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 شكر وعرفان
 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
 " من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل "

 عليه وسلم صدق رسول اهلل صلى اهلل
احلمد هلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له تعظيما لشأنه 

 ونشهد أن سيدنا ونبينا حممد عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه
 صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم.

لنا إلمتام هذا البحث املتواضع نتقدم جبزيل الشكر إىل الوالدين العزيزين بعد شكر اهلل سبحانه وتعاىل على توفيقه 
 ستمرار  ي مسةر  العلم والنجا اللذان أعانانا وشجعانا على اال

، كما نتوجه بالشكر اجلزيل إىل من شرفنا بإشرافه على مذكر  حبثنا األستاذ والبحثوإكمال الدراسة اجلامعية 
يهاته ، ولتوجإليفائه حقه بصربه الكبةر علينا الذي لن تكفي حروف هذه املذكر  عقون عبد السالم الدكتور 

، وإىل كل أساتذ  الكلية وإىل مجيع طلبة  ت بشكل كبةر  ي إمتام هذا العمل، واليت سامهالعلمية اليت ال تقدر بثمن
،كما نتوجه خبالص شكرنا ليةوإىل كل العاملني بالك،قسم إدار  مالية،علوم التسيةرالسنة الثانية ماسرت شعبة 

 وتقديرنا إىل كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إجناز وإمتام هذا العمل .
  رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك

 في عبادك الصالحين
  ، فإن لم تستطع فأحب العلماء ، فإن لم تستطع فال تبغض  كن عالما ..... فإن لم تستطع كن متعلما

 حقهم
 لعباشي محسن                                                                                          
يملعباشي عبد الحك                                                                                          



 
 

 اإلهداء
اللهم لك احلمد كله وإليك يرجع الفضل كله عالنيته وسره.....ال يطيب الليل إال بشكرك .......وال يطيب 

 وال تطيب اللحظات إال بذكرك .النهار إال بطاعتك 
 الشكر واالمتنان والتقديرأما بعد فأتقدم بأمسى عبارات 

الكونأمي  إىل بسمة احليا  وسر الوجود إىل من كان دعائها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي إىل أغلى ما  ي
 احلبيبة

...إىل من مهد يل طريق العلم أيب العزيز إىل أعز  افتخاربكل  امسهإىل من كله اهلل باهليبة والوقار ..إىل من أمحل 
 على قليب :نور الدين ،السعيد ألعزيزيوأخص بذكري  بامسهنيا إخويت كل ما لدي  ي هذه الد

 .، إسراءسلوه الدين،، هباء، مرامأسيلشاهني،،عبيد ، رهف ،أريج،إىل الرباعم الصغار:أميمة
 رفيق الدرب إىل من شاركين  ي إجناز هذا العمل: عبد احلكيم لعباشي. إىل

كمال، فيصل، مسةر، عز الدين، رمضان، عبد   من لعباشيكل  :بالذكرلصداقة وحسن العالقة وأخص رمز اإىل 
 ، حسان الباسط، عبد املالك، ع الرؤوف

  0202إدار  مالية دفعة  20الئي طلبة املاسرت إىل زم
  :ع الغين، أسامة، إدريس، عبد الرمحان، عمار، عزوز، غانو، محز ، البشةربالل، عاشور، وأخص بالذكر 

 دفعيت دون استثناءإىل كل أفراد 
 إىل كل من محلهم قليب ومل يذكرهم قلمي

 لعباشي محسن                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 اإلهداء
أمحد اهلل محدا كثةرا طيبا مباركا فيه على نعمه ومنه وكرمه أن وفقين إلجناز هذا العمل الذي أهديه إىل من قال 

 فيهم الرمحان :
  واخفض هلما جنا  الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغةرا 

إىل من أرتين نور احليا  وعلمتين أول الكلمات، إىل نبع العطاء وجنة  ي الدنيا وشفاعيت  ي اآلخر  إىل من محلتين 
تسعا إىل أمي الغالية حفظها اهلل وأطال  ي عمرها إىل احلبيب الغايل وسندي  ي هذه احليا ،إىل الذي سلحين 

 الغايل حفظه اهلل وأطال  ي عمره ا أملك  ي احليا  أيب بإرشاداته ومل يبخل علي بشيء طيلة حياته،إىل أغلى م
 إىل األخ العزيز: يسني

 الرباعم الصغار:إىل 
 أسيل، رقية، أمين

 :أهدي مثر  هذا العمل إىل 
 إىل رفيق الدرب إىل من شاركين  ي اجناز هذا العمل: حمسن لعباشي.

 إىل اإلخو  واألصدقاء
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 0202إدار  مالية دفعة  0إىل زمالئي طلبة املاسرت 
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 التسيةرإىل كل أساتذ  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد  ي عملي هذا إىل كل من حيمل  ي قلبه ذر  ود يل .
 

الحكيملعباشي عبد                                                                                         



 
 

 ص:خلم
من خالل هذا البحث حاولنا معرفة مدى تأثةر التخطيط املايل باستعمال املوازنة التقديرية  ي اختاذ 
القرارات املالية  ي املؤسسة االقتصادية، وهذا من خالل دراسة ميدانية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر خالل السنوات 

راسة اإلطار النظري للتخطيط املايل، القرارات املالية واملوازنة وعليه تناولنا  ي هذه الد ،4102،4102،4102الثالث 
 التقديرية وكذا اإلطار التطبيقي للمؤسسة حمل الدراسة.

أثبت ت الدراسة أن التخطيط املايل يستطيع أن يوفر قراء  مالية شاملة وواضحة املعامل للحالة املالية  
ملا يوفره من معلومات مالية دقيقة حول خمتلف العمليات  للمؤسسة وتقييم السياسات املتبعة من طرفها، وذلك

اليت متكن املؤسسة من اختاذ خمتلف القرارات املالية، من بينها قرار التمويل، االستثمار، توزيع األربا  اليت يتم 
 اختاذها بناء على النتائج احملققة من قبلها اعتمادا على خمتلف املوازنات التقديرية.

 التخطيط املايل، القرارات املالية، املوازنة التقديرية، اإلحنرافات.: حيةالكلمات المفتا
Summary : 

Through This research, wetried to find out extent of the impact of financial planning by 

using the estimated budget in makingfinancialdecisions in the economic institution, and 

thisisthrough a fieldstudy of the algeriantelecom corporation during the threeyears 

2014, 2015, 2016, and thereforewedealt in thisstudy the theoreticalframework for 

financial planning, financial decisions and the estimated budget, as well as the 

appliedframework of the institution understudy. 

The studyprovedthatfinancial planningcanprovide a comprehensive and 

clearfinancialreading of the financial situation of the institution and the evaluation of  

the policiesadopted by it, becauseItprovidesaccuratfinancial information about the 

variousprocessesthatenable the institution to makevariousfinancialdecisions, 

fromfinancingdecision, investment, distribution of profits that are made, based on the 

resultachieved by It, according to various budgets 

Key words : fanancial planning, financialdecisions, Budget, Déviations . 
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 مقدمة

احليا  املعاصر  على الوحدات االقتصادية املختلفة حتديات كبةر  ترتبط ببقاء هذه الوحدات   تفرض  
هارها.كما أن تزايد حاالت عدم التأكد فرض عليها التفكةر اجلدي إلجياد السبل دز او واستمرارها وبالتايل منوها 

تخطيط املايل أحد هذه السبل، إذ يعترب الكفيلة لتقييم أدائها والوقوف على نقاط القو  والضعف فيه. وقد كان ال
من أهم وظائف اإلدار  املالية واليت تتعلق بدراسة وتقدير حركة األموال باملؤسسة من أجل احلصول على صور  

 شاملة ألنشطتها وعملياهتا.     
مؤسسة ونتيجة للتطورات االقتصادية وزياد  حد  املنافسة  ي شىت اجملاالت أصبح من الضروري على كل   

إثبات وجودها وذلك من خالل اختاذ القرارات السليمة وأمهها القرار املايل، إذ سامه ت أدوات التخطيط املايل  ي 
إبراز الوضعية املالية للمؤسسة، كما أبرزت أهم البدائل املتعلقة بالقرارات املالية، و اختذ هذا األخةر صور  مرتابطة 

رارات املالية املناسبة حسب الظروف املالية واإلمكانيات املتاحة، مبا يضمن من اختاذ القاملؤسسة  ومتكاملة مكن ت
 هلا حتقيق أقصى عائد ممكن بأقل تكلفة.

ومن بني اآلليات اليت ميكن استخدامها  ي التخطيط واختاذ القرار بصفة خاصة املوازنة التقديرية،حيث   
تقبلي هتدف املؤسسات من خالهلا إىل التنبؤ مبستوى تعترب من أهم األدوات املستعملة فيه، فهي ذات توجه مس

النشاط املمكن حتقيقه والنتائج املالية املمكن الوصول إليها عند املستوى املستقبلي املتوقع له،فهي ترمجة مالية 
وكمية ألهداف املؤسسة اليت ترغب  ي حتقيقها لفرت  زمنية معينة، ألهنا تتيح الفرصة للمسةرين  ي الكشف عن 

تلف املشاكل اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسة  ي احلاضر واملستقبل واليت جيب التحكم فيها من اجل اختاذ خم
 القرارات الالزمة  ي الوق ت املناسب.

 اإلشكالية الرئيسية:
بناء على ما سبق يتضح أن كل مؤسسة هتدف إىل معرفة كفاء  قراراهتا املالية املتخذ  من أجل احلكم   

 إذا كان املخطط له يتالءم مع املتوصل إليه، وعليه ميكن طر  اإلشكالية التالية:عن ما 
ما مدى مساهمة التخطيط المالي باستعمال الموازنات التقديرية في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة 

 االقتصادية؟   
 على ضوء اإلشكالية الرئيسية نطر  األسئلة الفرعية التالية: 

 املوازنة التقديرية  ي اختاذ قرار توزيع األربا ؟تساهم  كيف.1
 . فيما يتمثل قرار التمويل وكيف يتم اعتماد املوازنة التقديرية  ي املؤسسة من أجل اختاذه؟0
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 . هل لقرار االستثمار عالقة باملوازنة التقديرية وكيف تساهم  ي صنعه؟3
 ؟على املوازنة التقديرية  ي اختاذ القرارات املالية ؤسسة اتصاالت اجلزائرمهل تعتمد .4

 فرضيات البحث: أوال: 
 الناجتة عن الفروقات؛ املبيعات احنرافاتن خالل حتليل اختاذ قرار توزيع األربامح تساهم املوازنة التقديرية  ي.1
ميكن اختاذه باالعتماد قرار التمويل هو ذلك القرار املتعلق بكيفية احلصول على األموال من خمتلف املصادر، .0

 على املوازنة التقديرية من خالل حتليل احنرافات التسيةر؛
ى . نعم هناك عالقة بني املوازنة التقديرية وقرار االستثمار إذ ميكن صنع قرار استثماري سليم باالعتماد عل3

 املوازنة التقديرية لالستثمار من خالل حتليل االحنرافات الناجتة عن الفروقات  ي العناصر املكونة هلا؛  
 .على املوازنات التقديريةاملالية اقراراهتاختاذ في مؤسسة اتصاالت اجلزائرتعتمد .4

 مبررات اختيار الموضوع:ثانيا: 
 املؤسسات اجلزائرية على املوازنات التقديرية  ي اختاذ القرارات املالية؛ اعتماد. الرغبة  ي التعرف على مدى 1
 . عالقة املوضوع قيد الدراسة بالتخصص العلمي؛0
 ؛االقتصادية. حماولة ربط اجلانب النظري املدروس  ي اجلامعة بالواقع العلمي املطبق  ي املؤسسة 3
 ية بعد التخرج   ي البحث عن وظيفة.. اكتساب خرب  ميدانية العتمادها  ي السةر  الذات4

 أهداف البحث: ثالثا: 
التعرف على واقع التخطيط املايل باستخدام املوازنة التقديرية ودوره  ي اختاذ القرار؛ 
التعرف على مدى كفاء  املوازنة التقديرية املعد  سلفا؛ 
معرفة مدى تطبيق األساليب العلمية  ي املؤسسة االقتصادية؛ 
إىل مدى جناعة القرارات املالية املوضوعة؛ التوصل 
 تسليط الضوء على دور التخطيط املايل وبيان مدى أمهية القرارات املالية  ي املؤسسة االقتصادية؛ 
 خالل تقدمي منوذج للموازنة التقديرية يتضمن كيفية دراسة لقرار إىل طرق إنشاء املوازنة من توجيه متخذ ا

 لخروج بالقرارات املناسبة.االحنرافات وحتليلها ل
 أهمية البحث:رابعا: 
 تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية التخطيط املايل ملا له من دور فعال  ي جنا  أو فشل املؤسسات، إذ

 ؛تتجلى  ي حماولة الكشف عن طبيعة العالقة بني متغةرات الدراسة
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 ؛التقديرية  ي املؤسسات االقتصاديةات دراسة وتقييم واقع التخطيط املايل وإعداد الوازن 
 مدى أمهية التخطيط املايل  ي استمرارية املؤسسة ومنوها وتوسيع حصتها السوقية؛ 
  .تكتسب الدراسة أمهيتها  ي وضع مقرتحات لدراسات الحقة لإلفاد  مجيع الطلبة واملهتمني  ي هذا اجملال 

 منهج البحث:خامسا: 
مبختلف جوانب املوضوع وحتليل أبعاده واإلجابة على اإلشكالية واختبار صحة بغية اإلملام واإلحاطة  

فرضياتنا، مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي املوافق للدراسة النظرية، بينما مت االعتماد على أسلوب دراسة 
لومات املتوفر  لدينا اخلاصة احلالة  فيما خيص الدراسة التطبيقية الذي ميكننا من إجراء دراسة تطبيقية على املع

 -وكالة ورقلة  -مبؤسسة اتصاالت اجلزائر 
 حدود الدراسة:سادسا: 
 الحدود المكانية:∙ 

ترتبط هذه الدراسة بشكل عام بكيفية إعداد املوازنة التقديرية  ي املؤسسات االقتصادية ودورها  ي اختاذ القرارات 
فرع ورقلة ملا هلا االقتصادية اجلزائرية اخرتنا مؤسسة اتصاالت اجلزائر  املالية وكإسقاط على الواقع بالنسبة للمؤسسة

 من مكانة على املستوى الوطين وتوفر البيانات املطلوبة إلجراء هذه الدراسة  ي ظل الظروف احلالية.
 :الزمنيةالحدود  ∙ 

