالحات و املبالغ الطائلة املرصودة لتطهري املؤسسات االقتصادية مل تؤدي اىل حتقيق      
و هكذا ظلت تراوح   ،االقتصادية و املاليةخاصة فيما يتعلق بتحسني أدائها و فعاليتها   ،و بلوغ أهدافها املرجوة

ا ليتم بعد ذلك انتهاج سياسة اعادة اهليكلة اليت تتمثل يف جمموعة االجراء و توزيع ات املتعلقة بإعادة تنظيم مكا
ا التنافسية و القضاء على اختالهلا املايل. ا االنتاجية و قدر   قصد رفع كفاء

رورية اليت تسمح بالتسيري و االستغالل األحسن كما انصب االهتمام من جديد على املؤسسة بتوفري الشروط الض
يف هذا اإلطار مت االعتماد على خمطط التصحيح الداخلي للقضاء على االختالالت اليت   ،لكل مواردها الذاتية

يئة حميطها  تشكو منها املؤسسات, حيث ينصب هذا األخري على مراعاة ظروف و نوعية نشاط كل مؤسسة و 
   الضعف و القوة للمؤسسات. و تشخيص نقاط ملعرفة
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  تمهيد

و كذلك طرق مواجهته، حاولنا يف هذا بعد أن تطرقنا يف الفصل السابق إىل املفاهيم املتعلقة بالعسر املايل       
النظري مع الواقع العملي، لذلك اخرتنا أن يكون تربصنا يف احدى البنوك أال الفصل اختبار مدى تطابق اجلانب 

و هو " البنك اخلارجي اجلزائري" ، و ذلك ملعرفة كيفية مواجهة العسر املايل باستخدام النسب املالية املعتمدة يف 
  عملية التحليل.

  الثاين سيكون دراسة حتليلية حوله. و يضم هذا الفصل مبحثني، األول سنعرض فيه عموميات حول البنك و    
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  البنك الخارجي الجزائري/ وكالة مستغانم عموميات حول:المبحث األول

سنتطرق يف هذا املبحث أوال اىل عرض البنك اخلارجي اجلزائري و من مثة اىل الوكالة اليت مت تربصنا على       
  نشاط التأسيس و أهم املتعاملني. ،ذلك مبنح البيانات اليت ختص كل من اهليكلة و ،مستواها

  : تقديم البنك الخارجي الجزائريالمطلب األول

على  13/06/1966بتاريخ  66/78، حيث مت انشاءه حبسب مرسوم البنك اخلارجي اجلزائري يعترب بنكا جتاريا      
األساسي هلا و التشريع التجاري و كذا التشريع الذي خيص الشركات شكل شركة وطنية تسري بواسطة القانون 

ة  التضامن ما مل تتعارض مع القانون األساسي املنتمي هلا، و لقد ضم هذا البنك مجيع البنوك ذات األنظمة املشا
  : 1له و املتمثلة يف كل من

 .1966ة يالتونسي يف جويل –بنك التسليف العقاري اجلزائري  -

 .1967 يف الصناعي و التجاري يف جويليةبنك التسل -

 .1968بنك باريس الوطين يف جانفي  -

 .1968بنك باريس و هولندا يف جوان  -

كما وجد ليكون أداة لتحقيق سياسات احلكومة يف   ،و لقد أسس ليعمل كبنك ودائع قصرية و طويلة األجل
اهليئات املالية االخرى لوضع القروض الطويلة و املسامهة مع ، التخطيط املايل و وضع القروض على املدى القصري

اذ يقوم اىل جانب العمليات املصرفية التقليدية متويل القطاع االقتصادي العمومي صناعيا كان  ،و املتوسطة األجل
  أم زراعيا.

