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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال تعالى:" وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون "

نشكر هللا عز وجل الذي وفقنا وسدد خطانا، وأنعم علينا بالصحة حتى نلنا 

الذي تتم بنعمته الصالحات، والسالم على هادي األمم من مبتغانا، الحمد هلل 

 الظلمات إلى النور " سيدنا محمد صل هللا عليه وسلم".

أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتورة "بومصباح صافية" التي لم تبخل علينا 

 بنصائحها وإرشاداتها طيلة قيامنا بهذا البحث، جزاها هللا خيرا.

ام هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد، ولو كما نشكر كل من ساعدنا إلتم

 بكلمة طيبة.

 فالشكر للجميع والحمد هلل رب العالمين

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 ءاإلهدا

الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان مالم يعلم، نحمد هللا الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل، 

 والصالة على سيدنا محمد خاتم النبيين.

 أما بعد: "تعالى: "وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا قال

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من ملكت حواسي وإحساسي، واحتوت عقلي وأفكاري، 

وهامت بها نفسي وأنفاسي، إلى الحب الصادق، والشمس الوضاءة التي أنارت لي دروب 

 أطال هللا في عمرها."أمي" الغالية النجاح في الحياة، 

 "أبي"نبع الخير الذي نسج لي طريق النجاح، وأوصلني إلى درب األمان إلى م

 "إخوتي"إلى من شاركني أفراحي وأحزاني 

 إلى البراعم: مروى، إسالم، روفان، فديان.                      

إلى كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر، وألوان الزهر، وشذى العطر، إلى من حولت 

 أستاذة الفاضلة بومصباح"فأنت أهل التميز " الفشل إلى نجاح

 صديقاتي إلى كل من عشت معهم أحلى أيامي:

 "فاطمة"إلى زميلتي في العمل 

 2020-2019طلبة إدارة مالية دفعة  إلى كل

 ذكرة ولم يجد اسمه إليك أنت أيضا.إلى كل من يتصفح هذه الم

 لميس

 

  

 

 



 إهداء 
  

 

وأعانتني بالدعوات إلى أغلى انسانة في أهدي تخرجي هذا إلى من ربتني 

إلى من عمل من أجلي وأوصلني إلى ما أنا  أمي الحبيبة"،الوجود "

 "أدامه هللا لي. " أبي الكريمعليه االن
 " جدي""رحمها هللا وأسكنها فسيح جنانه، إلى جدتي الطاهرةإلى روح "

 أطال هللا في عمره

عبد سعادتي إخوتي: "إلى من هم أنس عمري ومخزن ذكرياتي ومصدر 

 الرحمن، رندة، كوثر".

 إسراء"إلى الكتكوتة "

 كل باسمه ومقامه. "حريش"إلى كل عائلة 

"لميس" الى التي شاركتني عناء إعداد هذه المذكرة صديقتي الغالية 

 وإلى كل عائلتها.

إلى كل من حملته ذاكرتي ولم تحمله مذكرتي إلى كل هؤالء أهدي ثمرة 

 جهدي المتواضع.
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 مقدمة:
 المؤسسات األاالقتصاديةتعتبر اللبنة النشاط في بأنهااالقتصاديولى وصفها يمكن وكما نظام،

سير لضمان وذلك ودائم، يومي بشكل المؤسسة تشهدها التي المالية التدفقات توثيق على يعتمد معلوماتي

عملياتهابأكملوجه.

وإنمنأهمواجباتإلىتحقيقهاهيالربحيةوالسيولة،االقتصاديةإنأهماألهدافالتيتسعىالمؤسسة

يةوأنيحافظعلىهذاالتوازنباستمراروالحقيقةفإنهذاالواجبالمديرالماليأنيوازنبينالسيولةوالربح

أمام نفسه فإنالمديرالمالييجد لهذا يناقضهدفالربحية قد بالغةألنتوفيرالسيولة ينطويعلىصعوبة

معادلةصعبةالحلفيبعضاألحيان.

إنربحيةالمنشأةتتحققمنخاللتشغيلأصولالمنشأةبكفايةأماالسيولةفتتحققمنخاللالكفاءةفي

إدارةعناصررأسالمالالعامل،وفيقدرةالمنشأةفيالحصولعلىالتمويلالقصيراألجلوالطويلاألجل

فالس،وفينفسالوقتفإنزيادةالسيولةوتفاديمشكالتخطراإلبااللتزاماتفالسيولةضرورةللمنشأةلوفائها

فياستثماراتذاتعوائد لجزءمنأموالها يؤديإلىتخفيضاألرباحنتيجةتوظيفالمنشأة قد عنالحاجة

ألنالخسارةالمستمرةستؤديإلىتالشي،واالستمرارمنخفضةوالربحيةضروريةلقدرةالمنشأةعلىالبقاء

ولتحقيقالر فياستثماراتذاتأبحيةتسعىالمنشآتلتوظيفحقوقالمساهمين، كبرقدرممكنمنأموالها

عوائدمرتفعةاألمرالذييتعارضبشكلعاممعهدفالسيولةوعليهفإنتحقيقالهدفاألساسيللمؤسسة،

.وهوزيادةقيمتهااآللية,يتطلبالمالئمةبينهدفيالسيولةوالربحية

ةبحثنالإلجابةعنالتساؤلالرئيسياآلتي:وعلىضوءماسبقجاءتإشكالي

 ؟في المؤسسة االقتصاديةكهدف والربحية  كسياسة ما هي العالقة التي تجمع بين السيولة

ومنالتساؤلالرئيسييمكنطرحالتساؤالتالفرعيةالتالية:

 أنابيبهل لنتائجحققتمؤسسة جيدة لسيولة علىالوفاء قادرة قصيرةبشكليجعلها المالية  بالتزاماتها

 ؟األجل

 هلمعدالتالعائدللمؤسسةمحلالدراسةكانتجيدةخاللفترةالدراسة؟ 

  برج–مؤسسةأنابيبوعتادالسقيوالرشالزراعيطبيعةالعالقةالموجودةبينالسيولةوالربحيةفيما

 ؟-بوعريريج

 ؟-برجبوعريريج–السقيوالرشالزراعيمؤسسةأنابيبوعتادالسيولةعلىربحيةمؤشراتماأثر 

 . فرضيات الدراسة:1

لمعالجةاإلشكاليةالرئيسيةلبحثناواإلشكالياتالفرعيةوضعناالفرضياتالتالية:

 أنتفيبجميعااللتزاماتالمالية-برجبوعريريج–استطاعتمؤسسةأنابيبوعتادالسقيوالرشالزراعي

 التيعليهامنخاللتحقيقالنسبسيولةجيدة.

 يدلعلىتشغيلأصولها ما نتائجمرضيةمنحيتمعدالتالربحية،وهذا حققتالمؤسسةمحلالدراسة

 بكفاءة.

 برجبوعريريج–مؤسسةأنابيبوعتادالسقيوالرشالزراعيربحيةعلىلسيولةلتأثيرإيجابيوجدي-. 

 . أهمية الدراسة:2

الربحيةوأثرالسيولةفيمؤسسةأنابيبالسيولةوتتمثلأهميةالدراسةفيأنهاتسلطالضوءعلىمفاهيم 

ربحيتها السقيعلى أنابيبوعتاد مؤسسة في السيولة علىضوء الربحية تحسين مشكلة فيحل تفيد كما ،

 .-برجبوعريريج–والرشالزراعي

 . أهداف الدراسة:3

تهدفالدراسةإلىتحقيقمايلي:

 تحليلسيولةالمؤسسةمحلالدراسةمنخاللبعضالمؤشراتالخاصةبها؛ 

 بيب؛قياسوتحليلربحيةمؤسسةأنا

 والسيولة-برجبوعريريج–لزراعيإيجادالعالقةبينربحيةمؤسسةأنابيبوعتادالسقيوالرشا. 

 حدود الدراسة:  .4
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أي الجانبالقياسي، كهدفمن والربح كسياسة السيولة بين العالقة معالجة إلى الدراسة هذه تسعى

 الدراسة حدود تمثلت حيث واالحصائية، الكمية الطرق السقياستعمال وعتاد أنابيب مؤسسة على المكانية

 .(2019 -2017)،فيحينتتمثلالحدودالزمنيةفيالفترةالممتدةمن-برجبوعريريج–والرشالزراعيوحدة

:دراسةأسباب اختيار ال .5
 تتمثلأهماألسبابالتيدفعتناالختيارهذاالموضوعفيمايلي:  

 الموضوعضمناالختصاص؛

 المؤسسةعلى قدرة تساعدعلىمعرفة كما بالغةفيالمؤسسةاالقتصادية، أهمية تعطيالسيولةوالربحية

تغطيةالتزاماتهافيوقتاستحقاقها؛

 ؛تزويدالمكتبةالجامعيةبمرجعجديديمكناالعتمادعليهالحقا 

 ؛المؤسساتاالقتصاديةمسيروهميةالبالغةللموضوعلدىاأل 

 .الرغبةفيالتحكمفيالتقنياتالقياسيةواالحصائية

 اإلطار المنهجي للدراسة:.6

بصددعرضالمفاهيمانتهجنامعالجةإلشكاليةالبحث  المنهجالوصفيلدراسةالجانبالنظريألننا

قائمةمنالمراجعالعلميةالتي باستخدام واألفكارالمتعلقةبكلمنالسيولةوالربحيةوتوضيحالعالقةبينهما،

لدراسة،كمااعتمدناعلىمنهجدراسةتطرقتلذاتالموضوع،وتحليلهاللوصولإلىالهدفالمرجومنهذها

 في بها قمنا التي الميدانية الدراسة الجانبالتطبيقيمنخالل في السقيوالرشحالة أنابيبوعتاد مؤسسة

 بوعريريج–الزراعي -برج للفترة للمؤسسة المالية القوائم حول المعلومات بجمع وذلك ،(2017-2019)

.وتحليلها

  الدراسات السابقة:.7

  :دراسة فهد محمد سعد المحجان" تحليل العالقة بين خصوصية السيولة والربحية والمديونية  بعنوان

مذكرةالسابقة وبين المزيج التمويلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية ،"

الدراسةإلىتحليلالعالقة2012ماجستير،كليةاألعمال،قسمالمحاسبة،جامعةالشرقاألوسط، ،هدفتهذه

بينخصوصيةالسيولةوالربحيةوالمديونيةالسابقةوبينالمزيجالتمويليفيالشركاتالصناعيةالمدرجةفي

سوقالكويتلألوراقالمالية،ولتحقيقأهدافالدراسةتمتحليلالقوائمالماليةللشركاتمحلالدراسةوللسنوات

2009 ،2010 البرنامج2011، باستخدام الفرضيات واختبار وتحليلها البيانات جمع جرى ذلك ضوء وفي ،

عكسيةبينمكوناتالمزيجعالقةوبتطبيقاألساليباإلحصائيةتوصلتالدراسةإلىوجود،spssاإلحصائي

اليةهذامنالتمويليونسبالمديونيةوالربحيةفيالشركاتالصناعيةالمدرجةفيسوقالكويتلألوراقالم

جهةومنجهةأخرىوجودعالقةإيجابيةبينمكوناتالمزيجالتمويليونسبةالربحيةفيالشركاتالصناعية

 المدرجةفيسوقالكويتلألوراقالمالية.

 زكريا محمد محي الدين زكريا األغا: بعنوان "أثر دور التحول النقدي على ربحية الشركات دراسة  دراسة

،قسماإلداريةمذكرةماجستير،كليةاالقتصادوالعلوم، "اعية المدرجة في بورصة فلسطينعلى شركات الصن

إدارة غزة، األزهر، جامعة التحول، ه1440م، 2019أعمال، إلىالتعرفعلىأثردورة الدراسة هدفتهذه

الصناعية الشركات ربحية على الدائنة( الذمم دورة المدينة، الذمم دورة المخزون، )دورة بــ ممثلة النقدي

وقدتماستخدامكلمنمعدلالعائد،(2017 – 2008)الفلسطينيةالمدرجةفيبورصةفلسطينخاللالسنوات

  .معدلالعائدعلىالملكيةكمقاييسللربحيةعلىاألصول،و

للشركاتالصناعيةو السنوية الحصولعلىالبياناتمنالتقاريرالمالية تم ولتحقيقأهدافالدراسة

شركةمدرجةفيبورصةفلسطينخالل(11ـ)ـــــ:المنشورةفيبورصةفلسطين،حيثتمثلمجتمعالدراسةب

الفرضياتوتحليلالبيانات،تماالعتمادعلىوالختيارانطبقتعليهاشروطاالختيار،(2017 – 2008)الفترة

.(Panel Data )البانلداتااختبار

وقدخلصتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجمنأهمهاأنهاليوجدأثرلدورةالتحولالنقديككلعلى

حينوجودأثرسلبيلدورةالذممالمدينةعلىمعدلالعائدمعدليالعائدعلىاألصولوالعائدعلىالملكية،في

.علىالملكية
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  محمد عمر شكور، بعنوان:" العالقة بين مكونات العائد على األصول وفق نظام ديبونت ومستوى دراسة

كليةالقيمة االقتصادية المضافة في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان"،  ماجيستر، مذكرة

 .2017األعمال،قسمالمحاسبة،جامعةالشرقاألوسط،أيار،

على فيمكوناتالعائد متمثلة بينالمؤشراتالتقليدية العالقة  طبيعة إلىتحديد الدراسة هدفتهذه

ثيرأمعرفةتاألصولوفقنظامديبونتوالقيمةاالقتصاديةالمضافةفيالشركاتالصناعيةاألردنية،منأجل

نتائجمختلفةعناألخرأحيانا،وتكونمجتمعالدراسة كلمنهاعلىاألخرى،وتفسيرسببإعطاءكلمنهما

شركة،حققتمتوسطقيمةاقتصاديةمضافةموجبةخالل 16شركةصناعيةثمأخذعينةمنهامكونةمن63من

فترةالدراسة.

وتوصلتالدراسةإلىعددمنالنتائجأهمهاوجودعالقةذاتداللةإحصائيةموجبةبينمعدلالعائد

التيتماتباعهامنواالستثماريةعلىاألصولوالقيمةاالقتصاديةالمضافة،مستنتجامنهانجاحالسياساتالمالية

لكلمناإلدارةومستخدميالقوائمالمالية،والثقةاالطمئنانقبلإدارةالشركاتومعبرةعندرجةأفضلمن

اإليرادات مساهمة عن معبرة األصول دوران ومعدل المضافة االقتصادية القيمة بين ضعيفة عالقة ووجود

زيادةالقيمةالمضافة،وعدموجودعالقةذاتداللةاحصائيةبينالمتحققةمناستخداموتوظيفاألصولفي

المضافة االقتصادية كافيةالقيمة أرباح تحقيق عن الشركاتالصناعية علىعجز موضحة وهامشالربحية

اريفالكليةمعزيادةتستحقاالهتماممتمثلةفيزيادةالمصتساهمفيزيادةالقيمةالمضافةنتيجةوجودعالقة

.اإليرادات

 :دراسةهيكل ال. 8
،ثالثمباحثلىإجانبنظريينقسم،يتناولالفصلاألولفصلينإنمناقشةالبحثستتممنخالل

تعريفالمؤسسةالمطلباألول،ثالثمطالبعمومياتحولالمؤسسةاالقتصادية،يتكونمنالمبحثاألول

االقتصاديةوأشكالها،المطلبالثانيأهدافالمؤسسةاالقتصاديةووظائفها،أماالمطلبالثالثيتمثلفيالوظيفة

تعريف المطلباألول السيولة، فيعمومياتحول يتمثل المبحثالثاني و االقتصادية، المؤسسة في المالية

السي مصادر الثاني المطلب السيولة، الثالثوأهمية المبحث السيولة، قياس مؤشرات الثالث والمطلب ولة،

تعريفوأهميةالربحية،المطلبالثانيمصادرتحققالربحيةوالعواملعمومياتحولالربحية،المطلباألول

يتناولالعالقةبينكللثانيأماالفصلاالمؤثرةفيها،والمطلبالثالثالمؤشراتالمستخدمةفيتحليلالربحية،

و والربحية علىاألأمنالسيولة ثركلمنهما علىمؤسسة تطبيقية السقيأخرمنخاللدراسة نابيبوعتاد

 .-برجبوعريريج–والرشالزراعي
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 :تمهيد

وكما يمكن وصفها بأنها نظام  ،االقتصاديفي النشاط  البنية األساسية االقتصاديةتعتبر المؤسسات 

معلوماتي يعتمد على توثيق التدفقات المالية التي تشهدها المؤسسة بشكل يومي ودائم، وذلك لضمان سير 

 عملياتها بأكمل وجه.