 .4102، 4102، 4102الل السنوات الثالث. متتد هذه الدراسة خ

 الدراسة:صعوبات سابعا: 
 . صعوبة التنقل إىل املؤسسة حمل الدراسة؛1
 . صعوبة احلصول على املراجع  ي ظل الظروف الصعبة السائد ؛0
 . حتفظ املؤسسات على الوثائق بسبب املنافسة بينها وبني املؤسسات اليت تنشط  ي نفس اجملال؛3
 . تزامن فرت  الدراسة ووباء كورونا؛4

 متغيرات الدراسة:ثامنا: 
 التخطيط املايلالمتغير المستقل:  ∙ 
 القرارات املاليةالمتغير التابع:  ∙ 
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 هيكل البحث:تاسعا: 
لقد مت تقسيم هذا البحث إىل فصلني أساسيني حيث تطرقنا  ي الفصل األول إىل اإلطار النظري  

 والدراسات والسابقة والذي تناولنا فيه ما يلي:
املوازنة التقديرية وعالقتها بالقرارات املالية وكذا عرض الدراسات السابقة اليت ماهية التخطيط املايل باإلضافة إىل 

 تناول ت موضوع التخطيط املايل.
 حيث مت فيه تقدمي بطاقة تعريفية سة اتصاالت اجلزائر وكالة ورقلة، وتطرقنا  ي الفصل الثاين لدراسة ميدانية ملؤس

 ملوازنات التقديرية واستخالص النتائج. حول املؤسسة وإجراء حسابات تطبيقية ملختلفة ا



 

 
 

 

 
 
 

   

 الفصل األول
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 تمهيد:
. يم لكل جوانب العمل داخل املؤسسةلإلدار  املالية كوهنا قرار قائم على التخطيط املايل السل ن املفهوم املعاصرإ

، وقد برز بشكل عام بوظيفة التخطيط املايل من هذا املنطلق اهتم ت اإلدار  املالية بشكل خاص وإدار  املؤسسة
االهتمام  ي السنوات األخةر  بشكل واضح بسبب املعانا  اليت تتعرض هلا هذه املؤسسات وذلك من أجل هذا 

 .اسبة وضمان االستمرارية  ي السوقاختاذ القرارات املالية املن
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 التخطيط الماليماهية المبحث األول: 
وبلوغ امليز  حتقيق النجا  والوصول إىل املرادأصبح من الضروري  ي عصرنا احلايل ألي مؤسسة هتدف إىل  

،إذ يعترب هذا األخةر إسرتاتيجية توضيحية للصور  التنافسية أن تقوم على ركيز  أساسية أال وهي التخطيط املايل
 بعض اجلوانب املتعلقة به.املايل و سليط الضوء على التخطيط املستقبلية، حيث مت  ي هذا املبحث ت

 المطلب األول: مفهوم التخطيط المالي
التهيؤ واالستعداد للمستقبل، أي االستعداد لتصور جمموعة العالقات  يعرف التخطيط املايل على أنه:" 

الذي تعمل فيه ادي املالية فيما بني اإلدارات التنفيذية داخل املؤسسة من جهة. وفيما بني املؤسسة واحمليط االقتص
حيث يكون االستعداد بالشكل الذي يضمن التوازن بني حاجة الشركة من األموال وبني قدر  من جهة ثانية.

الشركة  ي احلصول على هذه األموال سواء من ناحية املقدار أو من ناحية الوق ت والتكلفة، من خالل هذه 
 1ملايل املتوقع  حتقيقه".العالقة تتمكن اإلدار  املالية من معرفة مقدار الفائض ا

نشاط متواصل ومستمر يؤشر على كل من منو املؤسسة، أدائها، استثماراهتا،  كما يعرف على أنه:" 
احتياجاهتا لألموال خالل مد  زمنية حمدد  واليت ميكن أن متتد إىل ثالث  أو مخسة سنوات، وهو مبثابة ختطيط 

وحتديد احلاجة إىل األموال مع حتديد املصادر اليت ميكن اللجوء  األنشطة املالية للمؤسسة وذلك من خالل تقدير
 2إليها للحصول على األموال املطلوبة".

كل اليت تتعلق مبستقبل التنبؤ باالحتياجات املالية لشركة أو التنبؤ باملواقف واملشا  ويعرف أيضا على أنه:" 
حتقيق الربح فهو مبثابة وثيقة حتدد ما جيب القيام به تقدير مجيع االحتياجات املالية ملتطلبات التوسع و املشروع و 

 3خالل فرت  مستقبلية حمدد ".
إجراء يتم فيه حتديد حجم ومصدر  ومن خالل هذه التعاريف ميكن القول أن التخطيط املايل يعترب 

 فعالية.االحتياجات املالية الالزمة لتغطية األعمال احلالية واملستقبلية لضمان أداء األعمال بكفاء  و 
 
 
 

                                                             
 .02، ص 0222، عمان، األردن، 0، الوراق للنشر والتوزيع، ط اإلدارة المالية المتقدمة، محز  حممود الزبيدي1
.163، ص 0222، األردن، 1، ط والتوزيع، دار املسةر  لنشر التحليل والتخطيط الماليألنعيمي، أرشد فؤاد التميمي ، عدنان تايه 2
كلية ماجستةر  ي إدار  األعمال،   شهاد مقدمة لنيل  رسالة ،واقع التخطيط المالي في الشركات المفعلة في اتحاد المقاولين في قطاع غزةيامن مجيل كالب،  3

 .9ص ، 0210منشور ،، ، اجلامعة اإلسالمية غز التجار 
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 أهدافهخطوات التخطيط المالي و  :المطلب الثاني
 خطوات التخطيط الماليأوال:

 1:خطيط املايل وفق اخلطوات التاليةتتم عملية الت 
وحتليل أثر اخلطوات التشغيلية على الستثمارية التشغيلية املخطط هلاتوقع الشركة للقوائم املالية ضمن البدائل ا ،

 املالية املتوقعة؛النسب و  األربا 
حتديد حجم رأس املال الالزم لتنفيذ البدائل االستثمارية املخطط هلا؛ 
 حتديد حجم األموال الداخلية احملققة من املبيعات وحجم األموال اإلضافية الالزمة لتمويل الزياد   ي املبيعات

 املستهدفة؛
 ؛املكافآت للعاملني املستند على أدائهموضع نظام احلوافز و 
 له لتصحيح أي احنرافات أو أخطاء. مقارنته مبا هو خمططمراقبة األداء الفعلي و 

 هداف التخطيط المالي ثانيا: أ
 2تتجلى أهداف التخطيط املايل فيما يلي: 

 من أمهها. سياسات مصادر التمويلالقواعد املوجه لتفكةر األفراد  ي الشؤون املالية  و رسم السياسات و ،
 ، سياسة االستثمار اخلارجي؛اسة شراء املوجودات أو استئجارهاسياملفاضلة بني 

والتكوين األمثل  ) جانب األصول (األفضل لرأس مال املشروع يرمي التخطيط املايل إىل حتقيق االستخدام
 ؛للهيكل املايل

؛ني األصول وبعضها واخلصوم وبعضهاالعمل على وجود نسب متوازنة ب 
؛ية واالستثمارية املتاحة للمؤسسةالحتليل أثر اخليارات امل 
حتديد مصادر األموال اليت ميكن خلقها أو توفةرها ذاتيا داخل املؤسسة؛ 
توقع النتائج املستقبلية للقرارات احلالية جتنبا للمفاجآت ولتفهم الروابط بني احلاضر واملستقبل. 
 
 
 

                                                             
.12، ص مرجع سابق، يامن مجيل كالب1
 .19، ص1992، مكتبة اإلشعاع اإلسكندرية، مصر، اقتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل الماليمسةر حممد عبد العزيز،  2
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 أنواع التخطيط المالي والعوامل المؤثرة فيه:المطلب الثالث
 أنواع التخطيط الماليأوال:

 1حسب معيار الزمن ميكن تقسيم التخطيط املايل إىل قسمني مها: 
 :التخطيط المالي طويل األجل.0

يكون عاد  أكثر من سنتني يساعد على وضع السياسات املالية اليت بناءا عليها يتم إعداد اخلطط املالية  
 هاما  ي حتديد الفرت  الزمنية اليت تغطيها اخلطة املالية.وتلعب طبيعة نشاط الشركة دورا ، قصةر  األجل

 :التخطيط المالي قصير األجل.9
عبار  عن اخلطة املالية اليت ال تتجاوز العام، عاد  ما تشمل على النتائج املالية املتوقعة خالل هذه الفرت    

مة امليزانية العمومية التقديرية، عاد  ما يطلق على مثل قائمة امليزانية النقدية التقديرية وقائمة الدخل التقديرية، وقائ
 هذه القوائم مبصطلح أدوات التخطيط املايل قصةر األجل.

 2حسب معيار الشمولية ميكن تقسيم التخطيط املايل إىل: 
 :تخطيط مالي شامل.0

تعترب مبثابة خطة يضمن هذا التخطيط خطة مالية على مستوى الدولة تتألف من املوازنة العامة لدولة اليت  
 .مالية للقطاع العام حتتوي على تقديرات العمليات اجلارية والرأمسالية بالنسبة جلمع وحدات القطاع

 :تخطيط مالي جزئي.9
ويكون هذا النوع من التخطيط على مستوى املؤسسة يتضمن األنشطة املتعلقة بتحديد االحتياجات  

لعمليات اجلارية واالستثمارية، التنبؤ بالتدفق النقدي للفرت  املقبلة، حتديد املالية السنوية املقبلة الالزمة لتنفيذ ا
مصادر احلصول على األموال مع حتديد التوقي ت الالزم للحصول عليها، تنظيم األموال وتوزيعها  ي القنوات اليت 

 حتقق االستخدام األمثل هلا.
 العوامل المؤثرة في التخطيط المالي ثانيا:

 3املؤثر   ي عملية التخطيط املايل ما يلي:من العوامل  
 الطاقة اإلنتاجية املتاحة للمشروع وهي إمجايل إنتاج املشروع  ي حالة العمل بأقصى كفاء  ممكنة للمصنع من

 حيث اآلالت والعمال؛
                                                             

.11، ص مرجع سابقيامن مجيل كالب، 1
 .320، ص 0222، ن، عمان، األرد1، ط دار الربكة للنشر والتوزيع ،والتحليل المالياإلدارة عليان الشريف،  2
 .12، ص مرجع سابقيامن مجيل كالب،  3
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(؛       ا) البيع بالتقسيط، البيع ألجل، اخلصم الكمي أو النقديسياسات االئتمان ومن بينه 
التمويل عن  ي متويل احتياجاهتا املالية مثل: اإلقراض التمويل وهي السياسات اليت تتبعها املؤسسات  سياسات

 ، زياد  رأس املال؛ربا  احملتجز طريق األ
سياسات العائد وهي تلك السياسات اليت تتبعها املؤسسة خبصوص األربا  من حيث التوزيع أو عدم التوزيع؛ 
تغطية احتياجات مبعىن قدر  الشركة على توفةر أو  ،مقابلة طلبات العمالء املتزايد  درجة كفاء  املؤسسة  ي

 عمالئها  ي الوق ت املناسب وبالكمية املناسبة واملواصفات املطلوبة؛
العوامل االقتصادية وتتمثل  ي احلالة االقتصادية السائد  واملتوقعة من تضخم وركود ومستوى الدخل وغةرها؛ 
جتماعية وتتمثل  ي تغةر أذواق املستهلكني ومدى إشباع احتياجاهتم؛العوامل اال 
توفر االستقرار السياسي واألمين. العوامل السياسية وتتعلق بالقوانني املفروضة ومدى 

 أدوات التخطيط المالي  :المطلب الرابع
 ، وهي كاآليت:ازنات التقديرية، حتليل التعادلتتشكل  ي كل من املو  

 الموازنات التقديرية أوال:
تعترب املوازنة التقديرية جزء من عملية التخطيط والرقابة املالية فهي مبثابة أدا  مالية  ي ختطيط ومراقبة  
موازنات ختطيطية وتتضمن، ، وتنظيم صيغة العالقات النقدية بينها وبني حميطها اخلارجيلنقدي للمؤسسةالوضع ا

 1قسم بدورها إىل موازنات فرعية ضمن كل قسم.فرعية ألقسام ضمن املؤسسة اليت تن
وافقة عليها قبل فرت  ويعرفها معهد احملاسبني اإلداريني باجنلرتا على أهنا خطة كمية رقمية يتم حتضةرها وامل 
 2وتبني عاد  اإليراد املخطط املنتظر حتقيقه أو النفقات املنتظر حتملها خالل هذه الفرت .حمدد ، 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .92، ص مرجع سابق، زبيديمحز  حممود ال1
 .4، ص 1990بن عكنون، اجلزائر،  ،1ط  ،وان املطبوعات اجلامعيةي، دأداة فعالة للتسيير –لموازنات التقديرية ا، فركوس حممد2
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 الموازنات التقديريةأهداف .0
 1:تتمثل أهداف املوازنات التقديرية فيما يلي 

شامل التخطيط ال 
إن ختطيط أنشطة املؤسسة باستعمال املوازنة ميكنها من استغالل مواردها أفضل استغالل وذلك بتوصيف   

حتتوي خطة شاملة عن األهداف  ي صور  كمية وإعطاء صور  مستقبلية ملا سيكون عليه الوضع املستقبلي، حيث 
أهداف وسياسات املؤسسة  ي شكل كمي ونقدي، ما ميكن املؤسسة من السيطر  على تكاليفها وإدارهتا من 

 خالل املوازنة.
 التنسيق 
يستلزم  ي عمليات التخطيط ضمان التنسيق ببني خمتلف األنشطة  ي املؤسسة سواء بني اإلدارات أو بني   

حتقيق االستغالل األمثل للموارد واختاذ القرارات الصحيحة وترشيدها، فعملية التنسيق  املوارد واالستخدامات بغية
أثناء التخطيط للموازنة تضمن للمؤسسة حسن سةر خطة املوازنة مع مراعا  اشرتاك كافة العاملني الذين هلم تأثةر 

 على جنا  أو فشل خطة املوازنة.
 الرقابة وتقييم األداء 
زنة التقديرية من الرقابة الفعالة لذا يسمى بنظام السيطر  عن طريق املوازنة حيث يسمح ميكن نظام املوا  

بوضع معايةر لألداء) من خالل حتديد الوق ت الالزم إلجناز املهام، والكمية الالزم إنتاجها( ومتابعة التنفيذ بصور  
طة مما يسمح مبعاجلة املشاكل  ي مستمر  على السياسات واإلجراءات التنفيذية واألسس اليت بني ت عليها اخل

 الوق ت املناسب بعد حتليل االحنرافات والتعرف على أسباهبا.   
 أنواع الميزانيات التقديرية .9

 2ميكن تصنيف امليزانيات التقديرية بصفتها أدا  للرقابة إىل نوعني رئيسيني مها: 
 ) الميزانيات التخصصية ) ثابتة 

يتميز مبلغ معني لكل وزار  أو مصلحة و  اجملال احلكومي، حيث يتم حتديديستخدم هذا النوع عاد   ي  
هذا النوع من امليزانيات باجلمود ويستخدم  ي بعض األحيان  ي امليدان التجاري بالنسبة لبعض النواحي املعينة  

                                                             
 192،  196ص ص، 1992، مصر، د ط، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع ،المحاسبة اإلدارية، عبد احلي عبد احلي مرعي، عطية عبد احلي مرعي 1
 .140،  144 ص ص :، 0213، بةروت، لبنان، د طية، دار النهضة العرب ،أساسيات اإلدارة المالية، مجيل أمحد توفيق2
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عاد  إىل فرت  أطول  كاإلعالن واألحباث، واملصروفات الرأمسالية وهذه النواحي السابقة تشرتك  ي أن اإلنفاق حيتاج
 من الفرت  العادية للميزانيات التقديرية.