ا فئاوكالة باختالف  200الوطين اجلزائري حبكم الزمن أقدم بنك وطين، اذ حيتوي على ما يقارب  بنك يعترب
حجم  ،عدد العمال ،حيث يتم تصنيف الفئة على أساس رقم األعمال ، وكالة من الصنف) ،(وكالة الرئيسية

كما حيتوي على أكثر من مليون و نصف حساب الشيء الذي مينحه مكانة رئيسية على مستوى   ، العمليات...
  مما يدفعه للتجديد و احلداثة قصد احلفاظ على مكانته و تشريف صورته اخلدماتية. ،اجلهاز املصريف اجلزائري

                                                             
1 -Département de comptabilité. 
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  :نشاط البنك.2

يتعامل البنك الوطين اجلزائري مع عدة  ،دف حتقيق التوازن املايل و سعيا منه لتقليص خطر تركيز حمفظته      
     حيث عمد لتمويل خمتلف القطاعات كما قام أيضا بتوزيع أمواله على فرتات متباينة بني األجل القصري ،زبائن

و املتوسط من جهة و التمويل املباشر ( قروض الصندوق) و متويل غري املباشر ( قروض التوقيع) من جهة 
  .1أخرى

  :.أهم المتعاملين مع البنك الخارجي الجزائري3

  :2ية من أمهها كل مناملؤسسة العموم

 مؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية؛ -

 املؤسسة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية؛ -

 املؤسسة الكهرباء و الغاز؛ -

 املؤسسات املختصة يف انتاج و توزيع املنتجات الصيدالنية؛ -

 األملنيوم....؛ ،اخلزف ،مؤسسات انتاج األجر -

 مؤسسات استرياد و تقدمي خدمات احلاسوب؛ -

 املؤسسات املختصة يف انتاج و تسويق األجهزة االلكرتونية؛ -

  :كاآليتاملؤسسة اخلاصة: اذ تتمثل أغلبيتها يف املهن احلرة و عموما   -
 مؤسسات انتاج العصري؛ -

 وكاالت السفر؛ -

 املطبوعات و دور النشر؛ -

 فروع التجميل احلالقة؛ -

  الفروع املختصة يف أشغال البناء. -

  
                                                             

1 - Département de comptabilité. 
2 -Idem. 
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  وكالة مستغانمالمطلب الثاني: تقديم 

فقد  ،وكالة مستغامن وكالة رئيسية حبكم حجم النشاطات و األعمال الذي حتققه و كذا بالنظر ألقدمية تعترب
و هي بدورها تتعامل مع عدد من زبائن و القطاعات اذ تقوم باختاذ القرارات  B.E.Aظهرت الوكالة مع ظهور 

ا   عرض هيكلة و تنظيمها. اىل و فيما يلي سنتطرق  ،املتعلقة مبنح القروض وفق ملا ختوله صالحيا

  هيكلة و تنظيم الوكالة

الوكالة موقعا حيدا مينعها وضعية اسرتاتيجية باملقارنة مع وكاالت أخرى مما يعطيها أمهية خاصة فيما يتعلق حتتل 
ا متكلفة بتشجيع بالبحث عن مصادر التمويل و ترقية املنتجات و اخلدمات البنكية باعتبارها وكالة رئيسية ف إ

ا من القيام بعدة أنشطة خاصة  ،باإلضافة لتلك املخولة هلا ،السياسة التجارية للبنك و لديها هيكل استغالل مبد
و عالقات تعاون مع  و ذلك يف اطار معاجلة و متابعة العمليات البنكية و عالقات وظيفية مع املديريات املركزية

ا تأخذ القرارات اليت هي يف صالحيتها و تطرح  مديريات شبكة األشغال يف البنك و فيما خيص القرض فإ
ا و اليت مت معاجلتها على ذلك املستوىألعلى املديريات املركزية  و عموما فان الوكالة  ،إلقراض امللفات اخلاصة 

الة يدعمه مدير مساعد بالتحديد وظيفة كل واحد منهما على الرتتيب املركزية موضوعة حتت مسؤولية مدير الوك
  .15/05/1988من تاريخ  1409 و 1408حسب التعليمات رقم 