تحقيق  للمؤسسة االقتصادية هو البقاء واالستمرار من أجلويعتبر الهدف الرئيسي من الوجود الوظيفي 

يمكن أن تشكل هدفا بحد  حيث أن السيولة ال ،الوسيلة من أجل تحقيق هذا الهدفوالسيولة النقدية هي ، الربح

 . تحقيق السيولة إلىتحقيق الربح وليس  إلىألن المستثمر العقالني يسعى  ،ذاتها

، والربحية في المؤسسة االقتصادية لسيولةإطار نظري لجاء هذا الفصل بعنوان وعلى إثر ذلك 

مبحث ثاني  مفاهيم عامة حول المؤسسة االقتصادية،أربع مباحث أساسية، مبحث أول يتضمن ويتضمن 

عموميات  ومبحث ثالث يتناول، تعريفها وأهميتها، مصادرها ومؤشرات قياسها من حيث بالسيولةخاص 

، وأخيرا المعايير العوامل المؤثرة عليهاو، أهميتها، عالقتها بالسيولة ها،من خالل عرض تعريف الربحيةحول 

 .هاالمستخدمة لقياس
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 : مفاهيم عامة حول المؤسسة االقتصاديةاألول المبحث
، الشيء الذي جعلها عصرنا الحديث النواة الرئيسية للنشاط االقتصادي قتصاديةاالتعتبر المؤسسة 

ذو دور فعال في المجتمع يدفعنا هذا للتفكير في  قتصاديااالكثير من الباحثين، وباعتبارها متعامال  هتمامامحل 

واإلنساني، وبقدر ما يتوفر لديها من قدرات إنتاجية وتنظيم دائم، يدفعها هذا  جتماعيواال قتصادياالبعدها 

إلنتاج منتجات تتمثل في سلع وخدمات تعرضها في السوق، وتتداول إلشباع وتلبية رغبات وحاجيات 

 .جتماعيواالالمستهلكين من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية 
 وأشكالها ، خصائصهاالمؤسسة االقتصادية تعريف المطلب األول:

 وأشكالها. خصائصها،  الخاصة بالمؤسسة االقتصادية بعض التعاريفهذا المطلب  فيسنتناول  

 تعريف المؤسسة االقتصادية:. أوال

دبيات االقتصادية، وهذا األفي  ختالفااوكثر المفاهيم تباينا أيعتبر تعريف المؤسسة االقتصادية من 

ذا كانت إنظمة ومدى فعاليتها في كل بلد ال سيما مستوى التطور االقتصادي الذي يعكس لنا ما الختالف األ

م المتخلفة، كما تختلف التعاريف باختالف وجهات النظر أالدولة تنتمي الى مجموعة الدول المتطورة 

 :نهاأسة على للمؤلفين االقتصاديين رغم التشابه الكبير الذي يحتويه المضمون، فيمكن تعريف المؤس

 جل أنتاجي والنشاطات المتعلقة به من تخزين وشراء وبيع من التي تمارس النشاط اإل قتصاديةاال الوحدة

 1.جلهاأوجدت المؤسسة من أف التي هداتحقيق األ
  مستقلة نوعا ما، تؤخذ فيها قرارات حول تركيب الوسائل البشرية في نطاق  جتماعيةاو قتصاديةامنظمة

 2زماني.

 ملون في نفس الوقت عمتمثلة في عدد كبير من العمال ي بالنسبة لماركس فالمؤسسة الرأسمالية تكون ماأ

 3نتاج نفس النوع من السلع.إجل أس المال، وفي نفس المكان من أدارة نفس رإتحت 

يجاد قيمة إنتاجي معين، الهدف منه هو إن المؤسسة هي: تنظيم أمن خالل التعاريف السابقة تستنتج 

 نتاجية معينة، ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح.إسوقية معينة، من خالل الجمع بين عوامل 

 قتصادية:خصائص المؤسسة اال ثانيا.

:يلي فيما ابعضهيمكن إبراز  الخصائصمجموعة من باالقتصادية تتميز المؤسسة 
4

 

  و من حيث واجباتها ألحقوق وصالحيات،  متالكهااللمؤسسة شخصية معنوية مستقلة من حيث

 ؛ومسؤولياتها

 ؛جلهاأالوظيفة التي وجدت من  داءأو أنتاج لها القدرة على اإل 

 ن تكون المؤسسة قادرة على البقاء لما يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية أ

 ؛تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة وقادرة على

  هدافا معينة تسعى أساليب العمل، فكل مؤسسة تضع أ، والبرامج وستراتيجيةاالالتحديد الواضح لألهداف

 ؛داف كمية ونوعية بالنسبة لإلنتاجهألتحقيقها، 

  ما عن طريق إ، واتعتماداالما عن طريق إضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها، ويكون ذلك

 ؛و بعضها، حسب الظروفأو الجمع بين هذه العناصر كلها أو القروض أالكلية  اإليرادات

  ن إن تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لتغيراتها، فالمؤسسة ال توجد منعزلة وأال بد

 هدافها.أن تعرقل عملياتها وأكانت معاكسة لهذه الظروف فإنها يمكن 

 أشكال المؤسسة االقتصادية: .لثاثا

 يمكن إظهارها فيما يلي: شكالأو  نواعأعدة  قتصاديةاالللمؤسسات   

 :نواع المؤسسات تبعا للشكل القانونيأ .1

 :مؤسسات فردية 

 :همهاأو عائلته، ولهذا النوع من المؤسسات مزايا أهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد 

  ؛نشاءاإلو أالسهولة في التنظيم 

                                                           
1

 .24، ص1993الجزائر،  بن عكنون، عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية،
2

 .24، ص2002، الجزائر، 1عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد وتسيير مؤسسة، ج
3
 .9، ص2002، دار المحمدية العامة، الجزائر، 2عدون، اقتصاد مؤسسة، ط ناصر دادي 
4
 .25عمر صخري، مرجع سابق، ص 
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 عمل العمال المؤسسة، وهذا يكون دافعا له على أخير عن نتائج ول واألصاحب المؤسسة هو المسؤول األ

 ؛بكفاءة 

  ؛كبر ربح ممكنأوجود نشاط لتحقيق 

 وتسيير المؤسسة.الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم  صاحب المؤسسة هو 

 يسهل العمل واتخاذ القرار، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء. ما وهذا  

 بالرغم من هذه المزايا إال انه يعاب عليها ما يلي:لكن 

 ؛ام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد مؤسسته بعنصر رأسمالوهذا ما د ها،قلة رأسمال 

  ؛قروض من المؤسسات الماليةالصعوبة الحصول على 

 .مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة، فهو مسؤول عن كافة ديون المؤسسة 

 شركات:ال 

لتزم كل منهم بتقديم كثر يأو ألى شخصين إنها عبارة عن المؤسسة التي تعود ملكيتها أتعرف الشركة ب  

 لى:إوتنقسم ، و خسائرأرباح أما قد ينتج عن هذه المؤسسة من  سامتالقو من عمل أحصة من مال 

هو يضا بالمؤسسات الفردية حيث تقع ملكيتها في يد شخص واحد أي أ تسمى: األشخاصشركات  -

المؤسسة كثير من الجهد وهذا  وإنتاجلى تعظيم األرباح المؤسسة بشكل أساسي، مما يدفعه إ المسؤول عن

 .شركات التوصية البسيطة، ش ذ م م كشركات التضامن،يسهل عملية اتخاذ القرارات، 

 شخاص مزايا رئيسية هي:شركات األلو  

 ؛ين فهي تحتاج فقط الى عقد شركائهسهولة التكو 

 ؛معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة ن يختص كل منهم بمهمةألوجود عدة شركاء يمكن  نظرا 

  جل تقدم المؤسسة أكثر من أعمالهم أنها تجعل الشركاء يخلصون في أمن خصائص المسؤولية التضامنية

 ؛تحقيق الربحوبالتالي 

  صول على قروض.مكانية الحإكثر أزيادة القدرة المالية للمؤسسة تضامن الشركاء كما يسهل 

 ويعاب عليها ما يلي:  

  ؛حد الشركاءأو وفاة أ نسحاباحياة الشركة معرضة للخطر نتيجة 

 ؛مسؤولية غير محدودة للشركاء 

 رات مما يعود بالسلب على وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقص بعض القرا

 ؛المؤسسة

  صعوبة التنازل عن  أصعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنش أتنشسوء تفاهم  وأفي حالة حدوث منازعات

 حصة أي من الشركاء.

 هي شركات مكونة من مجموعة من أشخاص كل منهم له نصيب من رأس مال الشركة موال:شركات األ 

، وتتميز بــــــــــــــ:كشركات التوصية باألسهم وشركات المساهمة، المالي عتباراالوتقوم على ،
1

 

 ؛و سنداتهمأسهمهم أن محدودة بقيمة يالمساهم مسؤولية 

 ؛سرعأسهل وأمكانية الحصول على القروض بشكل إ 

  ؛كثر استقراراأحياة المؤسسة 

 مكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العاليةإ، 

 .توافر قدر كبير من الخبرات والمهارات المختلفة 

 لكن بالرغم من ذلك يعاب على هذه الشركات ما يلي:

 ؛لرقابة بسبب كثرة المساهمين فيهادارية الناجمة عن تعدد اظهور البيروقراطية والمشاكل اإل 

  ؛رقابة حكومية شديدة إلىتخضع 

 الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير  هتماماالعدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم  بسبب

 المساهمين.

 :شكال المؤسسات تبعا لطبيعة الملكيةأ .2

شخاص، أفراد )شركات، أمجموعات  وأهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد و المؤسسات الخاصة:

 موال، ...الخ(.شركات األ

                                                           
1

 .26،30السابق، ص، ص،  المرجع،عمر صخري، اقتصاد المؤسسة
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 :هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاص المؤسسات المختلطة ،

( والباقي يملكه المواطنون %51وهي المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأس مالها )غالبا ال يقل عن 

 والخواص.

 :)هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة، فال يحق للمسؤولين عنها المؤسسات العامة )العمومية

 وافقت الدولة على ذلك.ذا إ الإغالقها إو أشاؤوا وال يحق لهم بيعها يالتصرف بها كيفما 

حياء بالضخامة والتمركز مما يدعوا في كثير من األ شتراكياالتتصف المؤسسات العامة في النظام   

 تسميتها بالمؤسسات المحتكرة. لىإالبعض 

 :بع االقتصادياشكال المؤسسات تبعا للطأ .3

إلى  االقتصادي الذي تمارسهقتصادية معينة، أي تبعا للنشاط ايمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير   

 :ما يلي

 إلىتنقسم  :المؤسسات الصناعية: 

 الصلب، ومؤسسات الهيدروكربونات.كمؤسسات الحديد و و االستخراجية:أمؤسسات الصناعات الثقيلة  -

موال كبيرة كما يتطلب توفير مهارات ألرؤوس  حتياجاتهااميز هذا النوع من المؤسسات هو يما   

 لتشغيلها.وكفاءات عالية 

 كمؤسسات الغزل والنسيج، مؤسسات الجلود. :و الخفيفةأمؤسسات الصناعات التحويلية  -

 :المؤسسات الفالحية 
تقديم ثالث ب، وتقوم هذه المؤسسات ستصالحهااو أرض األ إنتاجيةهي المؤسسات التي تهتم بزيادة   

 نتاج سمكي.إنتاج حيواني، إنتاج نباتي، إنتاج وهو نواع من اإلأ

 :المؤسسات التجارية 

مثل مؤسسات  مفرقة،هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة ومؤسسات   

 لخ.إسواق الفالح، ...أروقة الجزائرية، مؤسسات األ

  :المؤسسات المالية 

مين، ومؤسسات الضمان أهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات الت  

 لخ.إاالجتماعي ...

  :مؤسسات الخدمات 

هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة، كمؤسسات النقل، مؤسسات البريد والمواصالت، مؤسسات   

 لخ.إبحاث العلمية، ...الجامعية، مؤسسات األ

 

 المطلب الثاني: أهداف المؤسسة االقتصادية ووظائفها

 :االقتصادية أهداف المؤسسة. أوال

هداف، تختلف وتتعدد ألى تحقيق عدة إالعمومية منها والخاصة المؤسسة االقتصادية مؤسسو  يسعى  

هداف فيما يلي:صحاب المؤسسات وطبيعة وميدان المؤسسة، ونستطيع تلخيص هذه األأ تالفاخحسب 
1

 

 ما يلي:هداف التي تدخل ضمن هذا النوع فييمكن جمع عدد من األهداف االقتصادية: األ .1

 متطلبات المجتمع تحقيق: 

المعنوي، كالمساهمة في و أالمادي  إلنتاجهان تقوم بعملية البيع أنتائجها، يجب حتى تحقق المؤسسة   

تطوير مستوى معيشة الموظفين، الحرص على تحقيق التماسك بين عمال المؤسسة، والمساهمة في تحقيق 

تأسيس أنماط استهالك محددة من خالل التأثير في أذواق الجمهور باالعتماد على توفير  الرضا الوظيفي،

على  وتغطية التكاليف، وعند قيامها بعملية البيع فهي تغطي طلبات المجتمع، سواء كانتمنتجات جديدة لهم، 

شباع إة االقتصادية ساسي للمؤسسخر يعتبر الهدف األأو الدولي، بمعنى أالمستوى المحلي، الوطني، الجهوي 

و خدمات، فالمؤسسة تحقق هدفين في نفس الوقت تغطية طلب المجتمع من جهة أرغبات المستهلكين من سلع 

 خرى.أرباح من جهة وتحقيق األ

 :تحقيق الربح 
                                                           

1
خصص بن موفق سهيلة، اثر تقلبات معدل الفائدة على أداء المؤسسة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، ت

 .11، 8،10، ص ص ،2006تسيير مؤسسات، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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مكانية إدنى من الربح حتى يتضمن لها أن تحقق مستوى أالمؤسسة عبر الزمن يتطلب  راستمرا إن  

و القطاع االقتصادي، أخرى في نفس الفرع مام المؤسسات األأ، بهدف توسيع نشاطها للصمود رأسمالهارفع 

 جل الحفاظ على مستوى معين من نشاطها.أو من أ

رباح الشركات، تكوين مؤونات لتغطية هذا يتم استخدام الربح لتسديد الديون، توزيع األولكن قبل   

 ساسية لصحة المؤسسة اقتصاديا.معايير األالالخسائر، فالربح يعتبر من 

  اإلنتاجعقلنة: 

 لإلنتاج، رفع االنتاجية، التخطيط الجيد والدقيق اإلنتاجالرشيد لعوامل  االستعمالوذلك من خالل   

ن المؤسسة تسعى لتفادي الوقوع في المشاكل إوالبرامج، ولذا فوالتوزيع، وكذا مراقبة عملية تنفيذ الخطط 

فالس ذ في حالة وقوع المؤسسة في اإلإخرى، أوللمجتمع من جهة  من جهة ألصحابهااالقتصادية والمالية 

و عن سوء تخطيطها، فهي تكلف المجتمع عدم تلبية رغباته، وحتى أنتاج عوامل اإل استعمالالناتج عن سوء 

 ن المجتمع يتحمل هذه التكلفة.إذ كانت مؤسسة عمومية، فإعادة تمويلها من طرف الدولة إعند 

 هداف االجتماعية: األ .2

هداف ألى تحقيق إهداف االقتصادية التي تحاول المؤسسة تحقيقها فهي تسعى دائما لى األباإلضافة إ  

 خرى ذات طابع اجتماعي، والتي تتمثل فيما يلي:أ

  األجورضمان مستوى مقبول من: 

جورا مقابل أوائل من نشاطها، حيث يتقاضون األ فيدينتيعتبر العمال في المؤسسة من بين المس   

وهذا حسب طبيعة  واالرتفاع االنخفاضجور يتراوح بين ن مستوى وحجم هذه األأال عملهم بها، إ

المؤسسات، طبيعة النظام االقتصادي، مستوى المعيشة في المجتمع، حركة سوق العمل وغيرها من العوامل 

جر يسمح له بتلبية حاجاته وهذا ما من للعامل مستوى من األغالبا ما تحدد قوانين من طرف الدولة تضو

 دنى المضمون.يسمى باألجر األ

يضا في خلق طلب فعال في المجتمع أوبالتالي فهي عن طريق ضمان دخل لموظفيها، فهي تساهم    

 على السلع والخدمات.

 تحسين مستوى معيشة العمال: 

لى تلبية إالتطور السريع الذي تشهده المجتمعات في الميدان التكنولوجي، جعل العمال في حاجة    

ذواقهم وتحسنها أرغبات تتزايد باستمرار، وهذا بظهور منتوجات جديدة، نتيجة التطور الحضاري لهم، تغير 

مالية ومادية  إمكانياتتوفير نتاج، لى تحسين وعقلنة االستهالك، الذي يكون بتنويع وتحسين اإلإهذا ما يدعو 

 خرى.أللعمال من جهة وللمؤسسة من جهة 

 نماط استهالكية معينة:  أ إقامة 

وهذا لمختلف طبقات المجتمع،  االستهالكيةتقوم المؤسسات االقتصادية عادة بالتصرف في العادات    

و جديدة، عادة أشهار وهذا لمنتوجات قديمة ذواقهم بواسطة اإلأن طريق التأثير في أو أبتقديم منتوجات جديدة 

 ما تكون في غير صالح المجتمع وغالبا ما تكون في صالح المؤسسات.

  تنظيم وتماسك العمال إلىالدعوة : 

شخاص قد تختلف مستوياتهم العلمية وانتماءاتهم أتتوفر داخل المؤسسة عالقات مهنية واجتماعية بين    

لى التماسك والتفاهم هو الوسيلة الوحيدة لضمان الحركة المستمرة إن دعوتهم أال إاالجتماعية والسياسية، 

فراد في المؤسسة جزء مهم يؤثر وهذه العملية لها دور فعال في خلق وتطوير العالقات، باعتبار األللمؤسسة، 

 فيها بمختلف الطرق والوسائل.