 ) الميزانيات المرنة ) متغيرة 
يستخدم هذا النوع  ي املشروعات التجارية اليت تستخدم امليزانيات التقديرية، وقد حل إىل حد كبةر حمل   

امليزانيات الغةر مرنة، إذ تسمح امليزانيات املرنة باالختالف  ي حجم املبيعات عن التقديرات وذلك مبا تقدمه من 
دفقات النقدية، هذه املرونة ضرورية حىت ميكن تعديالت  ي التقديرات اخلاصة باإليرادات، املصروفات، الت

 للمؤسسات اليت تستخدم نظام امليزانيات التقديرية أن تتماشى مع التغةرات اهلامة  ي ظروفها التشغيلية. 
 تحليل التعادلثانيا: 

رادات إن املقصود بنقطة التعادل تلك النقطة اليت تتعادل عندها التكاليف الكلية الثابتة واملتغةر  مع اإل 
الكلية حبث ال يتحقق ال ربح وال خسار ، وتستخدمها املؤسسات االقتصادية كأدا   ي عملية حتليل األنشطة 
لتحقيق أهدافها التشغيلية، وهتدف كل مؤسسة إىل ختطيط إنتاجها وتوجيه استثماراهتا حنو املشاريع املرحبة اليت ال 

 1حتقق إىل بتحقق حجم معني من املبيعات.
 القرارات المالية :الثانيالمبحث 
تعترب وظيفة اختاذ القرار جوهر العملية اإلدارية ألي ختصص وظيفي  ي املؤسسة، بل ميكن القول أن  

اإلدار  اليت ال متارس اختاذ القرار  ي منهجها اليومي ال ميكن أن تسند هلا صفة اإلدار ، إذ ال تعدوا أن تكون 
يمي، وعلى مستوى اإلدار  املالية فإن جوهر عملها وفق املنهج احلديث وظيفة هامشية  ي خارطة اهليكل التنظ

 يتمحور حول القرار املايل.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .163، ص 0216، 0ة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، ط، مكتباإلدارة المالية المعاصرة،  وآخرون، مصطفى يوسف كا ي  حممود عزت اللحام1
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 قرار التمويل :المطلب األول
إن قرار التمويل يعترب من أهم القرارات املالية اليت تتخذها املؤسسة من أجل احلصول على األموال الالزمة  

 لتمويل نشاطها.
 قرار التمويلتعريف أوال: 

يعرف قرار التمويل على أنه:" اإلدراك الكامل للبدائل املتاحة وإمكانية املفاضلة بينها واختيار أفضلها  
لتحقيق أهداف املؤسسة، وذلك بتوفةر مجيع املوارد املالية والبشرية الالزمة خالل فرت  زمنية حمدد   ي ظل معطيات  

 1ل على تنفيذه ومتابعته".كل من البيئة الداخلية واخلارجية والعم
: احلصول على األموال بالشكل األمثل أي حتديد مزيج مناسب التمويل يتكون من ويعرف أيضا على أنه 

، جيعل كلفة التمويل  ي حدها األدىن ومبا ل ومتويل بامللكية ومتويل بالدينمتويل قصةر األجل ومتويل طويل األج
يتوجب على املدراء وهو دوما اهلدف األساسي لكل قرار من قرارات اإلدار  املالية وهلذا يعظم ثرو  املسامهني 

أن هناك عددا كبةرا من املصادر البديلة اليت ميكنهم  االعتبارختاذهم لقرارات التمويل أن يأخذوا بعني املاليني عند ا
 2  .كال منها عائد وخماطر   استخدامعلى األموال ويرتتب على احلصول منها 

 3كما يعرف على أنه:"  كل قرار يوازن بني احلصول على األموال وامتالك أصول طبيعية ومالية".      
 التمويلخطوات اتخاذ قرار ثانيا: 

 4تشمل عملية اختاذ قرار التمويل على جمموعة من املراحل نذكر منها: 
 تشخيص وتحديد المشكلة.0
على متخذ القرار حتديد املشكلة املالية بشكل واضح،  وذلك من أجل مجع املعلومات املالئمة  جيب  

 وطر  البدائل بصور  سريعة وفعالة.
 لجمع المعلومات والبحث عن البدائ.9
بعد حتديد املشكلة يقوم متخذ القرار بتجميع كل املعلومات ذات العالقة باملشكلة املطروحة أمامه، كما   

االعتماد على بيانات سابقة لدى املؤسسة وتكمن األمهية  ي هذه احلالة  ي مالئمة البيانات و املعلومات  ميكنه
 لطبيعة القرار.

                                                             
.06، ص 0223، اجلزائر، ه، دار هوماإلدارة وعملية اتخاذ القرار، مجال الدين لعوينات 1
 .49،02: ، ص ص0222األردن ، ، ، عمان0، ط دار الوراق ، المالية الحديثةاإلدارة حممد علي إبراهيم العامري ، 2

, 9 edition, Dunod, paris, 1999, Gestion Financière de L’entreprisPierre Conso et faroukHemici,  3

P438. 
 .0، 4، د س، ص ص: مقدمة لنيل شهاد  املاجستةر، جامعة دمشقرسالة، صنع القرار الماليأجمد احلسنية، 4
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 مقارنة البدائل وتقييمها.3
وذلك من خالل تقدير النتائج املتوقعة لكل بديل متويلي ووضع معايةر حمدد  تقوم على أساس نتائج كل   

 اليت ال تتطابق مع هته املعايةر.بديل واستبعاد البدائل 
 اختيار البديل المناسب.4
، يتماشى مع األهداف اجلوهرية املراد بأقل تكلفةكرب قدر من العوائد و يتم اختيار البديل الذي حيقق أ  

 حتقيقها.
 تطبيق القرار.5
 متابعته .املناسب يتم وضعه موضع التنفيذ و بعد اختيار البديل   

 المؤثرة في اتخاذ قرار التمويلالعوامل ثالثا: 
 1ختضع عملية اختاذ قرار التمويل لتأثةر جمموعة من العوامل منها: 

 :معدل نمو المبيعات.0
 حيث كلما كان ت املبيعات كبةر  زادت القدر  على استخدام الديون.   

 :الربحية.9
 كلما كان ت معدالت العائد مرتفعة كان استخدام الديون أقل واالعتماد على األربا  احملتجز .    

 :المرونة المالية.3
، أي املالئمة  الذي حيصل  ي احتياجات األموالقدر  املؤسسة على تعديل اخلطة التمويلية وفقا للتغةر   

 بني الظروف املالية السائد  ومصادر التمويل.
 التوقيت:.4

، مما جيعل املؤسسة على استعداد دائم الستغالل املزيج املناسب  ي الوق ت املناسبمبعىن استخدام   
 الظروف املناسبة من خالل متابعة الظروف املالية وأثرها على تكلفة األموال.

 :لمخاطرةا.0
 حيث أن االعتماد على الديون يرفع من درجة املخاطر املالية على نشاط املؤسسة.   

 
 

                                                             
 .422، ص0226، عمان، األردن، 1، دار وائل للنشر، طالتسيير المالي، قرشيإلياس بن ساسي، يوسف  1
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 :حجم المؤسسة.6
 عاد  حتتاج املؤسسات الكبةر  احلجم إىل مصادر متويل تكون كبةر  حسب حاجتها.  

 المطلب الثاني: قرار االستثمار
أكثرا حساسية، ففي جوهره الستثمار يعد من أصعب القرارات و إن قرار االستثمار ومهما كان شكل ا 

 أخرى فإنه يعد شكال من أشكال توزيع الدخل القومي.ميثل عملية ختصيص املوارد من ناحية، ومن ناحية 
 ار االستثمارتعريف قر أوال: 

ذلك القرار الذي يقوم على االختيار بني بديلني على األقل، وهو مبين على  يعرف قرارا االستثمار على أنه:"
 1.جمموعة من الدراسات اليت تسبق عملية االختيار"

ذلك القرار الذي يقوم على مبدأ الرشاد  االقتصادية النابع أساسا من التخصيص  كما يعرف على أنه:" 
األمثل للموارد النادر  املتاحة من خالل استثمارها  ي املشروع الذي يعطي أفضل عائد ممكن مع األخذ  ي 

 2احلسبان الفرصة الضائعة".
 ثانيا: أنواع القرارات االستثمارية

 3ية  ي ضوء البعد الزمين للعوائد املتوقع حتقيقها عاد  إىل نوعني:تنقسم القرارات االستثمار  
 قرارات استثمارية قصيرة األجل.0
وهي القرارات اليت تتمحور حول املوجودات املتداولة اليت تشكل جزء مهم من حركة االستثمار الداخلي   

حتديد حجم االستثمار  ي املوجودات  ي املؤسسة، بل اجلزء األكرب من مسؤوليات اإلدار  املالية ينحصر  ي 
املخزون السلعي، الرتباط هذا اجلزء حبركة ة وفقراهتا الرئيسية مثل النقد واالستثمارات املؤقتة والذمم املدينة و املتداول

عليه فإن القرار حتديد وضمان السيولة املطلوبة، و  ي شركة على حتديد وتعظيم عوائدها و الدور  التشغيلية وبقدر  ال
 لسليم هو القرار الذي يضمن احلجم االقتصادي األمثل حلجم االستثمار  ي املوجودات املتداولة.ا

 القرارات االستثمارية طويلة األجل.9
دات الثابتة، إذ هتتم هذه القرارات باإلنفاق االستثماري طويل األجل واملتمثل  ي االستثمار  ي املوجو   

ة، كونه يرتبط باالستثمارات ذات املبالغ املالية الضخمة، وعوائد سنوية أصعب القرارات املاليتعترب من أخطر و 

                                                             
 .09،  02: ص ص، 0220الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، القاهر ، ، التخاذ القرارات االستثمارية االقتصاديةدراسة الجدوى ، عبد احلميد عبد املطلب1
العلوم االقتصادية كلية ،  االقتصاديةالدكتوراه  ي العلوم  مقدمة لنيل شهاد رسالة ، تقييم المشروعات في البلدان النامية باستخدام طريقة اآلثار، زهية حوري 2

 .14،  13: ص ص، 0222جامعة قسنطينة، ، وعلوم التسيةر
 .42، ص مرجع سابق،محز  حممود الزبيدي 3
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لفرتات مستقبلية طويلة، إضافة إىل أن هذا النوع من االستثمار يرسم حدود العملية اإلنتاجية للمؤسسة وليس من 
 السهل التخلص منه.

 ثالثا: أسس اتخاذ قرار االستثمار
 1عض األسس عن اختاذه لقرار االستثمار نو جزها فيما يلي:على املستثمر األخذ بعني االعتبار ب 

 العائد المتوقع.0
إن هدف املستثمر عن قيامه بعملية االستثمار هو حتقيق عائد مناسب جيعله يستمر  ي النشاط  

 االستثماري، إذ أنه يضحي مباله  ي الوق ت الراهن من أجل احلصول على أربا   ي املستقبل.
 المتوقعةدرجة المخاطرة .9

على املستثمر أن يضع  ي ذهنه بأن املشروع االستثماري حمفوف باملخاطر لذا جيب أن خيتار املشروع  
 العائد املتوقع.ن يوازن بني درجة املخاطر  و الذي يستطيع حتمل خماطره، كما جيب عليه أ

 اختيار الزمن المناسب.3
ر الوق ت املناسب للقيام بالعملية االستثمارية، كما لالستثمار أدوات وأنواع، لذا فعلى املستثمر أن خيتا 

عليه اختيار األصول االستثمارية األكثر سيولة وما ميكن حتويله إىل نقدية جاهز   ي املدى القصةر، كما عليه 
 األخذ بعني االعتبار وق ت حتقيق العائد واسرتداد املبالغ املدفوعة.

 رابعا: خصائص القرار االستثماري
 2رار االستثماري بعد  خصائص نذكر منها:ميتاز الق 

القرار االستثماري هو قرار اسرتاتيجي ذو نظر  مستقبلية؛ 
 القرار االستثماري قرار غةر متكرر حيث أن كل اجملاالت التطبيقية لدراسة اجلدوى تكون على فرتات زمنية

 متباعد ؛
من الضروري التغلب عليها مثل ظروف عدم  العوائق اليتثماري حماط بالعديد من املشاكل و القرار االست

 التأكد؛
 عدم التأكد؛يرتبط بدرجة معينة من املخاطر  و بالتايل االستثماري إىل أنشطة مستقبلية و ميتد القرار 

                                                             
علوم  ،قسمالعلوم االقتصادية وعلوم التسيةر، كلية املاجستةر  ي العلوم االقتصادية مقدمة لنيل شهاد رسالة ،للمشاريع االستثمارية التخطيط  المالي، فريد مقران1

 .10، ص 0226، 0220جامعة اجلزائر،  ،التسيةر
شهاد  املاجستةر  ي علوم مقدمة لنيل  رسالة، القرار االستثماري اتخاذدراسة الجدوى المالية للمشروعات االستثمارية ومساهمتها في ، مهري عبد املالك 2

 .30 ، ص0210، قسم علوم التسيةر،جامعة تبسة ،التسيةر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيةر
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.ميكن القول أن القرار االستثماري خطو  جريئة ال يقوم هبا أي شخص عادي 
 مطلب الثالث: قرار توزيع األرباحال

توزيع األربا  من أهم القرارات املالية اليت تتخذها املؤسسة من أجل التعامل مع األربا   تعترب سياسة 
 احملققة بشأن توزيعها أو االحتفاظ هبا من أجل تغطية التزاماهتا.