ا تعتمد على اهليئات التالية   :1ان وكالة و بغرض حتقيق األهداف لتنفذ نشاطا

 تنشيط التجاري"Animation commerciale ":  

هودات  ،عام يف حبث املستمر عن سبل تطوير الوكالةتتمثل الوظيفة التجارية بشكل    و يتم ذلك من خالل ا
  :املبذولة مباشرة من قبل مديرها و املتجمدة عموما يف القيم التالية

 وضع خمطط تنفيذ بتوافق مع السياسة التجارية للبنك و كدا متابعة التنفيذ؛ 

 احلرص على التنقل املستمر للمعلومات؛ 

 خلدمات املقدمة للزبائن؛السهر على جودة ا 

 .وضع تقارير دورية لنتائج نشاطاته 

                                                             
1 - Département de comptabilité. 
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  :و هي عبارة عن هيئة ختصص بدراسة و حتليل املخاطر و املوضوعية حتت سلطة دراسة و تحليل المخاطر
 :1مدير الوكالة من بني ما تقوم به املهام التالية

 الضرورية لتقدير فرص القرض و حتديد طبيعة  ئية)باالتجارية و اجل ،( الوثائق احملاسبية مجع كل العناصر 
كما أن حتليل جممل للوثائق ال بد أن يكون متربعا بزيارة ملوقع املؤسسة و   ،و خطوط القرض اليت ستمنح
 احلوارات مع املسؤولني عليها؛

 وح ابالغ املديرية املركزية للقرض بطلبات منح القرض و اعادة التجديد أو بطلبات تعديل القرض املمن
 للزبائن سواء كانوا من القطاع العام أو اخلاص؛

 ارسال نسخ املوافقة على القروض ملصلحة تسيري االلتزامات املكلفة مبعاجلة هذه العمليات؛ 

  و كذا  ،ملوقع تلك املؤسسات @املتابعة املستمرة لتطوير املؤسسات املمولة سواع من بعيد أو عن طريق
 القروض؛حترير دورية ختص استعمال تلك 

 ا؛ ،تسيري التقارير املوافقة على القروض و متابعة استعماهلا  و كذا مجع الضمانات املرتبطة 

  حترير و اعداد عقود الكفالة يف اطار تقارير املوفقة على القروض و كذا متابعة استالم " رفع اليد" اخلاصة
  ا.
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                                                                                                            الثاني: دراسة تحليلية للبنك الخارجي الجزائري المبحث 

هلذا البنك و ذلك من خالل  ،من خالل البحث امليداين الذي قمنا به يف البنك تطرقنا للجانب املايل       
كما قمنا بتحليل احلالة املالية من خالل حساب صايف الدخل املصريف و نسبة   ،ءتنا للميزانيات احملاسبيةقرا

أين كان  ،2012و من خالل حبثنا الحظنا أن البنك يف حالة غري مرضية و يف تراجع خاصة بعد سنة  ،العمولة
  .فيما يلي آخر مرة حيقق ربح و فيما حققت السنة اليت تليها خسائر سنوضحها

  تحليل الميزانية المحاسبية: المطلب األول

كثرة   الناتج عنالسابقة ملوضوع العسر املايل يعترب اخنفاض األصول و ارتفاع اخلصوم  من خالل دراستنا      
قمنا و لذلك  ،الديون الطويلة و القصرية األجل على مدى عدد دورات االستغالل مظهر من مظاهر العسر املايل

  .بتحليل امليزانية احملاسبية املفصلة على مدار سنتني لدراسة موقع هاته املؤسسة من العسر املايل

و قمنا بتلخيص هاته امليزانيات  2013-2012و على ضوء ذلك قمنا جبمع ميزانيتني حماسبيتني لسنتني       
  املفصلة يف ميزانية واحدة لتسهيل التحليل و املقارنة بني السنوات.
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  2013-2012ميزانية األصول لسنتني  :01جدول رقم 

  الفرق  31/12/2013  31/12/2012  األصول
البنك املركزي، اخلزينة العمومية، الصندوق، 

  مركز الصكوك الربيدية.
  