 توفير تأمينات ومرافق للعمال: 

كما ن ضد حوادث العمل، التقاعد...الخ، ميأمين الصحي، التأمثل الت توفر المؤسسة بعض التأمينات   

 االستهالك،لى المرافق العامة مثل تعاونيات إو عادية، باإلضافة أن تخصص مساكن سواء كانت وظيفية أ

 المطاعم، ...الخ.

 هداف ثقافية: أ .3
ات متعينة قد يتتميز بسلوكتعتبر المؤسسة متعامل اقتصادي مستقل ينشط في المجتمع وبالتالي فهي    

هذا وألنه مع  تؤثر في الجانب الثقافي لهذا المجتمع، وذلك من خالل تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى 

تطور السريع الذي تشهده وسائل االنتاج وزيادة تعقيدها، تجد المؤسسة نفسها مجبرة على تدريب عمالها 
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ن عمالها القدامى أاستعمال هذه الوسائل بشكل يسمح استغاللها استغالال عقالنيا، كما  إمكانيةالجدد، بإعطائهم 

على  أوتدريبهم عليها  إعادة إلىحيانا مما يضطر المؤسسة أال يعرفون تحريكها  آالتما أنفسهم أقد يجدون 

 و التوزيع وهذا ما يسمى بالرسكلة.أالطرق الحديثة لإلنتاج 

تعمال الكفاءات استعماال جيدا، مما يؤثر على مردودية المؤسسة خاصة وعلى لى اسكل هذا يؤدي إ   

 الدخل الوطني عامة.

 هداف التكنولوجية: األ .4

ساسا حول عملية البحث والتنمية، حيث تعمل المؤسسات على توفير أهداف التكنولوجية تتمحور األ   

و مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل والطرق االنتاجية علميا، وترصد هذه العملية مبالغ مهمة أدارة إ

 يتناسب معها طرديا. إذرباح وهذا حسب حجم المؤسسة نسبة عالية من األ لىإتصل 

ذ خيرة، إوهذا البحث يمثل نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة وخاصة في السنوات األ   

لى التأثير على إحسن وسيلة، مما يؤدي أحسن طريقة انتاجية وأ إلىتتنافس المؤسسات فيما بينها للوصول 

 .اإلنتاجيةورفع المردودية  اإلنتاج

 وظائف المؤسسة االقتصادية:. ثانيا

وهي الوظيفة التي تسمح بتعبئة كل قدرات :الوظائف اإلدارية)تخطيط، تنظيم، قيادة، رقابة، توجيه( .1

لى إدارة أن تصل ذا استطاعت اإلإالمؤسسة على جميع المستويات من أجل تحقيق األهداف العامة، و

المستوى المطلوب من التنظيم، يعني هذا أنها قد وفرت للمؤسسة فرص النجاح الموجودة، حيث أن التنظيم 

د العاملين بها، سوءا كانوا عبارة عن تحديد وتوزيع للمسؤولية التي يتم بها توزيع نشاط المؤسسة على األفرا

منفردين أو مشرفين، مع تحديد العالقة بين هؤالء األفراد بناء على هذه المسؤوليات، وبالتالي يشكل اإلطار 

 والتوسع.      االستمرارالذي ينبغي أن تعمل المؤسسة ضمنه لضمان 

هم الوظائف التي تشغل أولية من صبح التموين بالمواد األأالسوق والمنافسة  ساعاتمع  :وظيفة التموين .2
 المسيرين، فهو بالتأثير المباشر على التكلفة والسعر وجودة المنتج وحجم المبيعات.

تشكل هذه الوظيفة وجه المؤسسة التي تظهر به في السوق، فهي تتكفل لعرض المنتج : وظيفة التسويق .3
قسام ساسي بين المؤسسة ومختلف األرباح، وهي تشكل الرابط األأعلى الزبون، وتشهره لتحوله الى 

 )بحوث، انتاج،...( والزبون المستهدف.

قسام وورشات التي تتغير من حيث الكم أهم الوظائف، فالمؤسسة تتكون من أتعتبر من : وظيفة االنتاج .4
 نتاج الذي يحدد التوزيع والتبادل واالستهالك.والحجم حسب متطلبات اإل

وظائف المنتشرة بشكل كبير في المؤسسات االقتصادية، وتهتم هي من ال :وظيفة الموارد البشرية .5

 إدارة الموارد البشرية في المؤسسة.بشياء المتعلقة بصياغة الخطط، وكافة األ

تعبر عن أوجه النشاط اإلداري للمؤسسات المتعلقة بتنظيم حركة األموال، إذ يقع على  :الوظيفة المالية .6

عاتق هذه الوظيفة توليد المعلومات المالية والتكليفية الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة بالنسبة لمختلف 

يفية تناسب المعنيين العمليات واألنشطة، وكذا تلخيص المعامالت المالية والتجارية على اختالف أنواعها بك

 وسيتم تناول هذه الوظيفة في المطلب الموالي.باستعمالها سواء كانوا من داخل المؤسسات أو من خارجها، 

 المطلب الثالث: الوظيفة المالية في المؤسسة االقتصادية

 فة المالية:الوظيوأهمية  تعريف. أوال

كثر ما تبرز أتعريف الوظيفة المالية يطرح مشاكل عديدة على مستوى النظرية  تعريف الوظيفة المالية: .1

 هم التعاريف التي قدمت للوظيفة المالية:أعلى مستوى التطبيقي لتسيير المؤسسات، وفيما يلي 

  موال وحسن دارة هذه األإموال الالزمة للمؤسسة وهي تلك التي تهتم بالحصول على األالوظيفة المالية

 .ستثماريةاالاستغاللها في المشروعات 

  موال في لى البحث عن األإهي مجموعة المهام والمعطيات التي تسعى في مجموعها الوظيفة المالية

موال طار محيطها المالي، بعد تحديد الحاجات التي تريدها من األإمصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة في 

.ستثمارية، وكذا برامج تمويلها وحاجاتها اليوميةومن خالل برامجها وخططها اال
1

 

 موالهذه األ وإدارةموال الالزمة للمؤسسة هي الوظيفة التي تهتم بالحصول على األ.
2

 

                                                           

.285، ص 2،1998ناصر دادي عدون، اقتصاد مؤسسة، دار المحمدية، الجزائر ،ط 
1
 

.18، ص 1980جميل أحمد توفيق وعلى شريف، االدارة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  
2
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  هي وظيفة تختص باتخاذ القرارات في مجال االستثمار وفي مجال التمويل كما تختص بالتخطيط المالي

.والرقابة المالية
1

 

 المالية:همية الوظيفة أ .2

لى حد كبير على حجم المشروع، كما تمارس هذه الوظيفة بصفة عامة إهمية الوظيفة المالية أ تتمثل

دارة المالية أي كوحدة هميتها مع نمو المشروع ولذلك تبرز اإلأدارة المحاسبية، بينما تزداد من خالل اإل

 مستقلة ذات عالقة مباشرة برئيس القطاع المالي.

ومتابعته وقد يتطلب ذلك تحليل ومتابعة  االئتمانالوظيفة المالية في بداية نشاطها بمنح  تختص

 المراكز المالية للعمال الذين يتعاملون مع المؤسسة لتحصيل مستحقاتها.

ومع كبر حجم المشروع، يزداد نشاط الوظيفة المالية ليشمل تقييم ومتابعة المركز المالي الحصول 

الثابتة سواء من حيث  باألصولمر التخاذ القرارات المتعلقة جل، ثم يتطرق األر األعلى االئتمان قصي

رباح وفقا لسياسات المؤسسة و مصادر تمويلها، ثم تلك القرارات الخاصة بالتصرف في األأنوعيتها 

 وظروفها المالية.

ن الوظيفة المالية ضرورية وبصفة خاصة في ظل الحكم الكبير من المشروعات، أيتضح مما سبق 

دارة مستقلة وهي إلى إو تستند أدارة المحاسبية كما في المشروعات الصغيرة، لى اإلإفقد تستند هذه الوظيفة 

التبعية  كل مني شأوب وجود هذه الوظيفة رورةضدارة المالية كما في المشروعات الكبيرة، ويعني هذا لاإل

نشطة والمهام بحيث ساليب الفنية في تحليل المركز المالي، وتقييمه، وممارسة األاأل بحيث يمكن استخدام

يمكن  في النهاية من تعظيم العائد.
2

 

 :هداف الوظيفة الماليةأ. ثانيا

وهي عبارة عن القيمة الحالية لألرباح النقدية المتوقع الحصول عليها من زيادة القيمة الحالية للمؤسسة:  .1

قبل حملة األسهم وينظر االقتصاديون لتحقيق هذا الهدف بأن يجرى التركيز على زيادة اإلنتاج واستثمار 

بفكرة األموال لحد أقصى ممكن بقصد تضخيم الربح وهو الهدف األساسي للمستثمرين، أما الماليون فلم يقبلوا 

 تعظيم الربح كهدف لإلدارة المالية لعدة اعتبارات منها: 

 .أن األرباح ال تعكس الشكل المناسب لالستخدام األمثل للموارد 

 .أن الربح األقصى ال يأخذ بعين االعتبار المدة الزمنية التي تم فيها تحقيق الربح 

وتعني بالسيولة توفير أموال المحافظة على سيولة المؤسسة لحمايتها من خطر اإلفالس والتصفية:  .2

سائلة كافية لدى المؤسسة لمواجهة االلتزامات المترتبة عليها عند استحقاقها أو هي القدرة على تحويل بعض 

 الموجودات الى نقد جاهز خالل فترة قصيرة دون خسارة.

هي هدف أساسي لإلدارة المالية في جميع المؤسسات ومن خالله يستمر بقاء المؤسسة  ان الربحيةالربحية:  .3

بها الدائنون عند تعاملهم مع المؤسسة، كما أن مقياس عام لقياس كفاءة اإلدارة الستخدام الموارد استخداما 

 أمثل لتحقيق عائد مناسب.

الربحية وعن طريقه يمكن معرفة األرباح وهو مقياس اخر من مقاييس تحقيق عائد مناسب على االستثمار:  .4

المحققة من استثمار جميع األموال العاملة في المؤسسة، أيا كان مصدر هذه األموال من خارج المؤسسة أو 

 من داخله، ولذلك يدخل بالحساب هذا اعتبار األرباح الناجحة من العمل األساسي للمؤسسة في أرباح أخرى.

 السيولةعموميات حول المبحث الثاني: 
تعد السيولة وتوفيرها من األهداف األساسية للمؤسسات االقتصادية، وذلك الحتياجها المستمر إلى  

في  ، لذا سنتناولتها المالية في مواعيد استحقاقهامستويات محددة من السيولة لكي تتمكن من الوفاء بالتزاما

 .ومصادرها أهميتهاة، هذا المبحث المفاهيم المختلفة للسيول

 السيولة  تعريف وأهميةالمطلب األول: 

ذلك إلى رجع يواإلدارة المعاصرة،  اتحقيقه إلىتسعى  يالتالبالغة األهمية  األهدافتعتبر السيولة من 

 اتالمالية ضمن حركة القرار القراراتجل الذي تدور حوله جملة من كون السيولة تمثل الهدف القصير األ

 لمؤسسة.لمالية الدارة اإلتمارسها  والكاملة التيالشاملة 

                                                           

.08، ص1991، 2هندي، االدارة المالية)مدخل تحليلي معاصر(، المكتب العربي الحديث، مصر، طمنير ابراهيم  
1
 

2
رباح(، الدار عبد الغفار حنفي، أساسيات اإلدارة المالية )دراسات الجدوى، تحليل مالي، هيكل رأس المال، سياسات توزيع األ 

 .  222، ص 2003االسكندرية،  الجامعية الجديدة للنشر،
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 :تعريف السيولة .أوال

 أهمها:تعاريف لسيولة عدة ل

 أصولإلى ما في معناها الفني فتعني قابلية األصل للتحويل أ، لة في معناه المطلق تعني النقديةالسيو

السيولة تعتبر ف وبالتاليو في غضون فترة قصيرة، أمواجهة االلتزامات المستحقة األداء حاليا  من أجلسائلة 

 وبين وبدون خسائرلى نقدية بسرعة إمفهوم نسبي يعبر عن العالقة بين نقدية األصول سهلة التحويل 

مستحقة مطلوب الوفاء بها. لتزاماتا
1

 

 كما يعبر مصطلح السيولة عن:

 ليه الرصيد غيرإهو النقد الموجود في الصندوق في حساب المؤسسة لدى البنك مضافا و ز:الجاه النقد

(.المتفق مع البنك )أي جاري مدين عتماداالالمستعمل من 
2

 

ن إر، لى نقد جاهز دون خسائإو سهولة تحول الموجود أ وتعني سرعةأي سيولة األصل،  :سيولة الموجود

نها تتفاوت من حيث شدة سيولتها، فالنقد هو المعيار أ الإت المتداولة هي موجودات سائلة جميع الموجودا

.سيولة الموجود وبموجبه تتحددالمطلق للسيولة، 
3

 

: وتعني قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد للوفاء و حسب السير الطبيعي سيولة المنشاة

موجودات غير معدة أصال للبيع لكي تسدد ن بيع و ألأو ال تقترض أن تقترض ن تحتاج ألأأي دون  لألمور

ها.اتالتزام
4

 

جل سواء كانت قصيرة األ لتزاماتهاابالنسبة للمؤسسة قدرتها على مواجهة  أيضا وتعني السيولة

و غير المتوقعة، عند استحقاقها من خالل التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعاتها و تحصيل أالمتوقعة منها 

.و من خالل الحصول على النقد من المصادر األخرى بالدرجة الثانيةذممها بالدرجة األولى، 
5

 

واجهة التزاماتها االقتصادية وتعبر مالنقود المتوفرة لدى المؤسسة ل نها:ألسيولة على ا كما تعرف

ئلة و الجاهزة لمعامالت المؤسسة.هي النقود السالى سيولة، وإسرعة تحويل االستخدام )األصل( على مدى 
6

 

هي القدرة على توفير األموال بكلفة معقولة لمواجهة نستنتج أن السيولة:  خالل التعاريف السابقةومن 

 االلتزامات عند تحققها، كما يمكن تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خالل فترة قصيرة دون خسارة

 

 :همية السيولةأ .ثانيا

، ألن التوقف هااستحقاقعند حلول أجل  جلااللتزامات قصيرة األ تهتم الشركة بالسيولة بغرض أداء

ك التأثير على األوضاع يترتب على ذل ممار بالمساهمين، الضر إلحاق إلى هذه االلتزامات يؤديسداد عن 

الحالية والمستقبلية للشركة
7

بأسعار جد منخفضة عن  البيع االضطراري ألصولها تفاديو تساعدها على  ، 

االستجابة حيث تأكد لهم بأنها قادرة على  خلق و تعزيز ثقة المتعاملين معها، وعامل مهم في قيمتها الحقيقية

 .وخاصة الطارئةيها لالمترتبة ع على الوفاء بااللتزامات

وتنبع أيضا أهمية السيولة في المؤسسة االقتصادية بأن السيولة تمثل أهمية خاصة لكل من اإلدارة 

المقرضين وحملة األسهم، أي أن هناك كثير من الشركات الرابحة الداخلية وكذلك لألطراف الخارجية مثل 

إال أنها تعاني من مشاكل في السيولة بحيث أن هذه الشركات ال تستطيع الوفاء بالتزاماتها كاملة في مواعيد 

ن استحقاقها، وأن استمرار مثل هذه المشاكل يمكن أن يؤدي إلى اختفاء هذه الشركات من دنيا األعمال، لذا فإ

الهدف الرئيسي للسيولة هو دور المدافع عن تأمين بقاء واستمرار الشركات في األجل الطويل خصوصا 

 األسواق المالية.

 يحقق العديد من المزايا للمؤسسة منها:أيضا توفر السيولة و  

                                                           
1

 .230، ص 4المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة عملياتها وادارتها، الدار الجامعية، اإلسكندرية، شارع زكريا غنيم، ج عبد

حمزة محمود الزبيدي، التحليل المالي تقييم األداء والتنبؤ بالفشل، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، شارع  

.93الجامعة األردنية، ص
2
 

.93، صالرجع نفسه
3
 

4
 .94.المرجع نفسه، ص

5
 .                        23،ص2000، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، 2مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي، ط 
6

مرباح، ورقلة،  أميرة بالعجول، أثر مخاطر السيولة على األداء المالي للمؤسسات االقتصادية، مذكرةماستر، جامعة قاصدي

 ، )بحث منشور(.11، ص2016
7
 .                                               254، ص2002عبد الغفار حنفي، مدخل معاصر في اإلدارة المالية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  
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 المؤسسة من قبل المتعاملين معها؛تعزيز الثقة ب -

 اللتزامات عند تاريخ استحقاقها؛الوفاء با -

 هة األزمات عند وقوعها؛مواج -

 السيولة عبارة عن هامش أمان لدى المؤسسة. -

 مصادر السيولة المطلب الثاني:

وتمثل مصادر السيولة في المؤسسة في مصدرين أساسيين هما:  
1

 

 وتشمل االحتياطات األولية والثانوية: المصادر الداخلية للسيولة:أوال. 