 أوال: تعريف قرار توزيع األرباح
بغرض إعاد  استثمارها تتمثل سياسة توزيع األربا   ي اختاذ قرار بشأن األربا  إما توزيعها أو احتجازها  

داخل املؤسسة، إذ تعد من بني أكثر املوضوعات أمهية  ي اإلدار  املالية املعاصر  كما هو احلال مع بقية القرارات 
 1املالية.

كما تشةر هذه القرارات أيضا إىل حصة األربا  املوجهة للمسامهني تلبية لرغبتهم  ي حتقيق معدل مردودية مناسب  
مقابل التمويل اخلارجي وضرور  جلوئها إىل سوق رؤوس األموال للحصول على ىل حصة املؤسسة كما تشةر أيضا إ
 2األموال الضرورية.

 هدف من اتخاذ قرار توزيع األرباحالثانيا: 
 3تتمثل فيما يلي:  

متكني املسامهني من االستثمار  ي املشاريع األخرى؛ 
 السيطر  على املؤسسة؛عدم توزيع األربا  قد ميكن املسامهني من 
احلصول على فرص متويل جديد ؛ 
توزيع األربا  قد يؤدي باملؤسسة إىل اللجوء إىل االستدانة وبالتايل حتقيق وفرات ضريبية؛ 
ق صعوبات بسبب التدرج  ي التوزيع.عدم التوزيع قد يؤدي إىل خل 
 
 
 
 

                                                             
 .49، ص مرجع سابق، محز  حممود الزبيدي1
نحو بناء نموذج لترشيد  –دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية دادانعالوهاب،2

.74،ص8002،رسالةمقدمةلنيلشهادةالدكتوراه،كليةالعلوماالقتصاديةوعلومالتسيير،جامعةالجزائر،القرارات المالية
 .0212،قتصادية والتجارية وعلوم التسيةر، جامعة برج بوعريريج، كلية العلوم االمطبوعة، حماضر  قرارات التمويل، مليكاوي  مولود3
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 ثالثا: أشكال توزيع األرباح
ختتلف أشكال توزيع األربا  املنتهجة من قبل املؤسسة حسب ما متليه ظروف املؤسسة وتتمثل أمهها فيما      
 1يلي:

 التوزيعات النقدية.0
بالتايل فهو ميثل أي دفع مباشر من قبل املؤسسة ملدفوع من صا ي الدخل، و تشةر التوزيعات إىل النقد ا 

تعترب أكثر األشكال شيوعا فغالبا ما تقوم املؤسسة بدفعها بشكل مباشر ونظم حلملة األسهم، فالتوزيعات النقدية 
 للمسامهني.

 توزيعات في صورة أسهمال.9
يعتمد هذا الشكل الغةر النقدي للتوزيعات على دفع أسهم للمسامهني بدال من التوزيعات النقدية، إذ ال  

أهم النتائج املرجو  من انتهاج هذه السياسة إحداث  يكون هلذا الشكل من التوزيعات قيمة حقيقية، ولعل من بني
نوع األدوات املالية املتداولة من قبل ، وذلك عرب إحداث تغيةر  ي حجم و تغيةر  ي اهليكل املايل للمؤسسة

 املؤسسة.
 تجزئة السهم.3

عالية يتشابه هذا الشكل مع سابقه وتتم هذه العملية  ي حال تسعةر أسهم املؤسسة  ي السوق بأسعار  
جدا، بفرض ضرور  العمل على حتقيق األسعار السوقية هلذه األسهم ويتم هذا من خالل جتزئة األسهم كون هذه 

 العملية ال تؤثر على قيمة املؤسسة.
 قة بين الموازنات التقديرية واتخاذ القرارات المالية: العالالمطلب الرابع

ة هبدف الوقوف على وضعيتها املالية، من أجل حتديد تعتمد املؤسسة على جمموعة من املوازنات التقديري 
 نقاط القو  وتعزيزها واكتشاف نقاط الضعف ومعاجلتها.

 أوال: الموازنة التقديرية للمبيعات 
إن اخلطو  األهم واألكثر أثرا  ي دقة امليزانيات التقديرية هي التوصل إىل تقدير دقيق إىل أقصى حد ممكن  

ل الفرت  اليت تعد عنها امليزانية التقديرية، خاصة أن لدقة التقدير أثرا مباشرا  ي خمتلف من املبيعات املتوقعة خال
 أنشطة املؤسسة والتقديرات املرتبطة هبذه األنشطة.

                                                             
-0211نتوري، قسنطينة، ، جامعة مغةر منشور ماجستةر  رسالة مقدمة لنيل شهاد ،الهيكل المالي على قيمة المؤسسة اختيار، عبد الكرمي بوحادر 1

 .24ص ،0210
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وإن أول ما يقوم به مسئولو إعداد املوازنات التقديرية هو إعداد املوازنة التقديرية للمبيعات ألهنا تعترب األساس 
يه إعداد املوازنات التقديرية األخرى ) إنتاج، مشرتيات، أعباء، استثمارات( وجنا  نظام املوازنات الذي يستند عل

التقديرية يتوقف إىل حد كبةر على مدى الدقة  ي التنبؤ باملبيعات، وهلذا جيب أن تتم عملية التنبؤ باملبيعات بإنتاج 
 1الدقة . األساليب العلمية حىت تكون التقديرات على درجة كبةر  من

 لطرق المستخدمة للتنبؤ بالمبيعات.ا0
من بني أساليب وطرق التنبؤ باملبيعات، يعتمد إعداد حجم هذه املبيعات املتوقعة على عد  أساليب  

 نوعية وكمية امللخصة  ي اجلدول التايل :
 الطرق المستخدمة للتنبؤ بالمبيعات (: 0الجدول رقم ) 

 البيانات المطلوبة مجال التطبيق الثقةدرجة  النموذج.......البيان
جتميع األجراء من أكرب عدد من  معقولة  طريقة دلفي

 املختصني باستخدام أسلوب االستقصاء
جتميع اآلراء وجدولتها وحتليل 
 وجهات النظر مث حتديد الرتتيب  

 وجهات نظر شخصية التنبؤ طويل األجل الالزم لتطوير املبيعات  جيد  بحوث السوق 
 تقارير واستقصاءات ومقابالت  مراجعة وجهات نظر متخصصة معقولة  الرأي الجماعي 

احلاضر واملستقبل أحداث إخضاع  رديء  التماثل التاريخي 
 ألحداث و أمناط تارخيية

 بيانات تارخيية

 الوصف الواقعي للمستقبل تقيم إحداث املستقبل  متغةر التنبؤات النظرية

 تحليل العوامل
 

حماولة حتديد اخلصائص املوضوعية أو  جيد
 السمات املميز  للمنتج

ترتيب اخلصائص املميز  بإضافة 
 إىل برامج احلاسب اآليل

 62، ص1992زين الدين عبد القادر، ختطيط ومراقبة اإلنتاج، جامعة الزقازيق، القاهر ، المصدر: 

 عالقة الموازنة التقديرية للمبيعات بقرار توزيع األرباح.9
قرار توزيع األربا  من خالل حتليل احنراف املبيعات  املوازنة التقديرية للمبيعات و ميكن حتديد العالقة بني  

 2الناتج عن عوامل داخلية مثل القصور  ي تنفيذ اخلطة أو عدم الفعالية، حيسب بالعالقة التالية:
 المبيعات الفعلية المبيعات التقديرية نحراف المبيعات ا

                                                             
 .20، ص مرجع سابق، فريد مقران1
 .21، ص مرجع سابق، فريد مقران2
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 انحراف المبيعات 1 أي أن املبيعات التقديرية أقل من املبيعات الفعلية املؤسسة مل حتسن التقدير غةر أن :
ذلك  ي صاحلا ألهنا حقق ت أكرب مما كان ت تتوقع وهو أمر اجيايب بالنسبة هلا كونه إيراد يرفع  ي معدل أرباحها و 

القول أن املؤسسة قادر  على توزيع أرباحها إن أرادت  يقلل من خسائرها بتغطية التكاليف، وعلى ضوء هذا ميكن
 ذلك.
  انحراف المبيعات 1  :ول أن املؤسسة مل حتسن أي أن املبيعات التقديرية أكرب من املبيعات الفعلية نق

،  ي هذه متوقع أهنا بالغ ت  ي تقدير حجم املبيعات حسب درجة االحنراف أي أهنا مل حتقق ما كانالتقدير و 
، األمر الذي جيعلها غةر قادر  على توزيع ملؤسسة إعاد  النظر وتصحيح اخلطأاحلالة هناك سوء تقدير وجب على ا

 أرباحها خوفا من عدم القدر  على تغطية التكاليف.
 انحراف المبيعات 1  :نقول أن املبيعات الفعليةات التقديرية و  ي هذه احلالة هناك تساوي بني املبيع ،

، أي بإمكاهنا توزيع أرباحها من اختاذ القرارات املخطط هلا مسبقاحسن ت التقدير األمر الذي ميكنها من املؤسسة أ
 عدمه حسب ما هو متفق عليه. 

 الموازنة التقديرية للتسييرثانيا: 
إن اهلدف من وراء إعداد املوازنة التقديرية للتسيةر هو من أجل ضمان أن كمية املواد اليت حيتاج إليها  

نظرا إىل أن الكميات املباعة األوقات املناسبة وبأقل تكلفة، و ، و ي ج سيتم شرائها بالكميات املطلوبةبرنامج اإلنتا 
وكذلك إىل التقلبات املومسية واملد  املطلوبة من أجل التموين باملواد   )  عموما خمتلفة عن الكميات املشرتا تكون 

يتطلب األمر أن تكون تكلفتها أقرب ما ميكن من احلجم زين املواد و يصبح من الضروري خت فرت  االنتظار( فإنه
األمثل) الكمية االقتصادية( ألن زياد  حجم املخزون عن احلجم األمثل يرتتب عليه تكلفة إضافية، نظرا 

 الحتمال:
ظهور بدائل للبضاعة املخزنة؛ 
ارتفاع أعباء التخزين؛ 
ارتفاع أعباء التأمني على املخزون؛ 
اع فرص بديلة نظرا لتجميد األموال  ي املخزون؛ضي 
.ارتفاع التكاليف اإلدارية املتعلقة بتسيةر املخزون 
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كما يتطلب إعداد املوازنة التقديرية للتسيةر اختيار منط التموين أي التموين بكميات ثابتة أو التموين  ي فرتات 
 1اإلستهالكات وموازنة املخزونات. ثابتة، إعداد موازنة الطلبيات، موازنة التموينات، موازنة

 الرقابة على التسيير .0
تكمن عملية الرقابة على التسيةر  ي متابعة ومقارنة املخزونات الفعلية مع التقديرات، واملشكلة اليت جتعل  

تعدد  مشكلة عملية الرقابة معقد  وطويلة هي مشكلة العدد املعترب من املواد اليت يتعني مراقبتها باإلضافة إىل
 :أسباب االحنرافات واليت من بينها ما يلي

 للمواد؛ االستهالكالتغةر غةر املنتظم  ي منط 
الوقوف على مدى التزام املوردين مبواعيد التموين وبالكميات املطلوبة؛ 
 .األداء الضعيف لقسم التموين سواء تعلق األمر بالشراء أو التخزين 

 2حتليل البطاقات احملاسبية.وين حبساب خمتلف النسب املالية و تقييم قسم التمكما ميكن مراقبة و 
 عالقة الموازنة التقديرية للتسيير بقرار التمويل.9
ميكن حتديد العالقة بني املوازنة التقديرية للتسيةر وقرار التمويل من خالل حتليل احنراف التسيةر ويكون   

 اليت حيتاجها تنفيذ برنامج اإلنتاج. حتسب بالعالقة: اهلدف من وراء القيام هبذه العملية هو ضمان الكمية
 التموينات الفعليةالتموينات التقديرية انحراف التسيير 

 انحراف التسيير 1 :الفعلية نقول أن املؤسسة مل حتسن  أين أن التموينات التقديرية أصغر من التموينات
التقدير كون أن االحتياج الفعلي لسةر النشاط فاق ما مت تقديره مسبقا مما جيعل املؤسسة مضطر  إىل إعاد  النظر 
 ي تقديراهتا من أجل حتديد االحتياج املالئم لسةر نشاطها وبتايل حتديد مصادر متويل كافية أي اختاذ قرار متويلي 

 مناسب.
راف التسيير انح 1 :املؤسسة أساءت التقدير كون أن لتموينات الفعليةالتموينات التقديرية أكرب من ا ،

املقدر فاق الفعلي األمر الذي قد يكلفها تكاليف إضافية نتيجة للفوائد اليت قد تدفعها كمقابل لألموال اليت 
 قرار متويلي سليم. اختاذتقديراهتا من أجل  حتصل عليها من أجل تغطية التموينات وبالتايل على املؤسسة مراجعة

 انحراف التسيير 1 :مما يدل على أن املؤسسة أحسن ت تقديرية تساوي التموينات الفعليةالتموينات ال ،
 التقدير وبالتايل اختذت قرار متويلي سليم يتماشى مع احتياجاهتا من التموينات.