642 459 372 297,30  
  

390 351 460 930,38  
  

(252 107 911 366,93)  

    .األصول املالية املتحصل عليها من الصفقات

0.00  
  

0.00  
  

0.00  

    األصول املالية املتاحة للبيع.

11 719 220,00  
  

9 342 969 854,64  
  

9 331 250 634,64  

    القروض و الذمم املدينة من املؤسسات املالية.

713 783 259 293,11  
  

643 242 639 825,49  
  

(70 540 619 467,62)  

    قروض و سلف العمالء.

575 834 839 064,21  
  

751 291 690 340,97  
  

175 456 851 276,76  

    األصول املالية إىل غاية تاريخ االستحقاق.

190 871 591 663,14  
  

177 174 152 348,68  
  

(13 697 439 314,46)  

    .األصول – احلالية الضرائب

18 367 037 425,17  
  

20 132 038 817,93  
  

1 765 001 392,76  

    .األصول – املؤجلة الضرائب

1 351 758 513,98  
  

1 375 123 870,76  
  

23 365 356,78  

    أصول أخرى.

94 835 957 265,32  
  

69 050 254 063,29  
  

(25 785 703 202,03)  

    حسابات نظامية.

22 219 958 439,21  
  

8 995 651 408,85  
  

(13 224 307 030,36)  

    مسامهة يف الشركات و املشاريع املشرتكة.

23 861 515 793,76  
  

21 592 282 996,50  
  

(2 269 232 797,26)  

    .عقارية استثمارات

0,00  
  

0,00  
  

0,00  

    ملكية  العقارات.

19 148 724 914,70  
  

18 695 843 471,51  
  

(452 881 443,19)  

    أصول معنوية.

191 794 783,68  
  

199 346 300,51  
  

7 551 516,83  

    اقتناء كتايب

0,00  
  

0,00  
  

0,00  

    مجموع األصول

2 302 937 528 673,58  
  

2 111 443 454 229,51  
  

(191 494 074 444,07)  

  باالعتماد على بيانات البنك. المصدر: من اعداد الطالبة
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  2013-2012ميزانية الخصوم لسنتين : 02جدول رقم 

  الفرق  31/12/2013  31/12/2012  الخصوم
    البنك املركزي.

0.00  
  

0.00  
  

0.00  
    الديون على املؤسسات املالية.

15 604 849 323,99  
  

1 135 406 743,04  
  

(14 469 442 580,95)  

    ديون على الزبائن.

1 846 239 125 888,33  
  

1 679 475 901 848,97  
  

(166 763 224 039,36)  

    .الدين أوراق

40 506 183 346,14  
  

41 838 931 136,29  
  

1 332 747 790,15  

    اخلصوم. – احلالية الضرائب

15 037 918 974,63  
  

10 633 807 021,26  
  

(4 404 111 953,36)  

    .اخلصوم – املؤجلة الضرائب

80 842,62  
  

581 313,06  
  

500 470,44  

    خصوم أخرى.

55 211 153 325,35  
  

55 743 696 277,96  
  

532 542 952,61  

    حساب تصحيحي

44 223 762 556,35  
  

33 965 872 065,55  
  

(10 257 890 490,80)  

    خماطر و التكاليف مؤونات

6 279 062 165,82  
  

8 270 156 687,13  
  

1 991 094 521,31  

    اعانات أخرى. –اعانات التجهيزات 

0.00  
  

0.00  
  

0.00  

    أموال ملواجهة املخاطر املصرفية.

9 417 216 183,48  
  

9 070 563 752,17  
  

(346 652 431,31)  

    

67 276 520 000,00  
  

67 276 520 000,00  
  

-  

    رأس املال.

76 000 000 000,00  
  

100 000 000 000,00    
24 000 000 000,00  

    عالوات املتعلقة برأس املال.

0.00  
  

0.00  
  

-  

    االحتياطات.

64 574 991 449,46  
  

56 132 294 831,29  
  

(8 442 696 618,17)  

    فرق التقييم.