 وتتكون هذه االحتياطات من: الحتياطات األولية:ا .1

   :وهو مقدار األموال النقدية والعملة األجنبية في خزانة المؤسسة، وتسعى المؤسسات النقد في الصندوق

 الى أن يكون مستوى النقد في الصندوق ألدنى حد ممكن لألسباب التالية:

 ؛احتمال التالعب بالنقدية من قبل الموظفين -

 ؛السرقة والسطو على المؤسسة وخاصة في المناطق الريفية وغير المستقرة احتمال -

 ألنه يعتبر أمواال مجمدة وال تدر ربحا على المصرف. -

  :وهي ودائع المؤسسة الموضوعة لدى البنك. النقد لدى البنك أو المصارف األخرى 

  :ا المؤسسات لدى البنوك، والتي تتضمن كل الودائع التي تودعه المستحقات لدى المصارف التجارية

 ويتوجب على المؤسسات أن تحتفظ باحتياطات في البنوك.

  :وتمثل الصكوك المودعة في البنوك والتي لم يتم استالم قيمتها لحد األن. الصكوك تحت التحصيل 

استثمارية وهي مجموعة األموال النقدية وشبه النقدية والتي يمكن توظيفها في أنشطة العامة:  تاالحتياطا. 2

متعددة، ويشير العديد من الباحثين الى أن االحتياطات العامة هي األموال النقدية سواء بالعملة المحلية أو 

 األجنبية.

وهي عبارة عن االستثمارات قصيرة األجل، والتي يمكن تحويلها الى نقد سائل عند  االحتياطات الثانوية:. 3

 السيولة فوائد متعددة منها:الحاجة. وتحقق هذه االحتياطات في مجال 

 اهم في تدعيم االحتياطات األولية؛تس -

 تساهم كذلك في تحقيقها لبعض أرباح المؤسسة. -

 المصادر الخارجية للسيولة: ثانيا.

يعد نظام التمويل في البنوك اإلسالمية نظاما مستقرا ومرن يهدف الى ترسيخ مبدأ التمويل اإلسالمي:  .1

قيم وقواعد تعود بالمنفعة على طرفي التبادل وبالتالي ال يربح طرف على  التعاون والحرية، حيث تحكمه

حساب االخر. ويعتبر التمويل اإلسالمي بمثابة تقنيات تمويلية بديلة للنظام المعمول به في البنوك الكالسيكية 

 :يالمبني أساسا على سعر الفائدة، على سبيل المثال نذكر من الصيغ التمويلية ما يل

 ؛هو الممول والمستثمر صاحب الفكرةالبنك  ار أو التمويل بالمضاربة:االستثم -

 ؛البنك يساهم في التمويل التمويل بالمشاركة: -

 .بشراء التجهيزات ووسائل اإلنتاج البنك يتكفل التمويل بالمرابحة: -

وهي عبارة عن تقنية تمويل االستثمارات، تتم عن طريق عقد بين المؤجر والمستأجر  التأجير التمويلي:.2

لتأجير أصل منقول أو عقار خالل مدة معينة، مقابل التزام المستأجر بدفع أقساط.
2

 

ويعرف تمويل رأس مال المخاطر" بأنه التغير الهيكلي في  التمويل عن طريق رأس المال المخاطر:.3

اإلدارة المالية للمؤسسة الفردية أو العائلية من خالل عميل له صفة شريك في المؤسسة يمول ويوجه قرارات 

 للمشروع، ويهدف في المقابل الى تحقيق مردودية على المدى الطويل". ةاالستراتيجي

ويكون اما عن طريق التمويل بإصدار أسهم عادية أو التمويل عن طريق السوق المالي )البورصة(: .4

ممتازة يعتبر من قبيل المشاركة في رأس المال، أو عن طريق التمويل بإصدار السندات فهو تمويل بالمديونية 

 طويلة األجل.

 

                                                           

، ص 2009مية غزة، فلسطين، سنة السيولة المصرفية وأثرها على العائد والمخاطرة، الجامعة اإلسالسيرين سميح أبو رحمة،

.22.21ص: 1
 

 . 314، الدار الجامعية الحديثة، اإلسكندرية، ص1مصطفى رشيد شيحة، النقود والمصارف واالئتمان، ط
2
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 مؤشرات قياس السيولة المطلب الثالث:

والتعرف المال العامل  وتقييم رأسلى تحليل إتلك النسب التي تقيس أو تهدف  يقصد بنسب السيولةو

روع على المدى القصيرشدرجة سيولة الم على
1

، وتشير السيولة عموما على قدرة الشركة على مقابلة 

لى نقدية إالتزاماتها الجارية عندما يحين ميعاد استحقاقها، بمعنى أن األصول التي تكون رأس المال تتحول 

 تستخدم في سداد تلك االلتزامات قصيرة األجل. والتي بدورها

على  ومقدرة المؤسسةالماليون بصفتهم ممثلون عن الدائنين أساسا بنسب السيولة  ويهتم المحللون

بقائمة  والخصوم المتداولةالدفع في األجل القصير عن طريق دراسة العالقة بين عناصر األصول المتداولة 

قد تكون مؤشر لى مقدرة المؤسسة على سداد التزامات قصيرة األجل إالمالي، يرجع هذا االهتمام المركز 

جيدا في الحكم على مقدرتها على سداد االلتزامات طويلة األجل.
2

 

 هذا وتتضمن نسب السيولة عدة نسب فرعية هي: 

 :نسبة التداول .1
وتعبر هذه النسبة عن س المال العامل، أكثر نسب السيولة استخداما، و تسمى بنسبة صافي رأ هيو

حساب و يتم عدد مرات تغطية األصول المتداولة للخصوم المتداولة التي تستحق سدادها خالل سنة مالية، 

 ، و تأخذ النسبة الصيغة التالية:المتداولة على الخصوماألصول المتداولة هذه النسبة من خالل قسمة 

 

 

 

 

لى نقد خالل فترة مالية إتلك األصول التي يمكن تحويلها ن األصول المتداولة من النقدية وتتكوو

 المدفوعات مقدما.ألجل، الذمم المدينة، المخزون، وواحدة، مثل االستثمارات قصيرة ا

الديون التي يتوجب على المؤسسة أن تقوم بسدادها المتداولة فتكون من المستحقات و أما االلتزامات

ات الدفع، القروض القصيرة قتتكون من: الدائنون، أوراق الدفع، مستح فإنهاخالل نفس الفترة المالية لذا 

 األجل.

المالي عادة بالحكم على مؤشرات هذه النسبة من خالل مقارنتها بالمعيار النمطي  المحللو يقوم 

لى ضرورة أن تحتفظ المؤسسة بدينارين على األقل من األصول إ، حيث يشير المعيار (1:2) المتعارف عليه 

ى القصير مؤسسات على سداد الديون في المدالمتداولة لكل دينار واحد من االلتزامات، و هو ما يساعد ال

دون أن تتأثر األنشطة المختلفة فيها بهذا السداد، هذا طبعا مع األخذ باالعتبار أن األصول المتداولة ال تتمتع 

لى أن ارتفاع نسبة التداول بشكل كبير ال يعني بالضرورة إال أنه يجب اإلشارة إبنفس الدرجة من السيولة، 

كما أن  قدرة المؤسسة على استثمارها بشكل صحيح، مؤشرا إيجابيا بل قد يعني تكديس األموال و عدم

ذا كانت األصول المتداولة للمؤسسة تتمتع إانخفاض مؤشر هذه النسبة قد ال يعني مؤشرا سلبيا بالضرورة، 

ي معظمها بدرجة عالية من السيولة.ف
3

 

 ة:نسبة السيولة السريع .2
المتاحة لدى المنشأة في وقت معين لمقابلة توضح نسبة السيولة النقدية أو السريعة مقدار النقدية 

االلتزامات قصيرة األجل، وتختلف تلك النسبة عن نسبة السيولة السريعة بأنها تهتم بالنقدية وما في حكم 

وتستخدم تلك النسبة للتعبير عن مدى كفاية األصول النقدية السائلة ، النقدية من استثمارات في األوراق المالية

يل بسهولة ومدى كفايتها لمواجهة االلتزامات قصيرة األجل والديون المستحقة السداد في العام والمقابلة للتسي

القادم دون االضطرار إلى بيع أصول متداولة
4

 هذه النسبة وفق العالقة التالية: ويتم حساب، 

                                                           
1

، مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، عمان، دريد كمال ال شبيب

  .                                                                                               83، ص2009، 2، ط2007، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط
2

أمين السيد احمد لطفى، التحليل المالي األساسي لالستثمار في األوراق المالية، دار النهضة العربية، مكتبة األكاديمية، القاهرة، 

 .197، ص2000
3

مؤيد راضي خنفر، غسان فالح المطارنة،  تحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقي، جامعة الزيتونة، عمان، دار المسيرة  

 .131، 130، ص2009، 2والتوزيع والطباعة ط للنشر
4

أمين السيد أحمد لطفي، التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 

 .341ص ، 2006مصر، 

 المتداولة االلتزاماتنسبة التداول = األصول المتداولة / 
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استبعاد المخزون السلعي من مكونات األصول المتداولة وذلك ليس لعدم أهميته وإنما بسبب تم وقد 

بطئ تحويله إلى نقدية أو بسبب عدم التأكد من بيعه.
1

 

 والمصروفاتالسائلة مجموع األصول المتداولة مطروح منه المخزون السلعي  ويقصد باألصول

 مقدما. المدفوعة

مكن تصفيتها كأصول ي مخزون البضاعةال أنها ال تشمل على إهذه النسبة مماثلة لنسبة التداول، و

ن هذه النسبة تستخدم معايير أكثر تشددا في قياس قدرة المؤسسة على تغطية إبالتالي فو ،بالسرعة المطلوبة

كهدف مقبوللهذه  (1:1)لى سيولة سريعة مقدارها إهذا ويتطلع المحللين الماليين  ،تها قصيرة األجلالتزاما

 .النسبة

أي اولة يأتي من مخاطر عدم دورانه )لى أن استبعاد المخزون من األصول المتدإتجدر المالحظة و

ذا كان معدل إف ،لذلك البد من التأكد من معدل دوران المخزون قبل استبعاده ،قد يكون مخزونا راكدا(

.نه من األجدر استخدام نسبة التداولإالسوق ف لدوران يتناسب مع معدالتا
2

 

 

 :نسبة النقدية .3

رة المؤسسة على تسديد التزاماتها النقدية قصيرة األجل في لحظة معينة،قدعن  هذه النسبة وتعبر
3
 

كما تستخدم لمعرفة مدى قدرة المؤسسة االقتصادية على سداد التزاماتها باستخدام موجوداتها النقدية، 

 وتحسب كما يلي:

 

  

 بعالقة أخرى: أو

 

 

 

 

تعتبر نسبة السيولة الجاهزة أكثر النسب صرامة لتقييم أداء المؤسسات من ناحية السيولة، حيث تبين 

تسديد كل ديونها قصيرة األجل باالعتماد على السيولة الموجودة حاليا هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على 

المؤسسة أن تتوقع مدة معينة تحت تصرفها فقط، دون اللجوء الى كل قيمة غير جاهزة، ألن من الصعب على 

لى سيولة دون أن تفقد إلى سيولة جاهزة، كما يصعب علينا تحويل القيم الغير جاهزة إلتحول المخزون 

 مكانتها وسمعتها في السوق.

 نخفاضا ليل علىالنسبة مرتفعة فهذا يعد مؤشر إيجابي عن سيولة المؤسسة ألنها دذا كانت إ 

يكون عنصر المدينين لذلك سياسة البيع النقدي و واعتمادها ،تفاع الطلبذلك بسبب ارمخزونها السلعي و

ماد سياسة الشراء النقدي للسلع كذلك األمر قد تكون الخصوم المتداولة منخفضة بسبب اعتمنخفض أيضا و

الخدمات.و
4

 

 نسبة رأس المال العامل الصافي: .4

 وفق الصيغة التالية:صافي رأس المال العامل الى المطلوبات المتداولة تحسب نسبة 

                                                           
1

، عمان ، األردن، 1والتوزيع، ط حمزة محمود الزبيدي، ادارة االئتمان المصرفي  والتحليل المالي، مؤسسة الوراق للنشر 

 .270، ص2002
2

 .                                                                         33، ص2008، رام هللا، فلسطين، 1فهمي مصطفى الشيخ، التحليل المالي، ط
3

 .                                                75، ص2001، محمد صالح الحناوي وأخرون، أساسيات اإلدارة المالية، جامعة اإلسكندرية، مصر
4

دار وائل للنشر والتوزيع،  منير شاكر محمد وأخرون، التحليل المالي مدخل لصناعة القرار،

 .74،75،ص2008األردن،عمان،

 / المطلوبات المتداولة المخزون -جارية نسبة السيولة السريعة = األصول ال

 نسبة النقدية = النقدية / إجمالي الخصوم المتداولة
 

 ة / الخصوم المتداولةالقيم الجاهزنسبة النقدية = 
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الدائنين ألجل قصير  إلىالذي تمنحه الموجودات  اإلضافيهذه النسبة مقدار الضمان وتمكن نتيجة   

ن إالمتداولة، وضمن عالقة النسبة ف)التزاماتهم على المؤسسة( في الموجودات ما يوازي ديونهم إلى ضافة إ

ارتفاعها يعني تحسنا واضحا في السيولة ويدعم عالقتها مع الجهات التمويلية المختلفة، والتي ترى في هذه 

النسبة مستوى الضمان الذي تمنحه الموجودات المتداولة عن تقديمهم القروض للمؤسسة، وعلى العكس من 

 هور في السيولة.تد إلىذلك فان انخفاض النسبة يشير 

ال إال أن ارتفاعها الكبير عن المعيار المستخدم في المقارنة، إال توجد حدود نموذجية لهذه النسبة ورغم أنه     

لى أن االستثمار في الموجودات المتداولة بحجم يتجاوز الحدود االقتصادية المرغوبة فيه، إأنها قد تشير 

جل بسبب قلة استخدام في استخدام مزايا القروض  القصيرة األ لى ضعف كفاءة اإلدارةإوربما تشير أيضا 

ن حدود هذه النسبة تثير تخفيضات كثيرة للمحلل بشأن تقييم األداء في المؤسسات إذلك فلو، المؤسسة لها

ذا كانت اإلدارة في مركز قوة أو في حالة ضعف.إاألعمال وفيما 
1

 

 عموميات حول الربحية: المبحث الثالث
ل ذلك تبذل لى تحقيقها وفي سبيإأي مؤسسة اقتصادية  االربحية من األهداف األساسية التي تصبوتعد 

لى النتائج المرجوة التي إذلك بغرض الوصول ئلها المتاحة، ووساو إمكانياتهاتجند كافة كل طاقاتها الممكنة و

ستخدمت عدة مؤشرات نحاول من ابغية قياس هذه الربحية ية وبالتالي ضمان االستمرارية، وتجسد هذه الغا

 إعطاء بعض المفاهيم حول الربحية. خالل هذا المطلب التعرض لها وذلك بعد

 وعالقتها بالسيولة المطلب األول: تعريف وأهمية الربحية

 :تعريف الربحية .أوال

إليها  يتطلعواألمر إلبقائها واستمرارها، والغاية التي الهدف األساسي لجميع المؤسسات، الربحية  تعد   

 وقرار التمويل. االستثمارالمستثمرون، ويتعلق هذا الهدف من خالل قرارين مهمين هما: قرار 

 :مصادر التي سيتم الحصول منها على األموال الالزمة لختيار لاالهو القرار المتعلق بكيفية  قرار التمويل

في موجوداتها، بشكل يمكن أصحاب المشروع من الحصول على أكبر عائد  االستثمارللمؤسسة لتمويل 

الثابت الكلفة، ولكن دون تعرضهم لألخطار  االقتراضمن ميزة التوسع في  االستفادةممكن، وذلك من خالل 

 التي يمكن أن تنتج عن المبالغة في االقتراض.