                                                             
 .20، ص مرجع سابق، فريد مقران1
 . 20،26،ص نفس المرجع2
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 الموازنة التقديرية لالستثمارثالثا: 
هذه املوازنة التخطيط طويل املدى لكل ما يتعلق بالدور  االستثمارية حبيث يقتضي ذلك تقدير  تشمل  

، ويقصد حبجم االستثمار تلك التكاليف االستثمارية اليت ثمار، وتقدير إراداته املستقبليةكل من نفقات االست
 1ميكن حصرها  ي :

 إضافة إىل النفقات املتعلقة واملتمثلة  ي اآلالت واملعداتاملبالغ املنفقة  ي شراء التجهيزات اخلاصة باملشروع ،
الثابتة بشراء األراضي وإنشاء املباين وبالتايل كل هذه املصاريف تدخل  ي تكلفة الشراء واحلصول على األصول 

 ؛وتركيبها والتأمني عليها
 ؛املرتبطة بتكوين العمال وتدريبهمالتكاليف 
رتبطة بالرسوم اهلندسية والتصميمات وجتارب التشغيل اخلاصة باآلالت  إضافة التكاليف التقنية للمشروع وامل

 ؛ع السوقإىل تكاليف الصيانة واالحتياطات الواجب توفرها ملواجهة ارتفا 
 املواد اخلام الالزمة   حياته والذي يشمل على املخزونرأس املال العامل الالزم لتشغيل ملشروع وذلك خالل فرت ،

 ؛ع الغيار ومواد التعبئة والتغليفة كاملة والذي يتضمن املواد األولية الرئيسية واملساعد  والوقود وقطلدور  إنتاجي
عض التسهيالت كقنوات الصرف التكاليف املتعلقة بتهيئة املشروع خاصة إذا كان املوقع ال يتوفر على ب

 .الصحي، قنوات املاء والكهرباء
ستثمار أمهية معترب  ألن األخطاء اليت حتدث  ي تقييم املشاريع معظمها وعلى ضوء هذه التكاليف فإن حلجم اال

 نتيجة سوء تقدير التكلفة االستثمارية.
 الموازنة التقديرية لالستثمارمسؤولية إعداد .0
نظرا ألمهية املوازنة االستثمارية باعتبار أن القرارات املتعلقة باملشروعات الرأمسالية تؤثر على املؤسسات   

وعلى كل إدار  من إداراهتا، فانه من الضروري أن يقوم مجيع مديري اإلدارات  ي املؤسسة باملشاركة الفعلية  ي 
إعداد موازنة االستثمارات من خالل تقدمي االقرتاحات البديلة وعروض االستثمارات، كما جيب على مدير إدار  

السنوية وكذا حتقيق التنسيق بني هذه املوازنة واملوازنات املوازنات مراجعة ومناقشة وتعديل املوازنة االستثمارية 
 2األخرى، إذ البد من املرور باملراحل التالية :

 ؛ف املستويات املختلفة  ي املؤسسةحصر االقرتاحات االستثمارية املقدمة من طر 
                                                             

،  46ص ص ، 0211، مصر، اإلسكندرية،  د.ط ،، الدار اجلامعية للنشراالقتصاديةمبادئ دراسات الجدوى ، الرحيم زردق، حممد سعيد بسيوين أمحد عبد 1
42 

 . 020، ص 0221، اإلسكندرية، مصر، 1 ، ط، الدار اجلامعيةإعداد واستخدام الموازناتالمدخل الحديث في ، حممد سامي راضي2
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؛وحتديد كل اآلثار املرتتبة عنها القيام بدراسة االقرتاحات االستثمارية املقدمة 
 ؛لقة لكل اقرتا  أو بديل استثمارييع كل البيانات املتعجتم
. املفاضلة بني املشاريع املقرتحة وفقا ملعايةر معينة وحتديد املبلغ املخصص لالستثمار 
 عالقة الموازنة التقديرية لالستثمار بقرار االستثمار.0
االستثمار من خالل حتليل احنراف االستثمار إذ ميكن حتديد العالقة بني املوازنة التقديرية لالستثمار وقرار   

 1يقتضي ذلك حتديد نفقات االستثمار. حيسب بالعالقة التالية :
 االستثمار الفعلي االستثمار التقديري انحراف االستثمار 

 انحراف االستثمار 1 : أين أن االستثمار التقديري أصغر من االستثمار الفعلي مما يدل على أن املؤسسة
أساءت التقدير وحتمل ت تكاليف أكرب مما كان ت تتوقع وبالتايل تنفيذها لقرار االستثمار ال ينصب  ي صاحلها 

 .ماري سليممن أجل اختاذ قرار استثوبالتايل عليها ضبط تقديراهتا مبا يتماشى مع متطلبات االستثمار 
 انحراف االستثمار 1 : االستثمار التقديري أكرب من االستثمار الفعلي املؤسسة أساءت التقدير غةر أن ذلك

املؤسسة  ي صاحلها نظرا الخنفاض تكاليف االستثمار مقارنة مبا مت تقديره وعليه ميكن القول أن من مصلحة 
 .تنفيذها لقرار االستثمار

 انحراف االستثمار 1 : االستثمار التقديري يساوي االستثمار الفعلي املؤسسة أحسن ت التقدير وبتايل  ي
 .صاحلها تنفيذها لقرار االستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 A. LARBI ,Analyse financière de l entreprise et décisions a court terme , université d Oran, 

institut des sciences es anomiques , 1984, p 325 . 
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 : دراسات سابقةالمبحث الثالث
واليت احلايل، هناك العديد من الدراسات اليت تناول ت موضوع التخطيط املايل بأشكال خمتلفة هلا عالقة مبوضوعنا  

بني الدراسات وكذلك حتديد الفجو  العلمية اليت يعاجلها املوضوع من خالهلا يتم حتديد أوجه التشابه واالختالف 
 احلايل.

 الدراسات السابقة استعراض:المطلب األول
 وتتمثل فيما يلي:  
الدراسة األولى: 

في تحسين التخطيط والرقابةواتخاذ  الموازناتالتقديريةاستخدامدور ، بعنوان إميان اهلنيين، بالل بدران 
ومت  ،4100التطبيقية سنة  ، قسم احملاسبة جامعة البلقاء القرارات فيالشركات الزراعيةالمساهمة في األردن

: مامدى استخدام الشركات الزراعية املسامهة  ي األردن للموازنات التقديرية  ي حتسني طر  اإلشكالية التالية
 ة واختاذ القرارات ؟ وظائف التخطيط والرقاب

وهدف ت الدراسة للتعرف على دور استخدام املوازنات التقديرية  ي حتسني التخطيط والرقابة واختاذ القرارات  ي 
، ومدى قيامها بإعداد املوازنات التقديرية ولتحقيق ذلك مت االعتماد على كات الزراعية املسامهة  ي األردنالشر 

، وتوصل الباحث spss، واستخدام الربنامج اإلحصائي دار  من عينة الدراسةعامل باإل 71االستبيان وزع على 
، وكذلك وجود معوقات تواجه تقوم بإعداد املوازنات التقديرية: أن معظم الشركات الزراعية املسامهة اللنتائج أبرزها

، وصعوبة حتويل الدراسةالقرارات  ي الشركات حمل واختاذاستخدام املوازنات التقديرية  ي التخطيط والرقابة 
 األهداف واإلسرتاتيجيات إىل أرقام توضع  ي موازنات تقديرية . 

الدراسة الثانية: 
،قسم علوم التخطيط المالي ودوره في اتخاذ القرار في المؤسسات االقتصاديةبوزربةرشيد ، 

:ماهو دور التخطيط املايل  ي اختاذ القرار  ي ومت طر  اإلشكالية التالية، 41074102التسيةر جامعة املسيلة سنة 
 املؤسسات االقتصادية ؟  

وهدف ت الدراسة للتعرف على طبيعة العالقة بني متغةرات الدراسة واملسامهة الفعالة اليت يتميز هبا التخطيط املايل 
املؤسسة  استمرارية ، وكذلك معرفة مدى أمهية التخطيط املايل  يارات مالية سليمة تتخذها املؤسسةإلنتاج قر 

، وتوصل الباحث لنتائج تماد على املنهج الوصفي التحليليومنوها وتوسيع حصتها السوقية ولتحقيق ذلك مت االع
أبرزها: أن املركب الصناعي التجاري احلضنة _املسيلة _ اليعتمد فقط على املوازنات التقديرية الختاذ قراراته بل 
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ن املوازنة التقديرية هي من بني األدوات التخطيطية حيث من خالهلا يتم حتليل ، وأيعتمد أيضا على لوحة القياد 
، التخطيط املايل يقوم  ي األساس على حتديد اهبا واختاذ اإلجراءات التصحيحيةاالحنرافات ومن مث حتديد أسب

 .يذها عن طريق املوازنة التقديريةاألهداف والتنبؤ لتنف
لدراسة الثالثةا: 

مدى استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في شركات 4112صيام  
 الصناعة الدوائية المساهمة العامة األردنية

هتدف هذه الدراسة إىل بيان أمهية استخدام املوازنات التقديرية  ي عملية التخطيط والرقابة واختاذ القرارات املالية 
، وذلك من خالل التعرف إىل مدى مسامهة املوازنات دوائية املسامهة العامة األردنية ي الشركات الصناعية ال

، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم إستبانة وزع ت باليد إلدار   ي أداء وظائفها اإلداريةالتقديرية  ي مساعد  ا
إستبانة ومت 24 ي الشركات واسرد منها من املدراء املاليني والعاملني  ي الدوائر املالية واألقسام احملاسبية 71على 

من قبل اإلدارات  72، وقد توصل ت الدراسة إىل أنه يتم استخدام املوازنات التقديرية بنسبة اختبار الفرضيات
 وأوص ت الدراسة بضرور  تعزيز استخدام املوازنات التقديرية  ي التخطيط  ي الصناعات الدوائية.

:الدراسة الرابعة 
تقييم عملية التخطيط المالي وإعداد الموازنات التقديرية في 4102زينب رضوان علي  
 .المؤسسة

عن تقييم عملية التخطيط املايل وإعداد املوازنة التقديرية  ي املؤسسة حالة تطبيقية  أجري ت هذه الدراسة للكشف
قتصادية ، كلية العلوم االإدار  ماليةمذكر  ماجستةر، ، Enmipعن املؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية 

: ماهو واقع تطبيق أساليب التخطيط املايل اول هذا البحث اإلشكالية التالية، تنسنطينة، قوالتجارية وعلوم التسيةر
 وإعداد املوازنات التقديرية داخل املؤسسة االقتصادية؟

كأحد أهم وظائف اإلدار  املالية مث دراسة وقد كان ت اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل تناول التخطيط املايل  
، وأيضا دراسة ل املايل هو أساس التخطيط املايلالتخطيط املايل كعملية قائمة حبد ذاهتا من خالل معرفة أن التحلي

 الدور الذي تلعبه املوازنات التقديرية  ي جمال التخطيط املايل.
املوازنات التقديرية وسيلة اتصال بني عملية التخطيط املايل و ئج هو أن أما أهم ما توصل ت إليه الباحثة من نتا

،وتوصل ت أيضا إىل أن املؤسسة تعتمد على املوازنات التقديرية ية والوحدات اإلنتاجية والتجاريةاملديريات املركز 
 خاصة منها املالية  ي الرتمجة الرقمية لعملية التخطيط املايل.
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:الدراسة الخامسة 
Joseph Maroua,The affect of Financial planning on the Financial performance of 

automobile firms in kenya 

الباحث  ي دراسته  اعتمد،4102شهاد  ماجستةر  ي إدار  األعمال، جامعة نةرويب،  مذكر  مقدمة لنيل 
، ومت احلصول على البيانات األولية من الكمية  ي مجع البيانات وحتليلهاعلى املنهج الوصفي باإلضافة ألساليب 

 حمل الدراسة. بالشركاتخالل االستبيان باختيار عينة عشوائية للموظفني 
، وأشارت نتائج ملايل للشركات الصناعية  ي كينياهدف ت الدراسة إىل معرفة أن التخطيط املايل له تأثةر على األداء ا

ء املايل للمؤسسة وأظهرت الدراسة أن هناك عالقة بني التخطيط الدراسة على أن لتخطيط املايل تأثةر على األدا
، وبالتايل ميكن القول بأن لتخطيط املايل مل يعتمد على جنا  اخلطة املاليةاملايل واألداء املايل للشركة وجنا  أي ع

 تأثةر على األداء املايل لشركات الصناعية  ي كينيا.
 بين الدراسات   واالختالف: أوجه التشابه المطلب الثاني

 ميكن حتديد أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة والدراسات السابقة من خالل ما يلي: 
 أوال: أوجه التشابه

أهنا تتناول موضوع التخطيط املايل وأدواته؛ 
 (  ي استخدام املوازنة  تشاهب ت مع بعض الدراسات مثل دراسة ) إميان اهلنيين ( ودراسة ) رشيد بوزربة

 التقديرية كأدا  الختاذ القرارات؛
 تشابه الدراسات من حيث املنهج التحليلي؛ 
 .تشاهب ت من حيث اهلدف وهو معرفة مدى اعتماد املؤسسات على األسس العلمية  ي تسيةر نشاطاهتا 

 االختالفثانيا: أوجه 
 ( من حيث استخدام الربنامج اإلحصائياختلف ت الدراسة احلالية مع دراسة ) إميان اهلنيينspss؛ 
  اختلف ت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث القطاع فكان ت الدراسة احلالية  ي قطاع خدمايت أما

 الدراسات السابقة فكان ت  ي قطاع صناعي؛
  اختالف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث القرارات املعاجلة حيث تعاجل الدراسات السابقة

 القرارات بصفة عامة أما الدراسة احلالية فتعاجل القرارات املالية بصفة خاصة؛
 السابقة من حيث احلدود املكانية اختالف الدراسة احلالية مع الدراسات. 
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 لفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية : االمطلب الثالث
من خالل استعراض أوجه التشابه واالختالف بني الدراسات نشةر أن الدراسة احلالية تتفق مع الدراسات  

السابقة  ي موضوعها الرئيسي وهدفها العام إال أهنا متثل الفجو  العلمية اليت تعاجلها هذه الدراسة وهي كالتايل: 
  هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع التخطيط املايل من خالل التعرف على كفاء  استخدام املوازنة

 التقديرية كأدا  من أدواته؛
  قراراهتا. اختاذحماولة معرفة واقع تطبيق األسس العلمية  ي املؤسسة االقتصادية ومدى اعتمادها عليها  ي 
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 :خالصة الفصل
يهدف التخطيط املايل  ي املؤسسة االقتصادية إىل الكشف عن مواطن القو  والضعف  ي خمتلف اجملاالت       

املؤسسة ومن أجل الوقوف على نقاط القو  والضعف البد  صةرور والسياسات املتبعة اليت من شأهنا أن تؤثر على 
تقوم بشكل عام على حتليل االحنرافات  ي املؤسسة  من استخدام طرق وأساليب من أمهها املوازنات التقديرية، اليت

 من أجل توضيح الصور  املستقبلية لنشاط املؤسسة واختاذ القرارات املالية املناسبة.



 

 
 

 
   

 الفصل الثاني
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 تمهيد:
مت من خالل اجلزء النظري التطرق ألهم اجلوانب النظرية اخلاصة بالتخطيط املايل و عالقته باختاذ القرارات  

التقديرية ، و تدعيما للدراسة النظرية ومن أجل إسقاط هذه املالية ، وما يشمله من أدوات واليت من أبرزها املوازنة 
الدراسة على الواقع ، وقع اختيارنا على مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع ورقلة ، حيث سيتم  ي هذا الفصل إجراء 

ع دراسة تطبيقية على هذه املؤسسة و التطرق ملختلف املوازنات اليت تقوم هبا من أجل مقارنة النتائج الفعلية م
 النتائج املقدر  لتحليل االحنرافات و اختاذ القرارات املالئمة.
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 تقديم الدراسة المبحث األول:
، حيث  لتارخيي  ي سوق احللول الشبكية وخدمات االتصاالت  ي اجلزائراتصاالت اجلزائر تعترب املتعامل ا 

حيث أصبح ت مؤسسة  ،00 00 4112املؤرخ  ي  2كان ت تابعة للوظيف العمومي إىل حني صدور القرار رقم 
 قائمة بذاهتا.