-1 835 639,90  
  

-43 416 963,00  
  

(41 581 323,10)  

    التقدير. فرق اعادة

12 456 077 117,23  
  

12 456 077 117,23  
  

-  

    )-(+/ حتويل من جديد

14 555 119 758,25  
  

14 555 119 758,25  
  

-  

    )-(+/نتيجة 

35 557 303 381,83  
  

20 931 942 640,30  
  

(14 625 360 741,53)  

    مجموع الخصوم

2 302 937 528 673,58  
  

2 111 443 454 229,51  
  

(191 494 074 444,07)  

  باالعتماد على بيانات البنك. المصدر: من اعداد الطالبة
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 ب قدرت البنك ميزانية جمموعنالحظ أن  ،2013- 2012املراقب امليزانية املفصلة للبنك خالل سنتني إن 
يالحظ أن كما ، 2012 املالية السنة مع مقارنة 8.32  %قدره اخنفاض أي دج، 2111.443.454.229.51

، و هي نتيجة جد مرتفعة أدت )(444,07 074 494 191النتيجة املالية سالبة حلقت بالبنك و اليت قدرت ب 
طرف بنك آخر لتغطية العجز الكبري، و بالبنك إىل القيام بإجراءات جد مستعجلة من بينها القروض املقدمة من 

بالتايل فان هذا يعرب على أن البنك يف وضعية حرجة  ان مل يعاجلها يف أقرب وقت فإن هذا يؤدي إىل العسر 
مليون دج من طرف البنك  1421احلتمي ال حمالة، و بالفعل هذا ما أدى بالبنك إىل احلصول على قرض بقيمة 

  .BEAو  BNAون دج وقعت بني ملي 948املركزي و قرض يقيمة 

  استنتاج:

على ك النتيجة املالية السالبة شهدها البنامليزانية احملاسبية املفصلة لسنتني متتاليتني الحظنا أن من خالل حتليل 
  و يزيدها تعقيدا و كل هذا يعترب ممهدا للعسر املايل الكبري و بالتايل االفالس. وضعته مدى السنة األخرية يؤزم

  2013-2012تحليل بواسطة النسب المالية للسنوات  :الثاني المطلب

يف حتليلنا للميزانية احملاسبية للبنك استخدمنا النسب املالية الضرورية اليت تفيد يف حتديد الوضعية املالية       
  .للمؤسسة

  :و ذلك حبساب االستقاللية املاليةتحليل مالءة البنك  

  نسبة االستقاللية المالية = األموال الخاصة / مجموع الديون                   
  

  :و لقد قمنا حبساب نسبة االستقاللية لسنتني متتاليتني وفق اجلدول التايل

  االستقاللية المالية للبنك :03جدول رقم 

 2012 2013 
 0.85 1.44  االستقاللية المالية

  باالعتماد على بيانات المؤسسةالمصدر : من اعداد الطالب 
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تبني أن املؤسسة يف وضعية جيدة و تتمتع باستقاللية مالية و تستطيع احلصول  1 هذه النسبة أكرب من 2012يف 
اخنفضت  2013أما يف سنة  ،2012و هذا ما حصل يف سنة  ،على أي قروض جديدة للخروج من دائرة العسر

و هذه النسبة تبني أن البنك يف وضعية حرجة و ال يستطيع احلصول  على  0.85نسبة االستقاللية املالية اىل 
  و بالتايل البنك يف وضعية صعبة لعدم وجود سيولة الزمة. ،قروض اضافية من بنك أخر اال بتقدمي الضمانات

  دى البنك الخارجي الجزائري.االستقاللية المالية ل:  01 رقم الشكل

  
 من اعداد الطالبة باالعتماد على بيانات المؤسسة :المصدر

  العامةو ذلك بدراسة السيولة : الشركةلة تحليل سيو 

  : السيولة العامة للبنك04جدول رقم 

 2012 2013 
  75% 122%  السيولة العامة

  باالعتماد على بيانات المؤسسة ةمن اعداد الطالب :المصدر           

 2013أما يف سنة  ،أي أنه قادر على الوفاء بالتزاماته ، %100تفوق  2012ن نسبة السيولة العامة يف سنة إ
و بالتايل جيب على البنك اختاذ كل االجراءات الضرورية  ،نالحظ أن البنك يف موقف حرج من وجهة نظر السيولة