  ن األرباح المحتجزة تأتي في مقدمة إتراض نظرية تسلسل مصادر التمويل فوفق اف :االستثمارقرار

صدار أسهم جديدة، وبناء عليه يصبح من المتوقع أن تتجه المنشأة إمصادر التمويل، ثم تتبعها القروض، ثم 

بدرجة أقل على األموال  االعتماداألرباح إلى  احتجازالتي تتميز بارتفاع معدل ربحيتها، وتتاح لها فرصة 

وق الملكية المتمثلة في األرباح المحتجزة، وبناء عليه تتوقع عالقة عكسية درجة أكبر على حق، وبالمقترضة

بين الربحية ونسبة الديون، والسبب في ذلك هو أن المنشآت التي تتمتع بربحية وتواجه فرص استثمارية 

ي جيدة، ستلجأ إلى التمويل الخارجي، وستبدأ بالزبون قبل إصدار حقوق الملكية، ووفقا لمبدأ التسلسل ف

مستوى الديون في المنشأة على جانب أخر،  ارتفاعاستخدام مصادر التمويل فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى 

التي تتمتع بربحية مرتفعة تواجه فرصا استثمارية جيدة، ألنها تستخدم أرباحها في تمويل وعليه فإن المنشآت 

االستثمارات.
2

 

 مفهوم الربح، وله عدة مفاهيم من بينها:  إلىمفهوم الربحية يجب اإلشارة أوال  إلىقبل التطرق و  

: يعبر الربح عن مقدار التغيير في القيمة المضافة للوحدة االقتصادية خالل فترة زمنية المفهوم االقتصادي .1

معينة.
3

 

                                                           

.120،121حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص 
1
 

2
صوصية السيولة والربحية والمديونية السابقة وبين المزيج التمويلي في فهد محمد سعد المحجان، تحليل العالقة بين خ 

الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص محاسبة، كلية 

 . 22،23م، ص2012األعمال، جامعة الشرق األوسط، 
3

 .                                26، ص2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2وآخرون، اإلدارة والتحليل المالي، ط عبد الحليم كراجة

 المتداولة نسبة صافي رأس المال العامل = صافي رأس المال العامل / المطلوبات
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خالل فترة زمنية  : فهو يعبر عن الفرق بين الدخل المحقق من قبل وحدة اقتصادية،المفهوم المحاسبي .2

معينة والمصروفات التي تكبدتها هذه الوحدة لتحقيق هذا الدخل.
1

 

عمال الخاص بها، نها العالقة بين النتائج التي تحققها المؤسسة ورقم األأعلى  تعرف الربحيةفي حين   

ن الربحية تعبر عن مقدار أأي ، عمال في هذه الحالة المتغير المعبر عن نشاط المؤسسةبحيث يعتبر رقم األ

عمال.رقم األ يجمالإاألرباح التي تحققها المؤسسة مقابل كل وحدة واحدة من 
2

 

جهات ب تهتمالتجسيد الفعلي للنتائج المحققة من طرف المؤسسة والتي  نهاأكما عرفت أيضا على   

كثر أوهذا ما جعل مفهومها  متعددة وفئات مختلفة )أمالك المساهمين، المقرضين، الموردون، العمال...الخ(،

.ى تحقيقها كل جهة من هذه الجهاتلإنسبية يتحدد و يرتبط باألهداف التي تسعى 
3

 

هي الهدف األساسي لجميع المؤسسات وأمر ضروري لبقائها واستمرارها، وغاية وبالتالي فالربحية 

المؤسسة، وهي أيضا أداة هامة لقياس يتطلع إليها المستثمرون، ومؤشر يهتم به الدائنون عند تعاملهم مع 

كفاءة اإلدارة في استخدام الموارد الموجودة بحوزتها، لذا نجد أن جهدا كبيرا من اإلدارة المالية في المؤسسة 

يوجه بالدرجة األولى نحو االستخدام األمثل للموارد بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن ألصحابها، ال تقل قيمته 

أي قدرة الشركة ، ة من المخاطرقه على االستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجعن العائد الممكن تحقي

على استخدام مواردها لتوليد إيرادات تتجاوز نفقاتها، أي جني األرباح من عملياتها، وتعد الربحية واحدة من 

 المالية، وأفاق السوق. ةء المؤسسة ككل، والكفاءة، المالءأربع لبنات أساسية للتحليل المالي للبيانات وأدا

:يتمثل فيالربحية  عن الربح ويختلف 
4

 

يرادات إن ن الربح يمثل صافي الدخل الذي يظهره جدول حسابات النتائج، الذي يمثل الفرق بيأ   

 .المؤسسة وبين مصاريفها

يرادات التي تتجاوز الربح والربحية ليسا متماثلين، فالربح هو رقم مطلق يحدد مقدار الدخل أو اإلف

 إجمالييرادات مطروحا منها اإلالتكاليف أو النفقات التي تقوم بها المؤسسة ويتم احتسابها كإجمالي 

يرادات المؤسسة، بغض النظر عن حجم أو نطاق العمل أو الصناعة التي تعمل إالمصروفات وتظهر في بيان 

 فيها، فإن هدف المؤسسة دائما تحقيق الربح.

، حيث أن الربح هو مبلغ لربح ، ولكن مع اختالف رئيس واحدبط الربحية ارتباطا وثيقا بافي حين ترت

ن الربحية هي قيمة نسبية، فهو المقياس المستخدم لتحديد نطاق ربح المؤسسة فيما يتعلق بحجم إمطلق ف

أخر هو قدرة األعمال نهاية نجاحها أو فشلها، بمعنى الالنشاط التجاري، بينما الربحية هي مقياس الكفاءة وفي 

، على الرغم من أن المؤسسة يمكنها لى مواردها مقارنة باستثمار بديلنتاج عائد على االستثمار بناء عإعلى 

 تحقيق ربح فان هذا ال يعني بالضرورة أن المؤسسة مربحة.

الميزانية العمومية أو لى بعض العناصر أو المكونات من إلى الربح منسوبا إأما بالنسبة للربحية فهي تشير 

 جدول حسابات النتائج.

 ثانيا. أهمية الربحية:

و  ،ستخدام الموارد الموجودة بحوزتهافي قدرتها على ا اإلدارةالربحية هي أداة هامة لقياس كفاءة 

من أصولها التشغيلية وبالتالي يستطيع المستثمرون الحكم على  األرباحفي تحقيق  اإلدارةهي تعكس كفاءة 

 .الصافية األرباحالموزعة إلى  األرباح خالل، وخاصة إذا ما تم قياس ذلك من اإلدارةكفاءة 

مهما جدا للمساهمين  األرباحوتتمثل الربحية عادة في قدرة الشركة على توليد الدخل، ويعد تحليل 

عد ذات أهمية ت األرباحالمتحققة، كما أن قيمة  األرباحعليها هي جزء من قيمة  التي يحصلون األرباحكون 

                                                           
1

 .                              60، ص2009، مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 1مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة المالية، ط
2

سة ربحية المؤسسة باستخدام األرصدة الوسيطة للتسيير، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة ماسترفي العلوم التسيير،  خذيري دالل، درا

 . )بحث منشور(23، 22، ص2014تخصص مالية مؤسسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
3

االقتصادية، مجلة أداء  القادر مراد، أثر استراتيجية البحث والتطوير على ربحية المؤسسة عبد اللطيف مصيطفى وعبد 

 .34، ص2013المؤسسات الجزائرية العدد الرابع، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية،
4

، 2007، 1عدنان تايه النعيمي، ياسين كاسب الحرشة، أساسيات في اإلدارة المالية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن ط

    .           36ص
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درة الشركة على سداد ديونها، وتعد الربحية من المؤشرات المهمة تمكنهم من تقييم ق ألنهابالنسبة للدائنين 

.لمعرفة األداء المالي للشركة
1

 

 الربحية:ثالثا. العالقة بين السيولة و

يمكن إبراز العالقة التي تجمع السيولة بالربحية فيما يلي:
2

 

يخضع هدف اإلدارة المالية النهائي، وهو تعظيم قيمة المؤسسة الحالية، بشكل كبير لتأثير هدفي 

 .السيولة والربحية

ربحية المؤسسة من خالل تشغيل أصول المؤسسة بكفاية، أما السيولة فتحقق من خالل  وتتحقق  

مويل القصير األجل الكفاءة في إدارة عناصر رأس المال العامل، وفي قدرة المؤسسة في الحصول على الت

 .والطويل األجل

تصفية إن لم تتوافر فالسيولة ضرورية لوفاء المؤسسة بالتزاماتها وتفادي مشكالت خطر اإلفالس وال 

ن زيادة السيولة عن الحاجة قد يؤدي إلى تخفيض األرباح إوفي نفس الوقت، ف ،و لفترة قصيرةالسيولة ول

 نتيجة توظيف المؤسسة لجزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد منخفضة.

ؤدي إلى ن الخسارة المستمرة ستلمؤسسة على البقاء واالستمرار، ألوالربحية ضرورية لقدرة ا

م إلى التوقف تالشي حقوق المساهمين وبدء التهديد لحقوق الدائنين، وهو أمر غير مقبول منهم، وستؤدي به

تمويل جديد والعمل على تقليص التمويل القديم حيث أمكن، ولتحقيق الربحية تسعى عن مد المؤسسة بأي 

ائد مرتفعة األمر الذي يتعارض بشكل المؤسسات لتوظيف أكبر قدر ممكن من أموالها في استثمارات ذات عو

 .عام مع هدف السيولة

بين هدفي  المالئمةوعليه فان تحقيق الهدف األساسي للمؤسسة، وهو زيادة قيمتها الحالية، يتطلب 

السيولة والربحية، األمر الذي يضيف بعدا جديدا إلى وظيفة اإلدارة المالية في المؤسسة، وهو التوفيق بين 

خاصة أن أسباب التناقض بين السيولة والربحية تعود إلى أن تحقيق أحدهما  هذين الهدفين المتعارضين،

ني زيادة األصول التي ال تحقق عائدا عاليا، عبشيء من األخر، فزيادة السيولة تسيكون على حساب التضحية 

وهذا يتعارض مع هدف الربحية وهدف زيادة القيمة الحالية للمؤسسة، كما أن الزيادة في الربحية تتطلب 

مزيدا من االستثمار في األصول األقل سيولة، وهذا نفسه يتعارض مع هدف السيولة، ويعرض المؤسسة 

 .لمخاطر أكبر

القول، بأن السيولة والربحية هدفان متالزمان لكنهما متعارضان، لذا يجب على  مما تقدم نخلص إلى

اإلدارة المالية للمؤسسة إعطاء عناية خاصة للموازنة بين هذين األمرين، لآلثار السلبية الكبيرة الممكن أن 

لخارجة، حتى ال تكون تنشأ عن عدم الموازنة بينهما، وذلك من خالل مراقبة دقيقة للتدفقات النقدية الداخلة وا

هناك سيولة زائدة، وفي نفس الوقت عليها أن توجه استثماراتها إلى الغايات األساسية التي قامت المؤسسة من 

 .أجلها دون المبالغة في التوسع على حساب السيولة

هما ومن المناسب اإلشارة هنا إلى أنه ليس هناك تالزم دائم بين السيولة والربحية، إذ قد يتحقق كال

معا فتكون ربحية المؤسسة مرتفعة وسيولتها جيدة، أو تتحقق إحداهما دون األخرى فتكون ربحية المؤسسة 

 .مرتفعة، ومع ذلك قد تعاني من أزمة سيولة، والعكس قد يكون صحيحا
 

 العوامل المؤثرة في الربحية: ثانيالمطلب ال

من العوامل التي تؤثر على ربحية الشركات وهي كالتالي: يوجد العديد  
3

 

ذا كانت المؤسسة لديها قوة احتكارية فلن يكون لدينا منافسة تذكر، لذلك سيكون الطلب إدرجة المنافسة:  .1

 .أكثر مرونة، وهذا يتيح للمؤسسة زيادة األرباح عن طريق زيادة السعر

ورت درجة قوتها االحتكارية، مع ط Microsoftو Googleل: مث الشركات المربحة للغاية على سبيل المثال:

 منافسة محدودة.

                                                           
1

زكريا محمد محي الدين زكريا األغا، أثر دورة التحول النقدي على ربحية الشركات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  الماجستير في 

 .)بحث منشور(24ه، ص2019،1440إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األزهر، غزة، 
2
 احمد دحان، السيولة والربحية، الموقع المحاسبي الشامل، نقال عن:  

https://almohasba.blogspot.com/2019/03/blog-post.html, consulte le : 29/08/2020. 

 
3

 . 25ص ابق،الس احمد دحان، السيولة والربحية، المرجع

https://almohasba.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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إذا كان السوق منافسا جدا فستكون الربحية قليلة، وذلك ألن المستهلكين سيشترون  من جهة أخرىو  

فقط من أرخص المؤسسات، القدرة على المنافسة في السوق هي مدى سهولة دخول الشركات الجديدة إلى 

 ح.السوق، إذا كان الدخول سهال فستواجه المؤسسات دائما خطر المنافسة، وسيؤدي ذلك إلى تقليل األربا

على سبيل المثال، سيكون الطلب مرتفعا إذا كان المنتج عصريا، كانت شركات الهواتف  قوة الطلب: .2

سوف تؤدي إلى المحمولة مربحة خالل فترة ارتفاع الطلب ونمو السوق، المنتجات التي لديها انخفاض 

التجارية، مما جعل ، في تحقيق قوي للعالمة Appelمثلانخفاض أرباح المؤسسات، نجحت بعض الشركات 

الجديدة، ومع ذلك في السنوات األخيرة انخفضت أرباح شركات  Appelالعمالء يطالبون بالعديد من منتجات

 الهواتف المحمولة ألن الربح المرتفع شجع على زيادة العرض، مما ينفي الزيادة في الطلب.

ي الطلب على معظم المنتجات، وخاصة إذا كان هناك نمو اقتصادي ستكون هناك زيادة فحالة االقتصاد:  .3

المنتجات الفاخرة مع مرونة الطلب للدخل المرتفع، على سبيل المثال سيستفيد منتجو السيارات الرياضية 

 الفاخرة من النمو االقتصادي ولكن سيعانون في أوقات الركود.

فإن له أكثر مرونة، ومع ذلك الحملة اإلعالنية الناجحة إلى زيادة الطلب وجع يمكن أن تؤدياإلعالنات:  .4

هي كلمة من الفم، لم يكن زيادة اإليرادات تحتاج إلى تغطية تكاليف اإلعالن، في بعض األحيان أفضل الطرق 

 من اإلعالنات.  بالكثيرYou Tubeمن الضروري أن يقوم

وبالمثل فإن إذا كان هناك العديد من البدائل لسلع باهظة الثمن فسيكون الطلب على المنتج أعلى، البدائل: .5

 السلع التكميلية ستكون مهمة ألرباح المؤسسة.

أي الزيادة في التكاليف ستؤدي النخفاض األرباح، وقد يشمل ذلك تكاليف العمالة  التكاليف النسبية: .6

وتكاليف المواد الخام وتكلفة اإليجار، على سبيل المثال من شأن تخفيض سعر الصرف أن يزيد من تكلفة 

انت المؤسسة الواردات، وبالتالي فإن المؤسسات التي تستورد المواد الخام ستواجه زيادة في التكاليف، إذا ك

قادرة على زيادة اإلنتاجية عن طريق تحسين التكنولوجيا فيجب أن تزيد األرباح، إذا قامت إحدى الشركات 

فسيكون سعر الصرف مهما، انخفاض قيمة الواردات مما يجعلها أكثر تكلفة، ومع ذلك باستيراد المواد الخام 

 ثر قدرة على المنافسة.فإن انخفاض سعر الصرف مفيد للمصدرين الذين سيصبحون أك

 لالستفادةستحتاج المؤسسة ذات التكاليف الثابتة المرتفعة إلى إنتاج الكثير :  االقتصاديةوفورات الحجم  .7

ون مرتفعا جدا، من وفورات الحجم وإنتاج  على نطاق الحد األدنى من الكفاءة، وإال فإن متوسط التكاليف سيك

نا الكثير من الترشيد حيث فقدت المؤسسات متوسطة الحجم قدرتها في صناعة الصلب رأيعلى سبيل المثال 

 .مع اآلخرين االندماجالتنافسية واضطرت إلى 

إذا  كانت المؤسسة غير فعالة ديناميكيا، فستزيد التكاليف بمرور الوقت، غالبا ما كان  الكفاءة الديناميكية: .8

على سبيل المثال، تخلص من فائض المخاض لذلك قبل   لدى احتكارات الدولة حافز ضئيل لخفض التكاليف،

 الخصخصة، لم يحققوا ربحا كثيرا، ولكن بفضل أساليب العمل والحوافز في السوق أصبحوا أكثر كفاءة.

إذا استطاعت المؤسسة تمييز السعر فستكون أكثر كفاءة، وهذا ينطوي على فرض  التمييز في األسعار:.9

أعلى على أولئك الذين لديهم طلب غير حتى تتمكن المؤسسة من فرض أسعار أسعار مختلفة لنفس السلعة 

 مرن، وهذا مهم لشركات الطيران.

مهمة لنمو وربحية المؤسسات على المدى الطويل، على سبيل المثال، يكمن أن  اإلدارة الناجحةاإلدارة:  .10

تؤدي اإلدارة الرديئة إلى انخفاض في معنويات العمال، مما يضر بخدمة العمالء ودوران العمال أيضا، قد 

تعاني المؤسسات من اتخاذ خطط التوسع الخطأ كما حصلت العديد من البنوك على قروض الرهن العقاري 

عن الية المخاطر، لكن هذا أدى إلى خسائر كبيرة، هذا أدى إلى اإلفراط في تمديد المؤسسة وفقدان البصر ع

 أعمالهم السياسية.

ليست كل أهداف الشركات تعظيم الربح، قد تسعى بعض الشركات إلى زيادة حصتها  أهداف الشركات: .11

ل على حصتها في السوق، على سبيل المثال، هذه في السوق، وفي هذه الحالة سيتم التضحية باألرباح للحصو

 .Amazanا و إلى حد م Wal-Mart استراتيجيةهي 

، نخفاض سعر الصرف يزيد من الربحيةإذا كانت الشركة تعتمد على الصادرات، فإن اسعر الصرف:  .12

الحصول على كما يجعل الصادرات أرخص للمشترين األجانب لذلك يمكن للشركة بيع أكثر، أو اختيار 

 هامش ربح أكبر إذا كانت الشركة تستورد المواد الخام فإن االستهالك سيؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج.
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 : مؤشرات الربحيةالمطلب الثالث

على ة في تحقيق الربح على المبيعات وعلى األصول وتقيس نسب الربحية مدى كفاءة إدارة المؤسس

المقرضين، فالمستثمرين و اإلدارةالمستثمرين و هتماماحية هي مجال لهذا نجد أن نسب الرب ،حقوق المالكين

المقرضون ستطيع التحقق من نجاح سياساته، واإلدارة ت، وإليهاالمربحة لتوجيه أموالهم لى الفرص إيتطلعون 

المشاريع التي تحقق األرباح أكثر بكثير من تلك التي تحققها. إقراضيشعرون باألمان عند 
1

 

لى المبيعات، إمجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح  لى قسمين رئيسيين هما:إقسم نسب الربحية نوت

 لى االستثمارات.إسب الناتجة عن نسبة الربح نمجموعة الو

تقيس هذه المجموعة من النسب قدرة المؤسسة : والمبيعاتمجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح الى  أوال.