 تقديم المؤسسة  :المطلب األول
 1التطرق إىل تاريخ مؤسسة اتصاالت اجلزائر يعين اإلملام بالتعريف والنشأ . 

 التعريف :أوال
تنشط  ي جمال اهلاتف الثاب ت والنقال مت  4111هي مؤسسة عمومية جزائرية ذات أسهم تأسس ت عام   

املتعلق بإعاد  هيكل ت قطاع  ، 2  4111 2املؤرخ  ي   4111 2للقانون رقم   10إنشاءها مبوجب تطبيق البند 
نشاطات االتصاالت ومنه فان مؤسسة ار مت الفصل بني نشاطات الربيد و الربيد واالتصاالت ومبوجب هذا القر 

أصبح ت مؤسسة ذات أسهم قائمة بذاهتا متارس أنشطتها بشكل رمسي اجلزائر هي وليد  هذا القانون و  اتصاالت
 . 0  4112 0ابتداء من 

 التطور التاريخي  ثانيا:
ار اهلاتف حيث أنه كان سوق االتصاالت  ي اجلزائر يعاين من تأخر  ي انتش  2 4111قبل صدور قانون  

 ي الدول املتقدمة باإلضافة إىل ذلك أكثر  21 ي باقي دول املغرب العريب و 2مقابل  2مل يكن يتجاوز 
 .االتصاالتت مل تكن موصولة بشبكة من نصف البلديا

ت و مت إنشاء اتصاالت اجلزائر اليت اختذت الشكل القانوين لشركة ذات أسهم لتعمل على سوق شبكا 
احملدد للقواعد  4111أوت  2بتاريخ  24111 ي القانون ، ميالدها منصوص عليه خدمات االتصاالت االلكرتونية

 .العامة للربيد و املواصالت ، فضال عن قرار اجمللس الوطين ملسامهات الدولة
CNPE  )   الذي نص على إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية أطلق عليها اسم  4110مارس 0بتاريخ اتصاالت

. وفق هذا املرسوم الذي حدد نظام مؤسسة عمومية اقتصادية حت ت صيغة قانونية ملؤسسة ذات أسهم  اجلزائر
. حت ت 4114مايو00دج و املسجلة  ي مركز السجل التجاري يوم  20472021111برأس مال اجتماعي املقدر ب 

 . b203808100رقم 

                                                             
1 www.algeriatelecom.dzpage consultée le : 18 /8 / 2020 

http://www.algeriatelecom.dz/
http://www.algeriatelecom.dz/
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دمات الربيد االتصاالت عن خلفصل أنشطة الربيد و  4112أفريل01انطلق ت اتصاالت اجلزائر فعليا  ي  
)جي إس إم( ألف مشرتك  ي 021ن كان لدى اتصاالت اجلزائر ما يقرب م  4112.  ي عام واملواصالت القدمية

االتصاالت  االنرتن ت والثابتة، وتشمل أنشطتها اهلاتف الثاب ت واهلاتف احملمول و مليون عميل على الشبكة  0,2و
 .صناعيةعرب األقمار ال

أطلق ت شركة اتصاالت اجلزائر جمموعتها اجلديد  من عروض االنرتن ت املسما   4102مارس  21 ي  
IDOOM ADSLميجاب ت2إىل  0، بسرعات ترتاو   من الثانية. 

تقدم اتصاالت اجلزائر اهلاتف الثاب ت غةر احملدود من خالل جمموعتها اجلديد  من  4102ماي 42 ي  
 .IDOOM FIXEالعروض 
  أطلق ت شركة اتصاالت اجلزائر شبكة اجليل الرابع  ي الوضع الثاب ت لعمالئها املقيمني 4102سبتمرب  2 ي  
، أطلق عليها السلكية  جمتمعية  ي اجلزائرأطلق ت شركة اتصاالت اجلزائر أول شبكة 4102ابريل  02 ي  

 .الكبةر  بالنطاق العريض الالسلكي و هو حل مبتكر يتيح تغطية املناطق احلضرية ،WICIاسم 
اجلديد غةر احملدود بسرعة تصل إىل  ADSLأطلق ت شركة اتصاالت اجلزائر عرض  4102أفريل42 ي  

 .الثانية ميجاب ت41
 ي VOLTEأعلن ت شركة اتصاالت اجلزائر عن تسويق خدمة أول صوت عرب   4102جويلية20 ي  

 اجلزائر.
 .مع فتح احللقة احمللية للمنافسة انتهى احتكارها لتوفةر الوصول إىل االنرتن ت 4102جوان  2 ي  
إلعاد  شحن  مساحة الدفع االلكرتوين للعمالء أطلق ت اتصاالت اجلزائر تطبيق  4102نوفمرب  40 ي 

 .ودفع فواتةر اهلاتف IDOOMحسابات 
موع تكاليف بأعبائها احلالية من بينها جمهي ملزمة بالتحكم ألف عامل و  41ف اتصاالت اجلزائر توظ 

 .من رقم أعماهلا 21األجور اليت تقارب 
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 :مهام و أهداف مؤسسة اتصاالت الجزائر ثالثا
 1تتمثل فيما يلي:ى لتحقيقها كغةرها من املؤسسات و أهداف تسعؤسسة اتصاالت اجلزائر عد  مهام و مل 

 :.المهام0
 متكن من نقل وتبادل الصوت، الرسائل املكتوبة، البيانات الرقمية، اإلعالم ات االتصاالت اليت تسويق خدم

 ؛السمعي البصري
  ؛االتاخلاصة باالتصتعمل على تطوير وتنمية واستغالل الشبكات العمومية و 
 ؛ ية مع مجيع املتعاملني  ي الشبكةاستغالل االتصاالت احمللتعمل على وضع  وتنمية و 
 .األهداف:9
 للوصول لعدد  ذلك العرض بالنسبة للخدمات اهلاتفية، وتسهيل الولوج خلدمات االتصاالت و  الزياد   ي نسبة

 ؛أكرب من املستعملني، وباخلصوص املناطق الريفية
  تنافسية  ي جمال جعلها أكثر سلة أو جمموعة التشكيالت املقدمة، و سلياد  وتنمية جود  اخلدمات املعروضة و ز

 ؛االتخدمات االتص
 ؛التصاالت للوصول إىل شبكة مرنة وموصولة بطرق اإلعالمتطوير الشبكة الوطنية احمللية ل 
 ؛ؤسسة اإلعالم واالتصال  ي اجلزائراملشاركة كممثل رئيسي  ي جمال فتح برنامج تطوير مل 

 :وتتمحور نشاطاهتا حول
 ؛املكتوبة واملعطيات الرقمية التصاالت مبا يسمح بنقل الصور  والصوت والرسائلمتويل مصاحل ا 
 ؛تطوير واستمرار وتسيةر شبكات االتصاالت العامة واخلاصة 
  تسيةر االتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبكة االتصاالت .إنشاء واستثمار و 

 رابعا: أسباب اختيار المؤسسة
توفر املعلومات املطلوبة إلعداد البحث؛ 
 مؤسسة اتصاالت اجلزائر مؤسسة اقتصادية تتماشى وموضوع البحث؛ 
 الرغبة الشخصية؛ 
 سسات املتوفر .التواصل مع املؤ  الظروف الصحية الناجتة عن جائحة كورنا وعدم إمكانية 
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 مؤسسة ل: الهيكل التنظيمي لالمطلب الثاني
 الشكل التايل: ميكن عرض اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر من خالل 

 لهيكل التنظيمي التصاالت الجزائر: ا0رقم الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  
  

 
 
 
 

 .www.algeriatelecom.dz:باالعتماد على الموقع المصدر: من إعداد الطالبين
 
 
 

 المساعد الرئيسي مدير اإلدارة العامة

 

 مستشار

DGA 

 مديرية االتصاالت
 مديرية الدراسات

Division de landit 

Fawriمديرية المشروع

Easyمديرية المشروع

 المفتشية العامة

 مديرية التخطيط

DP FTIX 

DP ATHIR 

 مديرية الطاقة و المحيط

DRA 

 DRT 

DRB 

DRI 

 

DDRT 

 المكلفون بالمهام

D.F.R 

D.R.C.P 

D.A.I 

D.G.C 

 D.E.P 

DW AC 

 الجزائر اتصاالت ساتليت

Diaweb 

Mobilis 

DRVT DPSI مديرية المالية مديرية اإلدارة العامة مديرية الموارد البشرية 

DSIE DRMS DROI 

http://www.algeriatelecom.dz/
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 1وسنتناول ذكر خمتصر ملهام بعض املصاحل:
 :( PDG.الرئيس المدير العام ) 0

يعد املسؤول األول عن األعمال القائمة حيث يتوىل مع مساعديه مهمة حتقيق هو رئيس جملس اإلدار  و          
 :حل املتخصصة ومن مهامه السهر علىاألهداف املرسومة من قبل املصا

 ؛ظ على احلصص  ي السوقاحلفا 
  ؛ير ثقافة الشركة  ي سوق املنافسةتطو 
 ؛تطوير التسويق العملي 
  التنسيق بني املصاحلافق عليها و السهر على تطبيق الربامج املو.  
 infermation des donnees  Technique(  IDT. مديرية التخطيط ) 9

 :وتنحصر مهامه فيما يلي          
 ؛ذية اإلعالمية العامةالتغ 
 ؛وكلة عند طلب رئيس املدير العامتطبيق املهام امل 
؛بني املديريات عرب املعلوماتية  التنسيق 
ختليص أو تعطالت أو ما شابه ذلك اإلطالع على كل ما خيص الفواتةر من. 
 (: ( INSPECTION GENERALE. المفتشية العامة 3

 وهي مكلفة ب:وتكون خت ت رقابة مباشر  للمدير  
 ؛مراقبة قاعد  األعمال السنوية 
 ؛فتيش بطلب من املدير العام شخصياتنفيذ املهام املفاجئة لت 
  ي حالة ظهور أي مشكلة  ي الشركةالقيام بتحقيقات . 
 :(DEE. مديرية الطاقة و المحيط ) 4

 .دراسة احمليط العام هلاضافة إىل وهي مكلفة بكل ما خيص الطاقة املستعملة من طرف الشركة باإل 
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 :( ( DRH. مديرية الموارد البشرية 5
 :العمود الفقري للشركة من مهامها وهي تعترب 

 ؛إعداد الدراسات وإنشاء اإلحصائيات ومتابعة مؤشرات التسيةر 
 ؛اءاتالكفخذ بعني االعتبار تسيةر املال و املشاركة  ي إعداد املخططات التنموية مع األ 
 ؛إنشاء خمططات وبرامج التكوين وتنشيطها وفقا لوضعها العملي 
 تسيةر أنظمة املكافآت والتحفيزات. 
 :( DFC. مديرية المالية و المحاسبة ) 6

 :وهي مكلفة ب 
 ؛تقدمي املساعد  للهياكل العملية 
 ؛ط السةر احملاسيب واملايل لشركةتنشي 
  ؛جلبايةاتسيةر امليزانية و 
 إعداد ووضع القواعد واإلجراءات والسهر على تطبيقها. 
 :( DGAL. مديرية اإلدارة العامة و اإلمدادات ) 2

 :وتقوم باملهام التالية 
 ؛ة األساسية لتنشيط أنظمة املؤسسةمعاجلة النصوص التنظيمي 
 ؛احملافظة على هياكل املؤسسة ومعاجلة املسائل القضائية 
 ؛املالية وإعاد  تسجيل عقود امللكية وامللفات العقاريةتسيةر ومحاية الذمم 
 نشيط التسيةر اإلداري باستنتاج ومعاجلة الصفقاتت. 
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 منهجية الدراسة:المطلب الثالث
لكل دراسة منهج خاص هبا قصد وصفها وتفسةرها للوصول إىل نتائج الدراسة والعوامل اليت حتكمها  

 واستخالصها من أجل تعميمها.
 أوال: المنهجية المتبعة

املنهجية اليت اتبعناها  ي دراستنا متمثلة  ي استخدام املنهج الوصفي التحليلي للدراسة النظرية وهو طريقة  
من طرق التحليل والتفسةر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمدد  لوضعية اجتماعية أو إنسانية 

 1احلق  ي أيسر سبله وميكن تعريفه بأنه الطريق البني إىل 
كما يعرف على أنه طريقة متبعة لدراسة ظاهر  من الظواهر قصد تشخيصها وحتديد أبعادها ومعرفة أسباهبا وطرق 

 2عالجها للوصول إىل نتائج عامة ميكن تطبيقها.
و منهج ، وهعلومات الضروريةو ي الدراسة التطبيقية اعتمدنا على منهج دراسة احلالة من أجل احلصول على امل

يقوم على أساس التعمق  ي دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحد  أو دراسة مجيع املراحل اليت مرت هبا وذلك قصد 
 الوصول إىل تعميمات علمية متعلقة بالوحد  املدروسة وغةرها من الوحدات املشاهبة هلا.

 وقد استعملنا مصدرين أساسيني جلمع املعلومات وهي كالتايل:
 . المصادر الثانوية 0

ت الثانوية واليت تتمثل  ي الكتب، من أجل معاجلة اإلطار النظري هلذه الدراسة اجتهنا إىل مصادر البيانا 
، واألحباث والدراسات السابقة اليت تناول ت موضوع الدراسة املراجع العربية واألجنبية ذات العالقة باملوضوع

 واملتمثل  ي األطروحات واملذكرات.
 المصادر األولية .9

من املوازنات ملعاجلة اجلانب التطبيقي ملوضوع الدراسة جلأنا إىل اتصاالت اجلزائر من أجل دراسة جمموعة  
 ، اليت تقوم هبا املؤسسة.التقديرية للمبيعات، التسيةر، االستثمار

 ع وعينة الدراسةثانيا: مجتم
 . مجتمع الدراسة:0

 اإلدارية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر.يتمثل جمتمع الدراسة  ي الوحدات  
                                                             

، ص  0212، سوريا ،  0، العدد  06، جملة جامعة دمشق ، اجمللد دور مناهج البحث العلمي العامة المعاصرة في تطوير نظرية الجغرافية البشرية علي حممد دياب ، 1
644. 