ا ان تؤدي اىل خلق مركز مايل سليم   .و اليت من شأ

  : السيولة العامة لدى البنك الخارجي الجزائري. 02 رقمشكل ال
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 من اعداد الطالبة باالعتماد على بيانات المؤسسة :المصدر             

 النسب املالية اخلاصة بنسبة قابلية التسديد يف اجلدول التايل:خلصت : نسبة قابلية التسديد 

 : نسبة قابلية التسديد05جدول رقم 

 2012 2013 
 0.6015 1.2218 نسبة قابلية التسديد

 

  .المصدر: من اعداد الطالبة

ا و جيب أن تكون أكرب من  ا أصغر  1متثل هذه النسبة الضمانات اخلاصـة بتسديد املؤسسة لديو و يف حالة كو
فـي حالة البنك فإن ذلك يعين أن الديون أكبـر مـن األصول املمتلكة أي أن ، 2013كما لوحظ يف سنة   1من 

  .عجز عن التسديد
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  :أدناه 31/12/2013ـ: لبنك لليتم اعطاء النسب املالية املختلفة  

  31/12/2013النسب المالية في سنة :  06 جدول رقم

 2012 2013 
 0.85 1.44  نسبة المالءة

 75% 122% نسبة السيولة
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  :الخارجي الجزائري تحليل أسباب العسر المالي في البنك المطلب الثالث: 
ا داخل البنك اتضحت لنا جمموعة من املشاكل       اليت يوجهها و اليت  من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا 

   االستنتاجات:، و من خالل التحليل املايل خرجنا بالعديد من دد من كيانه االقتصادي
 إن البنك يعاين من ارتفاع كبري يف قيمة الديون و هو ما يؤكد الوضعية الصعبة اليت يعيشها؛ -

 النتيجة املالية سالبة و هذا ما يشكل خطر كبري على البنك؛ -

قدرة البنك على االقرتاض من اخلارج و ذلك يرجع للنتيجة السلبية املتتالية اليت حلقت على مدار  اخنفاض -
 سنتني؛

حيث يسعى جاهدا إىل احلصول على تسهيالت ائتمانية لتغطية عجز تدهور نسبة السيولة لدى البنك  -
 السيولة لديها؛

 على حتقيق أهدافه. عدم قدرة البنكو اخلسائر املختلفة النامجة عن سوء اإلدارة  -

  خالصة التحليل:

و حتليلنا لكل من امليزانية احملاسبية املفصلة على مدار سنتني متتاليتني و كذلك بعد القيام بدراسة البنك 
حتليلنا ملختلف النسب املالية خرجنا بقرار أن كل النتائج و االستنتاجات املستخلصة قادتنا للقول من خالل 

ع العسر املايل ( الفصل الثاين)، أن البنك يسري يف طريق العسر املايل و ذلك ألن جممل دراستنا النظرية ملوضو 
  ، و بالتايل فإن البنك يسري يف: 1االستنتاجات اعتربت من مظاهر العسر املايل

  عرفها املرحلة الثالثة من مراحل العسر املايل و اليت" Argentai John  يار " مبرحلة مظاهر اال
يار بشكل واضح و متزايد.و هي   املرحلة قد بدأ فيها البنك بالسري يف طريق اال
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و حسب الباحث "حممد اخلضريي" فإنه خلص هاته االستنتاجات و النتائج يف أن البنك يسري وفقه يف 
  مرحلتني:

فيها اخلطورة و هي املرحلة اليت تزداد  :"مرحلة استمرار العجز و التهوين من خطورته"المرحلة الثالثة  -
   يف حني تستمر إدارة املؤسسة يف جتاهل هذا اخلطر، بل قد تستمر يف سياستها االتفاقية غري املخططة،

 و هنا تبدأ اخلسائر بالظهور و الرتاكم، و هذا واضح جليا يف النتيجة املالية السالبة و الديون املرتاكمة.