على ضبط عناصر المصروفات المختلفة المرتبطة بالمبيعات المتحققة، كما تقيس أيضا مدى قدرة المؤسسة 

رباح طبقا لتعريف محدد، مثل يكون بسط هذه المجموعة من نسب األلى توليد األرباح من المبيعات، وع

م فهو يتمثل في صافي المبيعات، أو صافي الربح الشامل، أما المقابح العمليات الربح، أو صافي ر لمجم

من أهم هذه المجموعات:و
2

 

 : صافي المبيعات إلىنسبة مجمل الربح  .1

على تحقيق األرباح  المنشآتيتم من خاللها قياس قدرة هذه النسبة بنسبة هامش الربح، و كما تعرف  

على هذه النسبة من يمكن الحصول التجارية، و المنشآتالبضائع في  من النشاط الرئيسي كنشاط االتجار في

خالل الصيغة التالية:
3

 

 

 

 

 

صافي تحتسب و، تكلفة المبيعات و صافي المبيعات خالل الفرق بين  حيث يستخرج مجمل الربح من

تبين المؤشرات العالية جمالي المبيعات وام المبيعات من خصالمبيعات بعد طرح مردودات ومسموحات و

المؤسسة على تحقيق األرباح من نشاطها الرئيسي، كما أن المؤشرات المتدنية تبين فشل لهذه النسبة قدرة 

ض هذه انخفاكثيرة في تحديد مؤشرات ارتفاع و تدخل عواملو ،من ذلك النشاطفي تحقيق األرباح  المؤسسة

 كلف المبيعات.النسبة مثل أسعار البيع، وحجم المبيعات و

يقوم  كل تلك العوامل على هذه النسبة يكسبها أهمية خاصة، وهو ما يجعل المحلل المالين تأثير إ

 إلدارةلهذه النسبة يشكل نجاحا  يبرصد اتجاهاتها عبر الزمن في المنشاة الواحدة، فالحصول على مؤشر عال

على  تأثيرو قدرتها في تحقيق أسعار بيع عالية دون أي أالمنشاة من خالل نجاحها في تقليل كلف المبيعات، 

 كلف المبيعات.

قد يكون مؤشرا خطيرا يستدعي من المحلل المالي ن الحصول على نسبة متدنية إوفي نفس الوقت ف

لى ارتفاع كلف المبيعات نتيجة الرتفاع إاالنخفاض والتي قد تعود بشكل أساسي  ألسبابدراسة مستفيضة 

 رتفاعاالن يكون السبب في ذلك أيضا ألخ، ويمكن إو تخزينها ....أو ارتفاع مصاريف نقلها أكلف مشترياتها 

و أو انخفاض أسعار البيع بسبب المنافسة الشديدة أو المصاريف الصناعية المباشرة أالمواد األولية في كلف 

انخفاض الطلب على السلعة، كما قد يكون ذلك مؤشرا على عدم نجاح المؤسسة في استغالل أصولها بشكل 

 جيد وفاعل لتحقيق األرباح من النشاط الرئيسي.

 

 : )قبل الفوائد والضرائب( التشغيلهامش ربح  .2

والمصروفات األخرى لعدم  واإليراداتويعود السبب في احتساب هذه النسبة قبل الفوائد والضريبة   

ن أوتوضح هذه النسبة مدى االنخفاض المحتمل في سعر بيع الوحدة قبل  ر،سيطرة اإلدارة على هذه العناص

نه إذا ظل أالنسبة كمقياس عام لكفاءة التشغيل. ويالحظ تبدأ المؤسسة في تحمل الخسارة، ولذلك ينظر لهذه 

ن مصاريف أن هامش ربح التشغيل يتضاعف، فان هذا معناه أمجمل الربح ثابت نسبيا عبر الزمن في حين 

                                                           
1

 .                                                                                                                  327مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص
2
                                        .       242،ص 2012فيصل محمود الشواورة، مبادئ اإلدارة المالية، عميد كلية إدارة اعمال، جامعة مؤتة، 
3
 .                                                                               140، 139مؤيد راضي خنفر، غسان فالح لمطارنة، مرجع سابق، ص 

 نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات = مجمل الربح / صافي المبيعات
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لكل  تجاهاتاالالتشغيل في المشروع ترتفع بدرجة غير متناسبة مع النشاط، هنا يتعين استخدام تحليل 

مصروف منها، حتى يمكن معرفة ماهية المصاريف الضخمة، وبالتالي عزلها، وقيام اإلدارة باتخاذ إجراءات 

الترشيد الالزم لعالج هذه المشكلة.
1

 

 تحسب هذه النسبة كما يلي:و

 

 

 

 

لى قياس إوتهدف هذه المجموعة من النسب : ستثماراتااللى إالناتجة عن نسبة الربح  مجموعة النسب .ثانيا

لهامة جدا في اقدرة المؤسسة على توليد األرباح من األموال المستثمرة، وتعتبر هذه المجموعة من النسب 

تقييم مدى كفاءة إدارة المؤسسة، وتعبر مجموعة النسب هذه عن مدى كفاءة اإلدارة في استخدام المصادر 

في اإلدارةكفاءة الالمتاحة، هذا ويعبر العائد المرتفع عن 
2

 هما النسب التالية: أومن ، 

 : معدل العائد على األصول .1

يعتبر معدل العائد على األصول مقياس من مقاييس الربحية، حيث يعبر عن العالقة بين األرباح   

وحجم األموال المتاحة لإلدارة، وهو يقيس القدرة على تحقيق األرباح من األموال المتاحة لإلدارة بغض 

األنشطة التمويلية يعكس  النظر عن طريقة تمويلها، فهو يعكس األنشطة التشغيلية واالستثمارية للمؤسسة وال

 في ربحية المؤسسة.

يحسب هذا المؤشر بالعالقة التالية:و
3

 

 

 

 

 

شكل شائع من التحليل المالي، يستخدم والذي هو  نتيدوبو نموذج تكون معدل العائد على األصول وفقوي

، هما هامش الربحية، ومعدل دوران باالعتماد على أدوات تقييم األداء التقليدية، من عنصرينلتحليل الربحية 

 األصول، حيث يقيس العنصرين بيانات مختلفة تتعلق باإلنتاجية والربحية، مما يساعد اإلدارة على إدارته

ويعرف إجرائيا بحاصل ضرب معدل دوران األصول في هامش الربحية.، بشكل أفضل
4

 

 

 أي:

 

 وعليه:

 

 

 

 

 أي:

 

 

                                                           
1
 .                           79، 78، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي، رئيس األكاديمية العربية المفتوحة في الدانيمارك، ص وليد ناجي الحيالي 
2
 .                                                                                 243فيصل محمود الشواورة، مرجع نفسه، ص 
3

ي بضياف، تأثير المخاطر المالية على األداء المالي للمؤسسة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير،  عبد الباق 

، 2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  تخصص مالية مؤسسة،

 .)بحث منشور(31ص
4

ات العائد على األصول وفق نظام ديبونت ومستوى القيمة االقتصادية المضافة في محمد عمر شكور، العالقة بين مكون 

الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر  في المحاسبة ، قسم المحاسبة والتمويل،  

 . )بحث منشور( 7، ص2017كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، 

 هامش ربح التشغيل = صافي ربح العمليات قبل الضرائب والفوائد / صافي المبيعات

 إجمالي األصول= النتيجة الصافية / األصول معدل العائد على 

األصول ةمنفع× العائد على األصول= هامش الربح   

 ) إجمالي اإليرادات / إجمالي األصول( /العائد على األصول=) النتيجة الصافية/ إجمالي اإليرادات( 

 

 العائد على األصول= النتيجة الصافية/ إجمالي األصول
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 : معدل العائد على حق الملكية .2

يقيس هذا المؤشر كفاءة اإلدارة في استغالل أموال المالك وقدرة هذه األموال على توليد األرباح،   

ن المعدل يعبر عن أخر فان هذا المعدل يقيس ربحية الدينار الواحد المستثمر من قبل المالك، أي أوبمعنى 

المعدل كلما عبرت عن كفاءة  نه كلما زادت قيمة هذاأ والمنطق، االستثمار المتاح من قبل المالكربحية 

والعكس يحصل عندما تنخفض قيمة هذا المعدل ، اإلدارة في استغالل أموال المالك لضمان عائد مرضي لهم

ن يكون معبرا عن حركة أو التاريخي، والذي البد أقياسا بمعيار المقارنة سواء كان المعيار الصناعي 

 االستثمار في السوق المالية. 

في بلة التوسع بدون مشاركة فعالة من ربح العمليات ن أي مؤسسة ال يمكنها مقاإلك فلى ذإ باإلضافة

و على األقل أنها لم تتمكن من اجتذاب االستثمارات الجديدة دون وجود أرباح أزيادة مساهمة حق الملكية كما 

 توقع تحقيق األرباح في المستقبل القريب. 

 :ويمكن حساب هذا المؤشر كما يلي

 
 

 أي:

  
 
 
 

 1أي: 
 
 
 
 : معدل العائد على األموال المستثمرة .3

تظهر هذه النسبة ربحية األموال المستثمرة وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك مؤشرا إيجابيا ويجب   

ذن من إن ذلك يعتبر مؤشرا سلبيا يكون عند قل ألأو ألى مستوى سعر الفائدة في السوق إن ال تنخفض أ

من تحمل مخاطر العمليات  أفضلفي بيوت المال والحصول على الفائدة  بإيداعهااألفضل استثمار األموال 

االستثمارية، وتعطى بالعالقة التالية:
2

 

 

 

 

ن األموال المستثمرة في س المال المستثمر ألأجل الدقة في النتائج نرى ضرورة استخدام متوسط رأومن 

رباح هي نتيجة النشاط من بداية المالية تختلف عن األموال المستثمرة في نهاية الفترة المالية، واألبداية الفترة 

 س المال المستثمر تصبح النسبة كما يلي:أوباستخدام متوسط ر ،نهايتها إلىالمالية الفترة 

 

 

 

 

 س المال المستثمر كما يلي:أويحسب متوسط ر

 

 

 

 :خالصة

                                                           
1
 .                                                                            192، 191محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص حمزة 
2
 .                                                                                                 62منير شاكر محمد وأخرون، مرجع سابق، ص 

 رأس المال المستثمر/  صافي األرباح بعد الضرائب= األموال المستثمرة معدل العائد على 

 2رأس المال المستثمر أول المدة( /  -األموال المستثمرة = )رأس المال المستثمر آخر المدة معدل العائد على 

 المال المستثمرمتوسط رأس /  صافي األرباح بعد الضرائب= األموال المستثمرة معدل العائد على 

مضاعف الرفع المالي× العائد على حقوق الملكية =العائد على األصول   

 مضاعف الرفع المالي ×منفعة األصول ×  هامش الربحالعائد على حقوق الملكية = 

 لكية/ حقوق الم النتيجة الصافيةالعائد على حقوق الملكية =  
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 من خالل ما تقدم تم التوصل إلى أن:   

ن أوالربحية والسيولة تسعى المؤسسة االقتصادية إلى تحقيق مجموعة من األهداف وفي مقدمتها 

ن توفير السيولة قد يناقض ن هذا الواجب ينطوي على صعوبة بالغة ألأباستمرار، والحقيقة  مايهحافظ علت

السيولة فتتحقق من ما أصول المؤسسة بكفاية، أن ربحية المؤسسة تتحقق من خالل تشغيل هدف الربحية، أل

بالتزاماتها وتفادي مشكالت  لوفاءس المال، فالسيولة ضرورية للمؤسسة لأدارة عناصر رإخالل الكفاءة في 

 رباح.لى تخفيض األإن زيادة السيولة عن الحاجة قد يؤدي إفالس، وفي نفس الوقت فخطر اإل

زيادة قيمتها الحالية، يتطلب المالئمة بين والمتمثل في ساسي للمؤسسة ن تحقيق الهدف األإوعليه ف

حدهما سيكون على حساب أن تحقيق ألى إسباب التناقض بينهما تعود أن أهدفي السيولة والربحية  خاصة 

صول التي ال تحقق عائدا عاليا، وهذا يتعارض مع خر، فزيادة السيولة تعني زيادة األالتضحية بشيء من األ

ن الزيادة في الربحية تتطلب مزيدا من االستثمار في أيمة الحالية للمؤسسة، كما هدف الربحية وهدف زيادة الق

 كبر.أيعرض المؤسسة لمخاطر هذا ما قل سيولة، وهذا نفسه يتعارض مع هدف السيولة، وأصول األ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

دراسة تطبيقية لعالقة السيولة بالربحية في  

 مؤسسة األنابيب
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 تمهيد:                                                                                                     

بعد التطرق في الفصل األول إلى األدبيات النظرية المتعلقة بالسيولة والربحية سنحاول من خالل هذا  

السيولة والربحية ثم دراسة العالقة بينهما في مؤسسة األنابيب وعتاد لكل من دراسة تطبيقية  ءالفصل إجرا

 (.2019 – 2017)الفترة الممتدة من خالل  وذلك، بوعريريجبرج  ةوحد Anabibالسقي والرش الزراعي

المبحث األول منه للتعريف نتناول في لتحقيق هذا الغرض تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث،

من خالل التعرض لنشأة هذه  بوعريريجبرج  وحدة Anabibمؤسسة األنابيب وعتاد السقي والرش الزراعيب

تسعى لتحقيقها، أما المبحث الثاني فهو خاص بقياس وتحليل المؤسسة، الهيكل التنظيمي لها، واألهداف التي 

السيولة والربحية في هذه المؤسسة، وأما المبحث الثالث فيتناول بالدراسة السيولة على ربحية المؤسسة محل 

 الدراسة، وذلك من خالل االستعانة بمجموعة من االختبارات اإلحصائية.
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 -وحدة  Anabibؤسسة األنابيب وعتاد السقي والرش الزراعيلم عرض عامالمبحث األول: 

 -بوعريريجبرج 
تعتبر شركة األنابيب وعتاد السقي بالرش الزراعي من أهم المؤسسات الصناعية في الجزائر، نظرا  

للدور الذي تلعبه في التنمية والتسيير في المجال الصناعي والزراعي، إذ تعد الشركة الوحيدة المختصة في 

بالمؤسسة األم والتركيز صناعة المرشات ومحاور الرش بالجزائر، لذا سنتناول في هذا المبحث التعريف 

 على شركة أنابيب )وحدة برج بوعريريج(، وأهدافها وهيكلها التنظيمي.

 المطلب األول: تعريف مؤسسة الدراسة

 التعريف بالمؤسسة األم: أوال.

بعد إعادة هيكلة مؤسسة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة انفصلت عنها عدة مؤسسات  

أهمها:
1

 

ANABIB،  ،بيتاميتال، والمؤسسة الوطنية لألنابيب وتحويل المنتجات المسطحة  التي كوسيداصيدال ،

، والكائن مقرها االجتماعي في 05/11/1983المؤرخ في:  627/83أنشئت بموجب المرسوم الوزاري رقم:

 المنطقة الصناعية بالرغاية والية الجزائر.

ع موزعة على مناطق التراب الوطني كما إعادة الهيكلة أصبح مجمع أنابيب يتكون من عدة فرو بعد

 يلي:

: تشمل المنطقة الصناعية لحاسي عمار "وهران" وحدة األنابيب والصفائح المشكلة المنطقة الغربية -

 .جانبيا

 : تشمل: المنطقة الشرقية -

 نابيب وعتاد السقي والرش الزراعيالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج: وحدة األ. 

  لتبسة: أنابيب الغاز.المنطقة الصناعية 

 أنابيب واإلنشاء القاعدي. المنطقة الصناعية لغرداية وحدةالمنطقة الجنوبية:  -

 المنطقة الصناعية بالرغاية، تشمل:المنطقة الوسطى:  -

 ذات الجحم الكبير وحدة األنابيب. 

 نابيب الصغيرة الملحمةوحدة األ. 

 .وحدة التشكيل في البرودة 

 :-برج بوعريريج-األنابيب وعتاد السقي والرش الزراعي وحدة  تعريف مؤسسةثانيا. 

 :-برج بوعريريج-الرش الزراعي وحدة األنابيب وعتاد السقي و مؤسسةنشأة  .1

هي وحدة اقتصادية مختصة في صناعة األنابيب وعتاد السقي والرش الزراعي بنظامه الثابت 

من طرف مؤسسة  20/10/1987المؤرخ في: 675/87 بنائها بقرار وزاري رقم: أشغالوالمتحرك، بدأت 

  كوسيدار ومكتب دراسات سيدام اللتان تعمالن في مجال المقاوالت، أما التجهيزات فقد انفردت بها المؤسسة 

BAUER»  1990، وبدأت في اإلنتاج سنة 1989وانتهت عملية التجهيز سنة »لنمساويةا. 

أصبحت المؤسسة في شكل شركة 10/10/2000بعد االجتماع الذي تم على مستوى مجمع أنابيب بالرغاية في 

.2001ذات أسهم سنة 
2

 

 المقر االجتماعي:                                                                                                     .1

يقع المقر االجتماعي للشركة والمصنع بالمنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج، طريق المسيلة، 

 برج بوعريريج.                                                                                                 501ص ب رقم 

                                                                       الممتلكات:                                     .2

هكتار، 11، وتتربع على مساحة إجمالية تقدر ب: دج1.687.780.000.00يقدر رأس مال الشركة 

وتحتوي على خمسة ورشات هي: 
3

 

 .Atelier Fabrication de tubesورشة لتصنيع األنابيب  -

                                                                 
1
 -برج بوعريريج–الوثائق الداخلية لمؤسسة أنابيب وعتاد السقي والرش الزراعي  وحدة  
2

 المرجع نفسه.
3
 المرجع نفسه. 