 .162، ص  0212، األردن ،  1، دار املسةر  ، ط  مناهج وأساليب البحث العلمي في ميدان التسويق، الرضاعلي فال  2
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 . عينة الدراسة:9
فيما خيص عينة الدراسة قمنا بإجراء دراسة حالة على مستوى اتصاالت اجلزائر من أجل دراسة دور  

، ورؤية إذا كان ت املؤسسة حمل الدراسة ديرية  ي اختاذ القرارات املاليةالتخطيط املايل باستعمال املوازنات التق
 أخذت بنتائج املوازنات التقديرية  ي اختاذها لقراراهتا املالية. 

 دور الموازنة التقديرية في اتخاذ القرارات المالية :المبحث الثاني
متد  من سنعرض  ي هذا املبحث خمتلف املوازنات التقديرية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر وكالة ورقلة للفرت  امل 

 مناقشة النتائج املتوصإلليها .املوازنات اليت تستخدمها املؤسسة، و حتليل خمتلف احنرافات ، و 4102إىل  4102
 الموازنة التقديرية للمبيعات وعالقتها بقرار توزيع األرباح :المطلب األول

أمهها قرار ية و القرارات املالتعترب املوازنة التقديرية للمبيعات خطو  أولية ميكن من خالهلا اختاذ خمتلف  
 .ة اليت يندرج حتتها اختاذ القرارتوزيع األربا  كوهنا تدخل  ي عملية حساب النتيج

 :4102نة التقديرية للمبيعات لسنة تحليل المواز  .0
 4102: انحراف المبيعات لسنة ( 4الجدول رقم ) 

 : مليون دجالوحدة                                                                                       

 النسبة االنحراف  الفعلي المقدر  البيان 
 0 2222  212122 202111 الهاتف و االنترنت

 .باالعتماد على وثائق املؤسسة البنيمن إعداد الط :المصدر

 المبيعات الفعلية  التقديرية  المبيعاتانحراف المبيعات 
000222  020200  0500  

 المبيعات التقديرية  االنحرافنسبة االنحراف 
  0500  000222 2.20نسبة االحنراف   

 تعليق:
أي أن املبيعات  0كان احنراف املبيعات موجبا بنسبة   4102من خالل حتليلنا لالحنراف للمبيعات لسنة 

التقديرية أكرب املبيعات الفعلية مما يدل على أن املؤسسة حقق ت قدر من املبيعات أقل مما كان ت تتوقع ولكن 
من فيذ القرارات املتفق عليها مسبقا، و ، األمر الذي جيعلها قادر  على تنبة قليلة تعكس حسن تقدير املؤسسةبنس
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ونه نتيجة يتم التوصل إليها من خالل املبيعات فهنا ميكن القول أن املؤسسة بني هذه القرارات قرار توزيع األربا  ك
 .ا من توزيع أرباحها إن أرادت ذلك ي وضع جيد ميكنه

 :4102نة التقديرية للمبيعات لسنة . تحليل المواز 9
 :4102(: انحراف المبيعات لسنة 2الجدول رقم )

 : مليون دجالوحدة                                                                                      

 النسبة االنحراف  الفعلي  المقدر البيان
  04  27272 210222 212401 الهاتف و االنترنت

 .باالعتماد على وثائق املؤسسة البنيمن إعداد الط: المصدر

 المبيعات الفعلية التقديرية  المبيعاتانحراف المبيعات 
020002  520000  57070 

 المبيعات التقديرية االنحرافنسبة االنحراف 
57070 020002  2.00  

  تعليق:
أي أن املبيعات الفعلية أكرب من املبيعات التقديرية مما يعين  04كان سالبا مبقدار   4102احنراف املبيعات لسنة 

أن املؤسسة حقق ت أكرب مما كان ت تتوقع ولكن بنسبة تعكس سوء تقدير املؤسسة حلجم مبيعاهتا كون املراد فاق 
اليفها زادت رحبيتها وقل ت تك ،املتوقع غةر أن ذلك ينصب  ي صاحل املؤسسة إذ تعترب املبيعات إيرادات كلما زادت

 .مر الذي ميكنها من توزيع أرباحهااأل
 :4102نة التقديرية للمبيعات لسنة .تحليل المواز 3

 4102انحراف المبيعات لسنة :(2)الجدول رقم 
 : مليون دجالوحدة                                                                                       

 النسبة االنحراف الفعلي  المقدر البيان 
 4 02222 222222 222221 الهاتف و االنترنت

 باالعتماد على وثائق املؤسسة من إعداد الطالبنيالمصدر: 

 المبيعات الفعلية المبيعات التقديرية انحراف المبيعات 
500052  590050  00050 
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 المبيعات التقديرية االنحرافنسبة االنحراف 
00050  500052  2.20 

 تعليق:
أي أن املبيعات التقديرية أكرب من املبيعات الفعلية مما  02222كان موجبا مبقدار   4102احنراف املبيعات لسنة 

ومل حتقق ما كان ت تتوقعه األمر الذي جيعلها غةر قادر  على  4يدل على أن املؤسسة أساءت التقدير بنسبة 
 توزيع أرباحها.

 الموازنة التقديرية للتسيير وعالقتها بقرار التمويل المطلب الثاني :
يعترب قرار التمويل من أهم القرارات املالية فهو ذلك القرار املتعلق بكيفية احلصول على األموال بالشكل  

ختاذ ، وتعترب املوازنة التقديرية للتسيةر وسيلة ميكن من خالهلا ازياد  التكاليف أو ختفيض العائد الذي ال يؤدي إىل
 قرار التمويل السليم. 

 :4102تحليل الموازنة التقديرية للتسيير لسنة .0
 4102: انحراف التسيير لسنة (2)الجدول رقم 

 : مليون دجالوحدة                                                                                      

 النسبة االنحراف  الفعلي  المقدر البيان 
 02 09090 90790 07572 مشرتيات مستهلكة

 09 07700 002070 020992 خدمات

 00 070257 0200209 0090002 مصاريف العمال

 0252 0  05070 00000 الضرائب والرسوم

 02 422111 0474222 0202222 المجموع

 .باالعتماد على وثائق املؤسسة من إعداد الطالبني :المصدر

 الفعلي المقدر انحراف التسيير 
 0000000  0070000 422111 

 المقدراالنحرافنسبة االنحراف   
000222  0000000  1.02 
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 تعليق:
، مصاريف النقل  واملتمثلة  ي كل من املشرتيات، اخلدمات 4102ا الحنرافات التسيةر لسنة من خالل حتليلن

 مصاريف العمال مبقادير ترتاو  مابني ي كل من املشرتيات واخلدمات و افات موجبة الضرائب مت تسجيل احنر 
41111 071111؛  األمر الذي يدل على أن املؤسسة بالغ ت  ي تقدريها حلجم مصاريفها باستثناء الضرائب

أي أهنا حتمل ت ضرائب أكرب مما كان ت تتوقعه  وعلى العموم  0121والرسوم فقد سجل ت احنراف سالب مبقدار 
وهي نسبة كبةر  تعكس  02أي بنسبة تقارب  422111فإن مؤسسة اتصاالت اجلزائر سجل ت احنراف قدره 

، األمر الذي ى كون أنه لكل احتياج مصدر متويلسوء تقديرها ملصاريفها من جهة وملصادر متويلها من جهة أخر 
 د  هيكلة جدول متويلها من أجل اختاذ قرار متويل سليم وجتنب املخاطر املرتتبة عن التمويالت.  ميكنها من إعا

 :4102زنة التقديرية للتسيير لسنة .تحليل الموا9
 4102: انحراف التسيير لسنة (2الجدول رقم )

 : مليون دجالوحدة                                                                                      

 النسبة االنحراف  الفعلي المقدر  البيان 
 22 27224 02070 07572 مشرتيات مستهلكة

 47 27222 002577 020992 خدمات 

 02 022201 0205002 0090002 مصاريف العمال

 022 0  00977 00000 الضرائب والرسوم

 07 422424 0422224 0202222 المجموع 

 .باالعتماد على وثائق املؤسسة من اعداد الطالبنيالمصدر: 

 الفعليالمقدرانحراف التسيير 
  0000000  0005900 422424 

 المقدر  االنحرافنسبة االنحراف 
005000  0000000 1.07 
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 :تعليق
،ومصاريف اخلدمات ،حنرافا موجبا  ي كل من املشرتياتنالحظ أن املؤسسة حقق ت ا من خالل اجلدول أعاله

،وعليه نقول أن إدار  املؤسسة مل حتسن التقدير خاصة فيما يتعلق مما مت تقديرهالعمال أي أن ما حققته فعليا أقل 
  عدم قدر  وهي نسب تعكس 47مث تليها اخلدمات بنسبة ،22باملشرتيات حيث سجل ت احنرافا بنسبة 

،أما الضرائب والرسوم جند أن مامت تقديره يقارب ما حققته املؤسسة بنسبة  املؤسسة على التقدير بشكل سليم
0 وعلى العموم سجل ت املؤسسة احنرافا قدر بنسبة وهي نسبة مقبولة نوعا ما ،07  هي نسبة كبةر  تتطلب و

بتايل اختاذ قرار األموال الالزمة لسةر العملية و  حتديدو  ر  ي تقديراهتا من أجل تصحيحهامن املؤسسة إعاد  النظ
 متويل يتماشى مع متطلباهتا.

 :4102تحليل الموازنة التقديرية للتسيير لسنة  3
 4102(:انحراف التسيير لسنة 7) الجدول رقم

 الوحدة :مليون دج 

 النسبة  اإلنحراف الفعلي المقدر  البيان 
 05900 70  72700 00959 مشرتيات مستهلكة 

 0 0207 000007 050050 خدمات 

 07 900200 500720 0005700 مصاريف العمال

 5 0570 00529 02000 الضرائب والرسوم

 02 241742 0422027 0202242 المجموع

 .باالعتماد على وثائق املؤسسة من إعداد الطالبني: المصدر
 الفعلي  المقدر انحراف التسيير 

0000500  0050057 241742 

 المقدر  االنحرافنسبة االنحراف 
902705  0000500 1.02  

 :تعليق
، أما  70مت تسجيل احنراف سالبا بالنسبة للمشرتيات املستهلكة بنسبة  4102بعد حتليل احنراف التسيةر لسنة 

على التوايل مما يدل  0   ،5  ،07 اخلدمات ومصاريف العمال والضرائب فكان احنرافها موجبا بنسب  
على أن املؤسسة أساءت التقدير فكان احتياجها للمشرتيات املستهلكة أكرب من تقديرها والعكس بالنسبة 
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للخدمات ومصاريف العمال والضرائب فكان تقديرها أكرب من احتياجها ، وعلى العموم سجل ت احنراف تسيةر 
لنظر  ي تقديراهتا من أجل حتديد االحتياجات الالزمة من مما جيعلها مضطر  إىل إعاد  ا 02موجب بنسبة 

 األموال مبا يتماشى مع متطلباهتا لسةر العملية وبالتايل اختاذ قرار متويل مناسب.
 ثمارات وعالقتها بقرار االستثمار: الموازنة التقديرية لالستالمطلب الثالث

، لذا سارع ت العديد من النهوض بعجلة التمنيةاالقتصادي و يعترب االستثمار الركيز  األساسية  ي النمو  
، ويعد هذا األخةر من ا إىل تبين العديد من السياسات والتحفيزات لتشجيع االستثمارالدول خاصة النامية منه

تعترب املوازنة التقديرية وسيلة ميكن من خالهلا اختاذ قرار  تنفذها اإلدار  داخل املؤسسة و أهم وأصعب القرارات اليت
 استثماري ناجح.

 : 4102ستثمار لسنة .تحليل الموازنة التقديرية لال0
 4102: انحراف االستثمارات لسنة (2) الجدول رقم

 : مليون دجالوحدة                                                                                    

 النسبة االنحراف  الفعلي  المقدر  البيان 
 41 0905 5070 00022 البناءات 

 4 050 0920 0022 األثاث

 02 4242 07272 41111 االستثمارات غير تقنية

 0 00 4224 4221 االستثمارات التقنية

 0000 400 0000 022 تركيب عام 

 22 77000 00700 59002 التجهيزات

 20 00000 90200 50022 أعمال القنوات و الكوابل

 22 0900 0000 0222 الزبائنروابط 

 71 022202 22222 020221 استثمارات اخرى

 22 027222 72222 402211 المجموع

 .باالعتماد على وثائق املؤسسة من إعداد الطالبنيالمصدر: 

 الفعلي  المقدر انحراف االستثمار 
 000022  70500  027222 



 واقدةالفصل الثتني ................................بدااةة حتلة مؤةسة اتصتال  الجزائي وكتلة 
 

40 
 

 المقدر  االنحرافنسبة االنحراف 
 097000  000022 1.22 

 تعليق:
مت التوصل إىل جمموعة من النتائج تعكس سوء تقدير املؤسسة  4102بعد حتليلنا الحنراف االستثمار لسنة  

الغةر تقنية باإلضافة إىل االستثمارات األخرى  ي كل من االستثمارات التقنية و  حيث سجل ت احنرافات موجبة
على التوايل مما يدل على أن تقدير املؤسسة الستثماراهتا أكرب من استثماراهتا  0  ،02  ،71بنسب 

، األمر الذي يؤدي باملؤسسة إىل إعاد  ضبط 22الفعلية ، وعلى العموم سجل ت احنراف استثمار موجب بنسبة 
نفيذ االستثمار من تقديراهتا بالشكل الذي ميكنها من معرفة التكلفة احلقيقية لالستثمار ومن مث اختاذ قرار ت

عدمه.و ي هذه احلالة ميكن القول أن من مصلحة املؤسسة تنفيذ االستثمار نظرا الخنفاض تكلفته مقارنة مبا هو 
 مقدر. 

 :4102.تحليل الموازنة التقديرية لالستثمار لسنة 9
 4102: انحراف االستثمارات لسنة (2) الجدول رقم

 : مليون دجالوحدة                                                                                      

 النسبة االنحراف  الفعلي المقدر البيان
 72 02077 9202 09057 البناءات

 02 0090 0000 5002 األثاث

 21 00702 00214 42207 االستثمارات الغير تقنية

 42 0102 4222 2220 االستثمارات التقنية

 0000 0222 0797 009 تركيب عام

 22 00005 09500 50070 التجهيزات

 20 00520 97207 50509 أعمال القنوات و الكوابل

 22 9250 0000 0700 روابط الزبائن

 74 020272 22422 027220 استثمارات أخرى

 22 022212 71222 442722 المجموع

 باالعتماد على وثائق املؤسسة من إعداد الطالبنيالمصدر: 
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 الفعلي   المقدر انحراف االستثمار 
000705  72909  022212 

 المقدر  االنحرافنسبة االنحراف 
000020  000705 1.22 

 تعليق:
سجل ت مؤسسة اتصاالت اجلزائر احنراف موجبا على العموم قدر بنسبة  4102بالنسبة الحنراف االستثمار لسنة 

22 األوىل تعكس ر الذي جيعل املؤسسة أمام حالتنيأين أن املؤسسة بالغ ت  ي تقديرها حلجم استثمارها األم .
 ي صاحلها تنفيذها هلذا  ، أما احلالة ثانية فينصبمن أجل تنفيذ املشروع االستثماريسوء تقديرها الحتياجاهتا 

، غةر الذي يؤدي اخنفاض تكلفة املشروع فعليا األمر ، كون الفارق كبةر بني ما مت توقعه وما مت استخدامهاملشروع
 أن ذلك ال جينب املؤسسة إعاد  النظر  ي تقديراهتا من أجل اختاذ قرار استثماري سليم. 