حيث تصبح حالة التعثر املايل هذه  رب أخطر املراحل،و اليت تعتالمرحلة الرابعة " التعايش مع العجز":  -
استثمارات جديدة و يتم اغالق اخلطوط االنتاجية اليت تتعرض ألعطال  حالة اعتيادية يومية، تتوقف فيها 

أي   ،كبرية تعجز املؤسسة عن صيانتها كما تبدأ اليد العاملة فيها بالتحول اىل مؤسسات أخرى بديلة
ايتها.  أن املؤسسة اقرتبت من 
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  خالصة الفصل

اليت توضح لنا وضعية مالية دراستنا مليزانيته  على البنوك لقد اعتمد حتليلنا لتشخيص الوضعية املالية إلحدى      
هذا من  حرجة، أما من حيث التحليل بالنسب فنستنتج أن البنك غري قادر على تسديد التزاماته جتاه الغري، و

  خالل معاينتنا له و نلخصها يف النقاط التالية:

  تدهور نتائج البنك عائد إىل نقص املؤونات و تفاقم اخلسائر املتعلقة بعدم تسديد احلقوق؛ -
فهي يف تناقص كل سنة، و قد يؤدي ، و هذا ما يؤثر سلبا على استقالليتها املالية ارتفاع الديون اخلارجية -

 بالبنك إىل فقدان املتعاملني االقتصاديني معه؛استمرار هذا الوضع 

 اخنفاض قدرة البنك على االقرتاض و ذلك يرجع للنتيجة السلبية املتتالية؛ -

 عدم اسرتجاع األموال املقرضة سواء كليا أو جزئيا و ها ما يؤدي إىل نقص حصيلة اخلزينة لدى البنك. -

كل االعتبارات اليت ذكرناه آنفا تسمح بالقول انطالقا من التحليل بأن الوضعية املالية للبنك حرجة و صعبة.



 خاتمة عامة                                                                                                       

~ 76 ~ 
 

  :عامةخاتمة 

 اتضح لنا أن له أثر كبري يف حياة املؤسسة،االقتصادية، من خالل دراستنا ملوضوع العسر املايل يف املؤسسة        
و من أمهها عملية التطهري املايل، اذ يعترب عملية للقضاء باعها حيث تعتمد هذه األخرية على طرق دقيقة جيب ات

  مايل متوازن. على العسر املايل و على مديونية املؤسسة ليصبح هلا هيكل

و ميكن القول أن عملية التطهري املايل مل تنجح كما كان متوقعا، لذلك وضعت الدولة برناجما خاصا متثل يف      
خمطط التصحيح الداخلي الذي بىن على جمموعة منه املقاييس، االجراءات و القرارات املرتبطة اليت تعمل على 

نصب هذا التشخيص من أجل جتاوز نقاط الضعف اليت تعاين منه محاية املؤسسة تصحيحها و تطويرها، و قد ا
       املؤسسة و استغالل نقاط القوة أحسن االستغالل و الذي يشمل التشخيص املايل ( يتضمن اجلانب املايل 
      و احملاسيب للمؤسسة )، بالبحث عن أسباب التوازن للهيكل املايل، دراسة و حتليل دورة االستغالل، دراسة  

  و حتليل النتيجة احملققة هذا كله من أجل القضاء على العسر املايل.

  و لقد وضعنا يف بداية هذا العمل فرضيات أساسية، و أدت معاجلة املوضوع إىل النتائج التالية:

 :و اليت ترى أن العسر املايل يؤدي إىل توقف حياة املؤسسة االقتصادية،  بخصوص الفرضية األول صحيحة
 حالة عدم مواجهة االلتزامات يف أوقات استحقاقها. يفو ذلك 

  : هري املايل و سياسة إعادة وضعت املؤسسة آليات لتصحيح مسارها كربنامج التطبخصوص الفرضية الثانية
 اهليكلة و يف األخري خمطط التصحيح الداخلي، و ذلك ملسح الديون املتعثرة.  