مؤسسة أنابيب  في الربحية بلسيولة لعالقة ا .دراسة تطبيقية.....اني...الفصل الث  
 

[29] 
 

 .Atelier fabrication accessoires et pivotsوالمحاورورشة لتصنيع المالحق  -

 .Atelier fonderieورشة السباكة  -

 .Atelier Galvanisation ورشة الكلفنة -

 .Ateliermain enanc équipement et edessورشة الصيانة  -

لف هكتار موزعة كالتالي: أ 31تقدر الطاقة اإلنتاجية لهذه الوحدة بـ     
1

 

 .هكتار حديد مكلفن 11000 -

 .هكتار المنيوم 10000 -

 هكتار صناعة محاور الرش بمختلف طاقات السقي.  10000 -

مؤقتا موزعين  71دائما و 109عامال: منهم  182أما فيما يخص مناصب العمل فتشغل الشركة حاليا 

كما يلي:
2

 

 .مؤقتا 18طارا منهم إ 54 -

 .عمال مؤقتين 03عامال ماهر منهم  37 -

 مؤقتا. 50تنفيذ منهم  عون 91 -

إن التركيز على تثبيت العمال في المصنع سيسمح بخلق عالقة ثقة متبادلة بين الشركة وعمالها، وتعد 

 هذه الثقة من أهم مقومات نجاح تطبيق التكلفة المستهدفة.

 

 المنتجات والخدمات:  .3

تصنع الشركة المنتجات التالية:   
3

 

من الفوالذ المكلفن  06 ، ملم بطول يبلغ152، 127، 102، 89، 76، 50 أنابيب ذات أقطار مختلفة: -

 ؛لمنيومواأل

 ت؛الخاص بالحمضيا A60، A90،A140،BF51تتمثل في مرش  مرشات مختلفة: -

االمتداد، مرافق،  للخطوط، ماسورات مقلصة، ماسورات Tمثل قضبان شكل  القطع المشكلة والهياكل: -

 ؛الخصمامات، سدادات، ..........

 .تستعمل لسقي المساحات الكبيرة السقي:محاور  -

 كما تقدم الشركة الخدمات التالية:   

 ؛تلف المنتجات المصنوعة من الحديدكلفنة مخ -

 ؛توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع -

 تذويب المعادن ما عدا الذهب والفضة. -

 أشكال التعامل: .4

إن منتجات الشركة موجهة للعديد من الزبائن وهم الفالحين بصفة خاصة ووحدات التوزيع الزبائن:  -

بصفة عامة، حيث تباشر المؤسسة عملية البيع وتسليم العتاد للزبائن القاطنين بالوالية وما جاورها، أما 

وصيانة العتاد المناطق األخرى فيتم التوزيع الداخلي من خالل المؤسسة العمومية االقتصادية للتوزيع 

EDIMMA  المتواجدة على مستوى والية قالمة، سطيف، قسنطينة، عنابة، والديوان الوطني للسقي وصرف

المتواجدة على مستوى كل من قسنطينة، قالمة، سكيكدة، الشلف، تيارت، عين الدفلى، بليدة،  ONIDالمياه 

وذلك بهدف تغطية الطلب المحلي المتزايد، أما السوق العالمية فإن التعامل  معها شبه منعدم حيث تعاملت مع 

ا بشكل كبير مع ليبيا قبل العراق بشكل كبير وواسع في إطار النفط مقابل الغذاء قبل الحرب، وتعاملت أيض

 أحداث الربيع العربي بها، وأحيانا أمريكا، وتعاملت كذلك مع تونس.

تتعامل الشركة مع مؤسسات وطنية أهمها: مركب الحجار الذي يمولها بالحديد، ومؤسسة ميتا  الموردون: -

سسة البحرين، النمسا، جنبية الموردة فتتمثل في مؤأما المؤسسات األ نوف بالغزوات الممولة بمادة الزنك،

 لى فرنسا التي تمولها بالموارد الكيماوية.إألمانيا التي تمولها باأللمنيوم، باإلضافة 

                                                                 
1
 المرجع نفسه. 
2
 المرجع نفسه. 
3

 نفس المرجع.
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 المطلب الثاني: أهداف للمؤسسة

إن الهدف الرئيسي للشركة هو وضع كافة أنظمة السقي المعروفة حاليا )األنابيب، الوصالت،  

، نظام السقي بالجاذبية، نظام السقي في البيوت البالستيكية( في متناول الجميع، وتشجيع الفالحين المرشات

وتحفيزهم على استعمال تقنيات الرش من أجل تطوير القطاع الفالحي والحفاظ على الثروة المائية من جهة، 

لى: خرى، وتسعى الشركة في إطار مخطط التنمية إأورفع مقدار مبيعاتها من جهة 
1

 

  األنظمة؛تغطية حاجات السوق بعتاد السقي لمختلف  -

 ؛يخص تقنيات الري تحسين وتطوير القطاع الفالحي فيما -

 ؛النشاط وتوفير مناصب شغل جديدة تحقيق األرباح مما يسمح بتوسيع -

 ؛ياجات المحلية ومواجهة االستيرادتوفير منتج ذو جودة عالمية لتغطية االحت -

 عالمية وتمثيل الجزائر في الخارج.سواق اللى األإالتوجه  -

، (ISO9001: 2008)سعت الشركة للحصول على شهادة المنظمة الدولية للمواصفات إيزو للجودة 

 .2003وتم ذلك سنة 

 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمؤسسة

والترتيب  إن الهيكل التنظيمي للوحدة ما هو إال وسيلة لإلعالم يمكننا من خالله معرفة تقسيم العمل

السلمي اإلداري للشركة، ويساعد على تحديد االختصاصات والمسؤوليات والمهام، ويتكون الهيكل التنظيمي 

، ويمكن توضيحه لشركة األنابيب للسقي والرش الزراعي من مديريات تنقسم إلى دوائر ومصالح وخاليا

 ط التالي:بالمخط

 -وحدة برج بوعريريج – ظيمي لمؤسسة أنابيبن: الهيكل الت(02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 المرجع نفسه. 
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 مكلف بالرقابة الداخليةمساعد                                                                   د 

 مكلف باألمن والصيانة مساعد                                                                                   

 بالعالقات الخارجية مساعد مكلف                                                                            
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 -برج بوعريريج–المصدر: مؤسسة أنابيب وحدة 

حسب المخطط أعاله تم تقسيم الشركة إلى مديرية عامة ومديرية مركزية نوجزها فيما يلي: 
1

 

 وتتكون من الرئيس المدير العام وله مساعدين:  المديرية العامة: -

 ؛عد مدير مكلف بالمراقبة الداخليةمسا 

 ؛ساعد مدير مكلف باألمن والصيانةم 

 ؛عد مدير مكلف بالعالقات الخارجيةمسا 

 .األمانة 

 مديريات مركزية: (05)الشركة إلى خمس  تضم: المديريات المركزية -

 تعتبر مديرية التصنيع العمود الفقري للشركة وهي المسؤولة عن العملية االنتاجية مديرية التصنيع :

 والتموين وصيانة التجهيزات، وتنقسم إلى: 

 مما ((02) و (01)الملحق رقم ) ملحقاتهج وجميع وهي المسؤولة عن برمجة نوع المنت: مصلحة البرمجة ،

 يؤدي إلى احترام مواعيد التسليم المتفق عليها.

 تسهر على صيانة اآلالت والمعدات اإلنتاجية واصالحها عند حدوث أي عطب أو خلل، دائرة الصيانة :

 ذا بمساعدة كل من: باإلضافة إلى المتابعة المستمرة لمختلف األعمال واالختالالت الكهربائية والميكانيكية وه

 مصلحة الصيانة. 

 مصلحة الوسائل العامة. 

 .خلية مخزون قطع الغيار 

 وتتكفل بشراء وتوفير كافة المواد األولية الخاصة بالعملية اإلنتاجية وقطع الغيار من دائرة التموين :

 السوق الداخلية أو االستيراد، وتضم:                                                                                         

 مصلحة المشتريات. 

 .مصلحة تسيير المخزون 

  وهي المسؤولة عن إنتاج مختلف المنتجات وفقا للطلبيات المبرمجة، واإلشراف على اجاإلنتدائرة :

 الشحن والتوضيب للمنتجات تامة الصنع، وتنقسم إلى: 

  مصلحة صناعة األنابيب: وهي المسؤولة عن تصنيع األنابيب منذ دخول الموارد األولية إلى الورشات

 .و نصف تامحتى خروجها على شكل منتوج تام أ

 الملحقات الخاصة بمنتوج الشركة مصلحة صناعة الملحقات ومحور الرش: مسؤولة عن تصنيع كل. 

 .مصلحة الكلفنة والتذويب 

 وهي المسؤولة عن تأمين النوعية والتخطيط االستراتيجي وتطوير المنتجات والخدمات،  لمديرية التقنية:ا

 وتنقسم إلى الدوائر التالية: 

 المعايير  احترام: ويتمثل عمل هذه الدائرة في المراقبة العملية للمنتجات والسهر على دائرة تامين النوعية

والمقاييس العالمية للمنتجات والخدمات التي تقوم بها الشركة، وتقوم أيضا بدراسة واستخدام جميع التطورات 

 اإلنتاجية والصناعية في السوق وتتفرع منها ما يلي: 

 مصلحة مراقبة الجودة. 

 مصلحة النتائج والشكاوى. 

 .خلية المخبر 

 وهي المسؤولة عن عمليات التجديد والتغيير وحتى اإلبداع في مجال الصناعات دائرة المناهج :

 الميكانيكية والدراسات وتتفرع إلى: 

 مكتب الدراسات والمناهج. 

 .المكتب التقني 

 الخاصة بالشركة ومعالجتها بصورة سريعة : ويتم على مستواها تخزين كل المعلومات خلية االعالم اآللي

 ودقيقة، ويتركز عملها على الشبكات المعلوماتية في الشركة.

                                                                 
1

 المرجع نفسه.
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 :تعتبر من أهم المديريات في الشركة حيث تشرف على عدة مسؤوليات، كبيع المنتوج  المديرية التجارية

 دوائر التالية:وتحديد استراتيجيات التسويق، وكذا عمليات التصدير والخدمات، وتنقسم إلى ال

 وتقوم بدراسة الطلبية المقدمة إلى الشركة وخدمات ما بعد البيع وعملية دائرة التصدير والخدمات :

 التصدير وتتفرع منها: مصلحة التقنيات الفالحية.

 تفرع منها: مصلحة تقنيات التسويق: تقوم بجميع عمليات البيع، واستقبال العمالء، وتدائرة المبيعات. 

 ترتكز مهام هذه المديرية في تسيير ومراقبة جميع العمليات المحاسبية المحاسبة والمالية مديرية :

للمحافظة على أموال الشركة، كما تقوم بمقارنة العمليات اإلنتاجية مع البرامج المسطرة في الميزانية 

 التقديرية وتضم كل من: 

 ات التي تتخذها الشركة في إطار مالي، وكذا : تقوم بدراسة وتحليل كل القراردائرة المحاسبة والمالية

 تنفيذ العمليات المالية بعد التأكد من صحتها، وتتفرع إلى: 

 صلحة الماليةم. 

 مصلحة محاسبة الموارد. 

 .مصلحة المحاسبة العامة 

  :لك تقوم بمتابعة الحسابات التي لها عالقة بالنظام الداخلي للشركة، كما تقوم كذدائرة الميزانية والتسيير

 بتحضير الميزانية الختامية والميزانية التقديرية، وتتفرع كل منها إلى:

 لتحليليةمكلف بالدراسات في المحاسبة ا. 

 .مكلف بالدراسات في الميزانية 

اإلشارة أنه رغم وجود مكلف بالدراسات في المحاسبة التحليلية إال أنه ال يوجد نظام تكاليف  تجدر

 فعال كما أن الشركة ال تتعامل بشكل جدي مع مخرجاته المحاسبية.

 ترتكز مسؤولية هذه المديرية على تنظيم وتسيير العمل داخل الشركة، مديرية الموارد البشرية واإلدارة :

 ية التنظيم والتوجيه والرقابة على العمال، وتضم الدوائر التالية:حيث تقوم بعمل

 ويتم على مستواها دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالعمال والتنظيم دائرة الموارد البشرية والتنظيم :

 الداخلي للشركة، وكذلك فيما يخص االتفاقيات الجماعية، وتتفرع إلى: 

 مصلحة الموارد البشرية والتنظيم. 

 .مصلحة التوظيف والتكوين 

 وهي المسؤولة عن توفير عتاد اإلدارة مثل: التجهيزات المكتبية وكذلك مسؤولة دائرة اإلدارة واإلمداد :

، وهي مسؤولة أيضا على توفير وسائل النقل وكل ما يخص اإلداريةعن إمداد جميع اإلدارات بالوثائق 

 المطعم وتتفرع منها:

 مدادمصلحة اإلدارة واإل. 

 .خلية طلب العمل والشؤون االجتماعية 

 -وحدة برج بوعريريج –مؤسسة أنابيب في المبحث الثاني: قياس وتحليل السيولة 
وحدة برج  –يتناول هذا المبحث قياس وتحليل كل من السيولة والربحية في مؤسسة أنابيب  

 .السيولةب، وباالعتماد على بعض المؤشرات الخاصة (2019 -2017)للفترة  -بوعريريج

 (R01) قياس وتحليل نسبة التداولالمطلب األول: 

، وتم الخصوم المتداولة، وبين األصول المتداولةرنا سابقا عن العالقة بين تعبر هذه النسبة كما ذك 

 حساب هذه النسبة اعتمادا على المعادلة التالية:

 
 
 

 .(2019-2017)الفترة  خالل-بوعريريجوحدة برج  –: تطور التداول في مؤسسة أنابيب (01)الجدول رقم 
 

 MIN Max M 2019 2018 2017 السنوات

R01 3.31 2.72 2.54 2.54 3.31 2.85 

 100* المتداولة االلتزاماتنسبة التداول = األصول المتداولة / 
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 .محل الدراسة للمؤسسةوباالعتماد على القوائم المالية  تينمن إعداد الطالب: المصدر

 

 للفترة -وحدة برج بوعريريج – في مؤسسة أنابيب (R01) التمثيل البياني لنسبة التداول (:02)الشكل رقم
(2017-2019) 

 

 
 

 .EXCEL 2007وباستخدام برنامج  (01)اعتمادا على بيانات الجدول رقم  من إعداد الطالبتين المصدر:
 

أن نسبة التداول في المؤسسة محل الدراسة وللسنوات  (02)والشكل رقم  (01)يبين الجدول رقم   

لتنخفض  (2017)عام  (3.31)نسبة إلى أخرى، حيث سجلت هذه النسبة  انخفاض من سنةفي  (2017-2019)

في حين بلغ المتوسط الحسابي لهذا المؤشر  التوالي،على (2019)و  (2018)خالل سنتي (2.52) ثم (2.71)إلى 

 .(2.85)نسبة 

للمؤسسة  تداولةالماألصول ات البحث إلى انخفاض حجم هذا المؤشر خالل سنوانخفاض أسباب  وترجع 

 .لةوالخصوم المتدامقارنة بحجم 

أموال سائلة وجود ومنه  ،2ألنها أكبر من النسبة النموذجية  مؤسسةوعموما فإن هذا المؤشر يعتبر جيد لل 

في تواريخ  االمترتبة عليهقصيرة األجل على الوفاء بمختلف االلتزامات المالية  هاتكبيرة يعبر عن قدر

 .افي صالحه تتوخي الحذر ألن االحتفاظ بأموال فائضة غير مستثمرة ليس المؤسسة، إال أنه على استحقاقها

 (R02)قياس وتحليل نسبة السيولة السريعة  :ثانيالمطلب ال
بسهولة ومدى كفايتها  للتسييلوتستخدم تلك النسبة للتعبير عن مدى كفاية األصول النقدية السائلة والقابلة  

 وتم حسابها وفقا للمعادلة التالية:  السداد،لمواجهة االلتزامات قصيرة األجل والديون المستحقة 

 

 

 

 خالل-بوعريريجوحدة برج  –في مؤسسة أنابيب  (R02)نسبة السيولة السريعة: تطور (02)الجدول رقم 

 .(2019-2017)الفترة 

 MIN Max M 2019 2018 2017 السنوات

R02 0.97 0.71 0.84 0.71 0.97 0.84 

 .محل الدراسة القوائم المالية للمؤسسةوباالعتماد على من إعداد الطالبتين المصدر: 
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 -وحدة برج بوعريريج –في مؤسسة أنابيب سيولة السريعة : التمثيل البياني لنسبة ال(03)الشكل رقم 

 (9201-2017)للفترة 

 

 
 

 .EXCEL 2007وباستخدام برنامج  (02)اعتمادا على بيانات الجدول رقم  من إعداد الطالبتين المصدر:
 

واللذان يتضمنان نسبة السيولة السريعة لمؤسسة أنابيب  (03) والشكل رقم (02) يبين الجدول رقم         

، ثم (2017) خالل سنة (0.97) حدها األقصىأن هذه النسبة كانت  (2019- 2017) وللسنوات قيد البحث

 (2019) عاودت االرتفاع في سنة ، وبعدها(2018) في سنة (0.71) بــ:أدنى مستوى لها والمقدر  انخفضت إلى

أما المتوسط الحسابي لهذه النسبة فقد  ،(0.84)بنسبة  (2019)لتنخفض إلى أدنى مستوى لها عام  (،0.84) لتبلغ

 .(0.84)بلغ 

 يعني أنأمر إيجابي هذا و ،(0.57) النمطيمن المعيار  كبرأ جيدةوعند التدقيق في قيم هذه النسبة نجدها       

مخزون من مجموع قادرة على تسديد ديونها القصيرة األجل رغم استبعاد قيم الالمؤسسة محل الدراسة 

 األصول المتداولة، لكن البد عليها من توخي الحذر ألن االحتفاظ بسيولة كبيرة سيؤثر على الربحية.