  :إن طبيعة التنظيم الذي كان يتميز به البنك اخلارجي اجلزائري ساهم فعال يف بخصوص الفرضية الثالثة
عجزه و تدهوره و ذلك عدم اتباع االجراءات االزمة للقضاء على املديونية، و هذا ما أدى بدوره إىل نتائج 

 تقارير املالية.  سلبية، و بالتايل مصداقية النتائج املتحصل عليها مرتبطة بصحة املعلومات املفصح عليها يف ال
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ا    التالية: النتائج، فإننا نتوصل إىل من خالل ما سبق، و عن طريق الدراسة اليت قمنا 

o     املؤسسة االقتصادية كيان اقتصادي، متميز و مستقل بذاته ينتج عنها سلع و خدمات معينة و تعترب
 نه، و ذلك من أجل حتقيق أهداف معينة.حلقة كبرية يف سلسلة انتاج مرتابطة األجزاء و متكاملة فيما بي

o    ميكن القول أن عجز املؤسسات يعود االقتصادية يعود نتيجة خضوع نشاطها يف عملية تسيريها إىل
هياكل خارجية متعددة و خمتلفة من حيث الطبيعة و الوظيفة، و قد تتعلق هذه األسباب باملؤسسة  

 سياستها املالية. التسويق و التوزيع أواج، التموين، كسوء التسيري على مستوى االنت

o  إىل دعم مؤسسة عدم وقوع البنك اخلارجي اجلزائري " وكالة مستغامن" يف العسر املايل، و ذلك راجع
ا و البنك املركزي عرب طريق االحتياط القانوين   سوناطراك إلراد

  لتالية: بالتوصيات اغي أخذ و من أجل ضمان بقاء و استمرارية املؤسسة، و جتنبها خلطر االفالس ينب 

o    تشجيع الشركات األجنبية، من خالل وضع التحفيزات املالئمة حىت تتمكن املؤسسات احمللية من
 االستفادة من تقنيات االنتاج جديدة و التكنولوجيا املتطورة.

o  عمل على تطوير ضرورة األخذ بالنماذج الكمية املطورة كأداة علمية فاعلية لقياس العسر و التنبؤ به و ال
و التنبؤ  تسىن للمؤسسة معرفة الوضع احلايلالتحليل املايل من خالل التحليل الكمي للبيانات حىت ي

 باملستقبل، فيتسع هلا اختاذ احللول املمكنة ملعاجلة العسر لديها.

o  على مني أن تقوم اجلهات احلكومية الرمسية و النقابات و االحتادات بعقد ندوات و دورات مستمرة للقائ
و املاليني،  أثره على املؤسسات و احملاسبني املؤسسات من جهة لتوعيتهم مبفهوم و أنواع العسر املايل و 

  و من جهة أخرى لتدريبهم على كيفية استخدام أساليب التنبؤ بالعسر املايل للمؤسسة.

كما نلخص من هذا العمل إىل أنه جيب على إدارة املؤسسة االقتصادية ليس فقط التفكري يف كيفية يف رفع 
تفكري كذلك و جبدية يف كيفية التعرف على العسر املايل يف مراحله األوىل و ذلك مستوى كفاءة األداء، بل ال

ملواجهة خماطره و التغلب عليه، ألن العسر املايل قد حيدث يف أي حلظة من حياة املؤسسة لذا جيب أن تعد له كل 
    و دائننيعينة من مالك  األطراف املالعدة لتحمي نفسها من خماطره و آثاره السلبية اليت قد متت ليس فقط إىل

و عاملني و عمالء بل متتد آثاره السلبية أيضا إىل االقتصاد الوطين أو االقتصاد الدويل ككل.
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