 (R03)قياس وتحليل نسبة النقدية  :ثالثالمطلب ال

قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها باستخدام موجوداتها النقدية،  تستخدم هذه النسبة لمعرفة مدى

 وتحسب كما يلي:

 

 

 

 

 -2017)خالل الفترة  -وحدة برج بوعريريج –في مؤسسة أنابيب  نسبة النقديةتطور (: 03)الجدول رقم 

2019). 

 MIN Max M 2019 2018 2017 السنوات

R03 0.06 0.07 0.01 0.01 0.07 0.05 

 محل الدراسة وباالعتماد على القوائم المالية للمؤسسةمن إعداد الطالبتين المصدر: 

 

 (9201 -2017)في مؤسسة أنابيب للفترة  (R03)النقدية: التمثيل البياني لنسبة (04)الشكل رقم 
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 .EXCEL 2007وباستخدام برنامج  (03)اعتمادا على بيانات الجدول رقم  من إعداد الطالبتين المصدر:

 

لمؤسسة  النقديةواللذان يتضمنان نسبة السيولة  (04)رقم  والشكل البياني (03)من خالل الجدول رقم        

 مستوى لهاارتفعت إلى أعلى ، ثم (0.06)نسبة  (2017)حققت سنة  (2019- 2017) أنابيب وللسنوات قيد البحث

 لتبلغ (2019) في سنةإلى أدنى مستوى لها  االنخفاض، وبعدها عاودت (2018) في سنة (0.07) بــ:والمقدر 

(0.01). 

، وهذا ما يعني أن المؤسسة غير قادرة على تسديد ن نسب السيولة النقدية ضعيفة جداوعموما نالحظ بأ      

الجاهزة فقط، حيث أن أغلب األصول المتداولة غير جاهزة ديونها القصيرة األجل باالعتماد على القيم 

وتحويلها إلى  نقدية في الحين غير مضمون، وهو ما من شأنه أن يسبب مشاكل للمؤسسة تتمثل في العجز 

 عن سداد الديون في أوقاتها.

 -وحدة برج بوعريريج –في مؤسسة أنابيب  الربحية: قياس وتحليل الثالثلمبحث ا

 ربحال نسبة صافيو قياس وتحليل نسبة مجمل الربح :ولالمطلب األ

 :قياس وتحليل نسبة مجمل الربح أوال.

 ، ويحسب بالعالقة التالية:شر نسبة مجمل الربح إلى المبيعاتيقيس هذا المؤ      

 

 

 

-2017)الفترة  خالل -بوعريريجبرج  وحدة-أنابيب: تطور نسبة مجمل الربح في مؤسسة (04)الجدول رقم 

2019). 

 MIN MAX M 2019 2018 2017 السنوات

 0.025 0.062 -0.034 -0.034 0.048 0.062 مجمل الربحنسبة 

 المصدر: من إعداد الطالبتين وباالعتماد على القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة.

 (2019 -2017): التمثيل البياني لنسبة مجمل الربح في مؤسسة أنابيب للفترة (05) الشكل رقم
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 .EXCEL 2007وباستخدام برنامج  (04)اعتمادا على بيانات الجدول رقم  من إعداد الطالبتين المصدر:

 

مجمل الربح لمؤسسة أنابيب للسنوات  معدلواللذان يتضمنان  (05) والشكل رقم (04)يبين الجدول رقم        

وهذا يعني ، (0.062) ــــــــ:بوالمقدر له مستوى  علىأ (2017) خالل سنة قحق المعدل اهذ أن (2017-2019)

 (2019) سنةبلغ  أن نخفض تدريجيا إلىوبعدها ا، دج 0.062: ر من رقم األعمال يحقق هامش قدرهأن كل دينا

سنة  خاصةتفسير االنخفاض في هامش الربح بالتكاليف اإلضافية التي تتحملها المؤسسة  ويمكن، (0.034-)

 في تحقيقجيد  ساهم بشكلالمؤسسة ال تإيرادات وهذا يعني أن التي تعتبر أقل السنوات تحقيقا للربح،  2019

 .(0.025)قد بلغ ا المعدل فالمتوسط الحسابي لهذأما األرباح، 

 :ربحال صافينسبة قياس وتحليل  ا.ثاني

كافة التكاليف بما فيها الفوائد  طرحبعد المبيعات تقيس هذه النسبة المبلغ المتبقي من كل دينار من      

عين االعتبار العائد من والضرائب، وتعبر هذه النسبة على مدى نجاح المؤسسة في عملياتها مع األخذ ب

 ، وتعطى بالعالقة التالية:المبيعات

 

 

 

 

 .(2019-2017) الفترة خالل-بوعريريج برج-أنابيبربح في مؤسسة صافي التطور نسبة  :(05) الجدول رقم

 

 MIN MAX M 2019 2018 2017 السنوات

 0.076- 0.006- 0.127- 0.127- 0.095- 0.006- صافي الربحنسبة 

 إعداد الطالبتين وباالعتماد على القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة. المصدر: من

 الفترة خالل-بوعريريج برج-أنابيبفي مؤسسة ربح صافي ال: التمثيل البياني لنسبة (06) الشكل رقم

(2017-2019). 
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 .EXCEL 2007وباستخدام برنامج  (04)اعتمادا على بيانات الجدول رقم  من إعداد الطالبتين المصدر:

حقق معدالت سالبة ربح صافي النالحظ أن نسبة هامش  (06) والشكل رقم (05)رقم  من خالل الجدول     

أن المؤسسة تحقق خسائر من جهة ومن جهة عدم قدرتها على التحكم في يعني  وهذاخالل فترة الدراسة، 

 التكاليف.

 إجمالي األصولقياس وتحليل نسبة معدل العائد على  :نيثاالمطلب ال

يق األرباح من يسمى كذلك بمعدل العائد على الموجودات ويقيس هذا المعدل كفاءة اإلدارة في تحق       

 ، ويحسب هذا المؤشر من خالل العالقة التالية:مجموع استثماراتها

 

 

 

 –برج بوعريريج  –: تطور نسبة معدل العائد على إجمالي األصول في مؤسسة أنابيب (06)الجدول رقم

 .(2019– 2017)للفترة 

 MIN MAX M 2019 2018 2017 السنوات

ROA -  0.002 -0.030 0.038 - 0.038 - -0.002 -0.023 

 إعداد الطالبتين وباالعتماد على القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة. المصدر: من

 

 الفترة خالل-بوعريريج برج-أنابيبفي مؤسسة  لمعدل العائد على األصول: التمثيل البياني (07) الشكل رقم

(2017-2019). 
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 .EXCEL 2007وباستخدام برنامج  (04)اعتمادا على بيانات الجدول رقم  من إعداد الطالبتين المصدر:

معدل العائد على األصول للمؤسسة المبحوثة قد  نالحظ أن (06)والشكل رقم (06) من خالل الجدول رقم      

وهذا ما يدل   ،(0.002-)نسبة ب أدنى قيمة له أين حقق 2017خاصة في سنة  حقق قيم سالبة خالل فترة الدراسة

  عدم كفاءة السياسات التشغيلية واالستثمارية للمؤسسة محل الدراسة.سوء االستعمال لألصول، وبالتالي على 

 الملكية وقنسبة العائد على حق قياس وتحليل المطلب الثالث:

ا المعدل على العائد المتحقق على استثمار أموال المالكين، وارتفاعه هو دليل على المخاطرة تعبر هذ       

العالية الناتجة عن زيادة الرافعة المالية، بينما يشير انخفاضه إلى تمويل متحفظ بالقروض، ويحسب هذا 

 خالل: من المعدل 

 

 

 

 خالل الفترة –برج بوعريريج  –العائد على حق الملكية في مؤسسة أنابيب  : تطور نسبة(07)رقم الجدول 

(2017-2019). 

 MIN MAX M 2019 2018 2017 السنوات

ROE 0.2814 1 0.7116 0.2814 1 0.6643 

 إعداد الطالبتين وباالعتماد على القوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة. المصدر: من

 

 -2017)في مؤسسة أنابيب للفترة لمعدل العائد على األموال الخاصة : التمثيل البياني (07) الشكل رقم

2019) 
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 .EXCEL 2007وباستخدام برنامج  (04)اعتمادا على بيانات الجدول رقم  من إعداد الطالبتين المصدر:

 في الملكية وقنالحظ أن معدل العائد على حق (07)والشكل رقم  (06) نالحظ من خالل الجدول رقم       

ثمره توهذا يعني أن الدينار الواحد الذي يس (0.02814)معدل قدره: ( 2017)سنة  مؤسسة أنابيب قد حقق

فالدينار  (2018)ليرتفع بعد ذلك عام ،  (دج 0.02814 )أصحاب رأس المال في المؤسسة يولد ربح قدره 

 ): لغتبـــالمردودية المالية المحققة  (2019) وفي سنة ،(دج 1)الواحد المستثمر من رأس المال ينتج عنه 

 يمكن القول بأن ومنه، كربح( دج 0.7116)أي الدينار المستثمر من رأس المال يعطي لصاحبه ، (0.7116

 األموال الخاصة.من وراء جيد عائد  المؤسسة حققت

 

 تلخيصا لما تقدم من تحليل ألداء المؤسسة من جانب السيولة والربحية يمكن إعداد الجدول التالي: و  

 .من حيث السيولة والربحية أنابيبفي مؤسسة  نقاط القوة والضعف ألداء: (08)الجدول رقم 

 

 نقاط الضعف نقاط القوة النسب المالية الرقم

  * نسبة التداول 01

  * نسبة السيولة السريعة 02

 *  نسبة السيولة النقدية 03

 *  هامش الربح 04

 *  صافي الربح 05

 *  معدل العائد على األصول 06

  * معدل العائد على حقوق الملكية 07

 المصدر: من إعداد الطالبتين.

محل الدراسة غير مرضي بما أن عدد نقاط الضعف أكثر من نقاط القوة فإن األداء المالي للمؤسسة   

في العموم، لكن هذا ال يمنع من القول أن هناك بعض نقاط القوة الموجودة والتي يجب على المؤسسة 

استغاللها اعتمادا على الفرص التي توجد في البيئة الخارجية ومحاولة تفادي بعض التهديدات البيئية، وهو ما 

 سسة.سيؤدي إلى تحسين األداء والوضعية المالية للمؤ
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 خالصة الفصل:

باستخدام مؤشرات  -برج بوعريريج–قيامنا بتحليل القوائم المالية لمؤسسة أنابيب وحدة من خالل   

 توصلنا إلى جملة من النتائج، يمكن ذكرها فيما يلي: (2019 -2017)السيولة والربحية خالل فترة 

  حققت المؤسسة محل الدراسة نسب سيولة معتبرة خالل فترة الدراسة ويتعلق األمر بكل من مؤشر التداول

قصيرة األجل ها على الوفاء بمختلف االلتزامات المالية تيعبر عن قدرومؤشر السيولة السريعة، وهذا ما 

ضعيف خالل فترة الدراسة، وهذا ما في تواريخ استحقاقها، في حين كان مؤشر السيولة النقدية  المترتبة عليها

 يعني أن المؤسسة غير قادرة على تسديد ديونها القصيرة األجل باالعتماد على القيم الجاهزة؛

  حقق هامش الربح اإلجمالي للمؤسسة محل الدراسة معدالت ضعيفة ومنخفضة، في حين سجل صافي

فالسياسات التشغيلية واالستثمارية للمؤسسة تمتاز الربح ومعدل العائد على األصول معدالت سالبة، وبالتالي  

 بعدم الكفاءة، في حين سجل معدل العائد على األموال الخاصة معدالت جيدة؛

 



 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 



 ...........................................................................................خاتمة

 

 :خاتمة
، تبين لنا العالقة بين السيولة كسياسة والربح كهدف من خالل الدراسة النظرية التي قمنا بها لموضوع         

إدارة الوحدة االقتصادية الموازنة بين هذين المتغيرين من خالل التخطيط الدقيق والدراسة المتأنية ه على أن

 .ن يترك األمر إلى الحدس والتخمينوالرياضية، ال أوالتحليل العميق المبني على األسس اإلحصائية 

تم التعرف على واقع الوضعية المالية   -برج بوعريريج -وحدة أنابيبوبعد الدراسة التطبيقية لمؤسسة         

و من خالل تحليلنا لمؤشرات السيولة والربحية ، وذلك من حيث السيولة والربحية والعالقة بينها لديها

 .(2019-2017)للمؤسسة خالل الفترة  القوائم المالية باالعتماد على

 عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: .1

  تحقق من خالل الكفاءة في إدارة عناصر رأس المال العامل، وفي قدرة المنشأة في المؤسسة تسيولة إن

تشغيل أصول المنشأة خالل تتحقق من ف ربحيةال أما ،الحصول على التمويل القصير األجل والطويل األجل

 ؛بكفاية

 ن إماتها وتفادي مشكالت خطر اإلفالس، وفي نفس الوقت فتعتبر السيولة ضرورية للمنشأة للوفاء بالتزا

زيادة السيولة عن الحاجة قد يؤدي إلى تخفيض األرباح نتيجة توظيف المنشأة لجزء من أموالها في 

 استثمارات ذات عوائد منخفضة؛

  ستؤدي إلى تالشي حقوق ن الخسارة المستمرة على البقاء واالستمرار، ألالربحية ضرورية لقدرة المنشأة

، ولتحقيق الربحية تسعى المنشآت لتوظيف أكبر قدر ممكن من أموالها في استثمارات ذات عوائد المساهمين

 ؛يتعارض بشكل عام مع هدف السيولة مرتفعة األمر الذي

 لنسب السيولة والربحية دور كبير في تحليل الوضع المالي للمؤسسة   قي تبين لنا أنومن الجانب التطبي

 ؛والكشف على النقاط الحساسة التي تستوجب الدراسة

 نتائج تحليل مؤشر التداول ومؤشر السيولة السريعة في المؤسسة محل الدراسة، أن للمؤسسة  تأظهر 

قاقها، أما مؤشر في تواريخ استح المترتبة عليهاقصيرة األجل على الوفاء بمختلف االلتزامات المالية  ةقدرال

، فأظهر أن المؤسسة غير قادرة على تسديد ديونها القصيرة األجل باالعتماد على القيم السيولة النقدية

 ؛األولى، وهذا ما يدل على صحة الفرضية الجاهزة

   في هامش الربح اإلجمالي، صافي الربح ومعدل العائد على األصول أظهرت نتائج تحليل في حين

على األموال  في حين سجل معدل العائدأن هناك انخفاض في أداء المؤسسة،  المؤسسة محل الدراسة،

 الخاصة معدالت جيدة، وهذا ما يدل على عدم صحة الفرضية الثانية؛

  كانت السيولة مقبولة خالل فترة الدراسة في حين  غير مرضي، حيثحققت المؤسسة محل الدراسة أداء

 كانت نتائج الربحية جد منخفضة وهذا ما يدل على العالقة العكسية بينها، وبالتالي خطا الفرضية الثالثة. 

 

 

 :التوصيات 

في  من خالل النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن نقدم جملة من التوصيات الضرورية والتي تتمثل  

 النقاط التالية:

 تساعد على  على البيانات الدقيقة وذات المصداقية من أجل ضمان نتائج تشخيص جيدة فصاحضرورة اإل

 إيجاد الحلول الالزمة؛

 من حيث السيولة والربحية؛ يجب على المؤسسة الحرص على متابعة ومراقبة وضعيتها المالية 

 ر لها عوائد عالية، وكذا الموازنة بين السيولة الربحية يجب على المؤسسة التركيز على األنشطة التي تد

 وعدم ترك نقدية عاطلة مما يؤثر على انخفاض مؤشر الربحية؛

  ة األجل ألنها ذات تكاليف قصير قصيرة األجل تلالستثمارايجب على المؤسسة أن تعطي اهتماما أكبر

 منخفضة.

 آفاق الدراسة: .2

مجموعة من التساؤالت والتي يمكن أن تكون محل دراسات مستقبلية ه الدراسة واجهتنا أثناء قيامنا بهذ  

 في هذا المجال والمتمثلة في:

 ؛العالقة بين السيولة والربحية دراسة مقارنة بين المؤسسات الجزائرية والمؤسسات األجنبية 



 ...........................................................................................خاتمة

 

 المؤسسة االقتصادية؛ الربحية والسيولة والمالءة وأثرها في إنتاجية نمط العالقة بين 

 لماليةالمخاطر ا إدارة، الرفع المالي في ضوء تحليل السيولة، الربحية. 
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