 :4102ة التقديرية لالستثمار لسنة .تحليل الموازن3
 4102: انحراف االستثمار لسنة (01) الجدول رقم

 : مليون دجالوحدة                                                                             

 النسبة االنحراف الفعلي  المقدر البيان
 72 05209 00707 70022 البناءات

 22 00009 0002 00959 األثاث

 72 70042 02127 21022 االستثمارات غير التقنية

 1 1 1 1 التقنيةاالستثمارات 

 22 0090 0005 00002 تركيب عام

 22 05500 00920 090002 التجهيزات

 22 700000 00955 000202 أعمال القنوات و الكوابل

 0052 1 0052 2 روابط الزبائن

 22 220441 004201 222221 استثمارات أخرى

 22 244222 020277 0122742 المجموع

 باالعتماد على وثائق املؤسسة الطالبنيمن إعداد المصدر: 

 الفعلي  المقدر انحراف االستثمار 
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 0209709  090977 244222 

 المقدر  االنحرافنسبة االنحراف 
 500900  0209709 1.22 

  التعليق:
يتضح من اجلدول أن املؤسسة استغن ت عن االستثمارات التقنية  ي حني سجل ت احنرافا موجبا  ي باقي  

ية وبالتايل فإهنا أكرب من قيمتها احلقيق الستثماراهتا، أي أهنا وضع ت تقديرات 72 ،22االستثمارات بنسبة  
تكاليف االستثمار مقارنة  ستثمار  ينصب  ي صاحلها  وذلك إلخنفاظ، غةر أن تنفيذها لقرار االأساءت التقدير

مبا مت تقديره مسبقا،  ي حني جيب عليها إعاد  النظر  ي تقديراهتا من أجل تصحيحها تفاديا لتكرار اخلطأ وجتنب 
 الوقوع  ي اخلطر واختاذ قرار استثماري يتماشى وإمكانياهتا احملدود .
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 :لفصلخالصة ا
، فيما يتعلق األمر ريالنظ جلانبالتطرق إليه  ي ا من خالل حماولتنا  ي هذا الفصل حصر وجتسيد ما مت 

بالتخطيط املايل باستعمال املوازنة التقديرية ومدى تأثةره على القرارات املالية  ي املؤسسة االقتصادية وباخلصوص 
كيفية مسامهة املوازنة التقديرية  ي اختاذ القرارات ضيحية دقيقة عن  إعطاء صور  تو  ، متمؤسسة اتصاالت اجلزائر

 .4102،  4102،  4102لسنوات حساب خمتلف االحنرافاتو املتوفر   مستعينني مبختلف امليزانيات التقديرية املالية
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خاتمة 
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 خاتمة:
يعترب التخطيط املايل جوهر عمل اإلدار  املالية وبدونه تفقد وظيفة القرارات املالية مضموهنا وجتعل  

بل والتنبؤ مبا سيكون عليه حبيثتفقد االستعداد ملواجهة املتغةرات اليت ستحدث  ي املستقاملؤسسة تسةر حبالة مربكة 
، فمن خالل دراستنا ملوضوع التخطيط املايل وإعداد املوازنات التقديرية اتضح لنا أن العملية التخطيطية الوضع

احمليط اخلارجي والعمل  ي حالة عدم  ، حيث  نتيجة للظروف املتغةر  وتعقدأمهية بالغة  ي الوظيفة املالية تكتسب
التأكد أصبح من الضروري على املؤسسة اختاذ توقعات وحتديد األهداف بشكل دقيق من أجل ضبط مسارها 

 وجتنب الوقوع  ي مشاكل مستقبلية قد تودي هبا إىل زوال نشاطها.
والرقابة على  التقديرية  ي تنظيم وتنسيقإذ اعتمدت مؤسسة اتصاالت اجلزائر ) وكالة ورقلة ( على املوازنة  

، صيصها على استخداماهتا املختلفة، كما تعرب املوازنات التقديرية عن إمكانيات املؤسسة وختنشاطاهتا املختلفة
 -أوالوتظهر أمهية التخطيط املايل  ي ختصيص املوارد املتاحة واحملدود  على االستخدامات املختلفة للمؤسسة.

 ات:اختبار الفرضي
على ضوء اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية سيتم اختبار صحة الفرضيات املطروحة وفقا لنتائج  

 املتوصل إليها:
 . إختبار الفرضية األولى:0

هتدف مؤسسة اتصاالت اجلزائر كغةرها من املؤسسات إىل حتقيق الربح، أما فيما يتعلق بقرار توزيع  
عداد املوازنة التقديرية ملختلف مبيعاهتا ومن مث حتليل االحنرافات الناجتة عن الفرقات األربا  فإن املؤسسة تقوم بإ

ختاذ قرار توزيع األربا  من عدمه، وهذا ما يثب ت بني ما مت تقديره وما مت حتقيقه من األجل الوصول إىل إمكانية ا
 صحة الفرضية.

 . إختبارالفررضية الثانية:9
إىل حتديد االحتياجات التمويلية املستقبلية للمؤسسة من خالل تقديرها  تسعى مؤسسة اتصاالت اجلزائر 

من أجل اختاذ قرار متويلي  وحتليلها الحنرافات التسيةر وذلك من أجل الوقوف على متطلبات النشاط الفعلي
 مناسب، وهذا ما مت إثباته  ي اجلانب التطبيقي.

 . إختبار الفرضية الثالثة:3
ت اجلزائر املوازنة االستثمارية من أجل تتبع ومعرفة تكلفة االستثمار من خالل تستخدم مؤسسة اتصاال 

التخطيط الطويل املدى لكل ما يتعلق بالدور  االستثمارية، عن طريق حتليل االحنرافات الناجتة عما مت تقديره 
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حيث مت إثبات هذه  ثماري يتماشى مع األهداف املسطر ،والقيمة احلقيقية لالستثمار ومن مث اختاذ قرار است
 الفرضية  ي الدراسة امليدانية للمؤسسة.

 . إختبار الفرضية الرابعة: 4
تعتمد مؤسسة اتصاالت اجلزائر على املوازنة التقديرية خاصة منها املالية  ي الرتمجة الرقمية لعملية  

من خالل املقارنة بني النتائج ليم وهذا ما مت إثباته  ي الفصل الثاين،وذلك هبدف اختاذ قرار مايل س التخطيط املايل
 املقدر ، والنتائج الفعلية.   

  نتائج الدراسة: -ثانيا
 من خالل معاجلتنا هلذا البحث مت التوصل إىل النتائج التالية: 

 ميكن اختاذ قرار توزيع األربا  من خالل املوازنة التقديرية للمبيعات؛ 
 تسمح املوازنة التقديرية للتسيةر من اختاذ قرار التمويل؛ 
 ميكن اختاذ قرار االستثمار من خالل املوازنة التقديرية لالستثمار؛ 
  يساعد التخطيط املايل باستعمال املوازنة التقديرية  ي توضيح الصور  املستقبلية للمؤسسة ورسم املسار

 الصحيح؛ 
 يكون بطريقة عشوائية وإمنا وفق حمددات تتمثل  ي حتليل احنرافات املوازنات التقديرية. اختاذ القرارات املالية ال 
 االقتراحات: -ثالثا

 من خالل النتائج املتوصل إليها ميكن اقرتا  توصيات وهي كاآليت: 
  التخطيط املايل  جيب على املؤسسة االهتمام بشكل كبةر بعملية التخطيط املايل ،من خالل إتباع مناذج عملية

  كصور  أفضل من أن يكون  ي شكل أفكار تطبق إال باملوازنات التقديرية؛
  على املؤسسة ومسةريها االعتماد على التخطيط املايل من أجل تقييم وضعها ودراسة خمتلف اجلوانب من أجل

  قرارات مالية سليمة جتعلها بعيد  عن حاالت اإلفالس والتصفية؛  
؛ لكيفية غةر ناجعة  ي املدى الطويل، حيث تعترب اتقدير اجليد للموازنات التقديريةالرياضية لل استعمال الطرق
 ؛د القيام بوظيفة التخطيط املايلعلى املؤسسة إعطاء اهتمام أكثر مبراعا  املتغةرات البيئية اخلارجية عن  
قرتحاهتم عند حتديد األهداف املالية؛ إعطاء اإلدارات واألقسام  ي املؤسسة فرصة أكثر إلبداء تصوراهتم وم
 من األفضل أن يتم إعداد املوازنة التقديرية بصور  مرنة وذلك بوضع موازنة تقديرية رئيسية سنوية و ي نفس
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الوق ت تقسيم هذه املوازنة إىل فصلية ومن مث إىل شهرية على أن يتم مراجعتها  ي هناية كل شهر عند إعداد املوازنة 
 للشهر الالحق.

 :آفاق البحث -رابعا
يعترب موضوع دراسة دور التخطيط املايل باستعمال املوازنات التقديرية  ي اختاذ القرارات املالية من  

،حيث حاولنا  ي هذا البحث إبراز دور التخطيط املايل باستعمال املوازنات ملواضيع املهمة اليت جيب دراستهاا
 ،ومن أفاق الدراسة مايلي:اسة العالقة اليت تربطهمالية ودر التقديرية  ي إختاذ القرارات املا

 دور التخطيط املايل  ي تفعيل اخلةرات اإلسرتاتيجية؛ 
 دور التخطيط املايل  ي حتسني أداء املؤسسات الصغةر  واملتوسطة؛ 
 دور املعلومات احملاسبية  ي اختاذ القرار املايل؛ 
 املالية  ي املؤسسة االقتصادية.دور لوحة القياد   ي اختاذ القرارات 
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 قائمة المراجع:
 المراجع العربية: 
  :الكتب 

 .4112، ، عمان، األردن4وراق للنشر والتوزيع، ط، الاإلدارة المالية المتقدمة، محز  حممود الزبيدي.1
، 0والتوزيع، ط ، دار املسةر  للنشرالتحليل والتخطيط المالي. عدنان تايه النعيمي، أرشد فؤاد التميمي، 0

 .4117، األردن
، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، إقتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل المالي، . مسةر حممد عبد العزي3

 .0227مصر، 
 .4117عمان، األردن،  ،0، دار الربكة للنشر والتوزيع، طاإلدارة والتحليل المالي. عليان الشريف، 4

، بن عكنون، 0، ديوان املطبوعات اجلامعية، طأداة فعالة للتسيير –الموازنات التقديرية ، . فركوس حممد0

 .0222اجلزائر، 

، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، د ط، المحاسبة اإلدارية. عبد احلي عبد احلي مرعي، عطية عبد احلي مرعي، 6

 .0227مصر، 

 .4102ار النهضة العربية، د ط، بةروت، لبنان، ، دأساسيات اإلدارة المالية . مجيل أمحد توفيق،2

، مكتبة اجملتمع العريب للنشر اإلدارة المالية المعاصرة. حممود عزت اللحام، مصطفى يوسف كا ي وآخرون، 2

 .4102، 4والتوزيع، ط 

 .4112، دار هومه، اجلزائر، اإلدارة وعملية اتخاذ القرار. مجال الدين لعوينات، 9

 .4112عمان، األردن،  ، 4ط، دار الوراق،اإلدارة المالية الحديثةاهيم العامري، . حممد علي إبر 12



 

50 
 

 .4112، عمان، األردن، 0، دار وائل للنشر،طالتسيير المالي. إلياس بن ساسي، يوسف قريشي، 11

للنشر ، الدار اجلامعية االقتصاديةالتخاذ القرارات االستثماريةدراسة الجدوى . عبد احلميد عبد املطلب، 10

 .4114والتوزيع، القاهر ،

 .0227، جامعة الزقازيق، القاهر ، تخطيط ومراقبة اإلنتاج. زين الدين عبد القادر، 13

، الدار اجلامعية للنشر، مبادئ دراسات الجدوى اإلقتصادية. أمحد عبد الرحيم زردق، حممد سعيد بسيوين، 14
 .4100دط، اإلسكندرية، مصر، 

، 0ر اجلامعية، ط ، الداالمدخل الحديث في إعداد واستخدام الموازنات. حممد سامي راضي، 10
 .4110، اإلسكندرية، مصر

 .4101، األردن، 0، دار املسةر ، ط في ميدان التسويق مناهج وأساليبالبحث العلمي. علي فال  الرضى، 16
 :الرسائل الجامعية 

، المفعلة فب اتحاد المقاولين في قطاع غزةواقع التخطيط المالي في الشركات ، . يامن مجيل كالب1
 .4102،  نشور ، م ي إدار  األعمال، كلية التجار ، اجلامة اإلسالمية غز ماجستةر  شهاد رسالة مقدمة لنيل 

 ، جامعة دمشق.ماجستةر شهاد ، رسالة مقدمة لنيل صنع القرار المالي، . أجمد احلسنية0
د  ، رسالة مقدمة لنيل شهاالبلدان النامية باستخدام طريقة األثارتقييم المشروعات في ، . زهية حوري3

 .0222، تسيةر، جامعة قسنطينة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم الدكتوراه  ي العلوم اإلقتصادية
د  ماجستةر  ي العلوم مقدمة لنيل شهارسالة ، التخطيط المالي للمشاريع اإلستثمارية، . فريد مقران4

 .4112،  4112، ةر، جامعة اجلزائر، قسم علوم التسيالعلوم االقتصادية وعلوم التسيةركلية ،  االقتصادية
دراسة الجدوى المالية للمشروعات االستثمارية ومساهمتها في اتخاذ القرار ، . مهري عبد املالك0

وعلوم التسيةر، قسم العلوم االقتصادية ، كلية ل شهاد  ماجستةر  ي علوم التسيةرلة مقدمة لني، رساياالستثمار 
 .4104، ، جامعة تبسةعلوم التسيةر



 

51 
 

نحو  –دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،. دادان عبد الوهاب6
لعلوم االقتصادية وعلوم التسيةر، ، كلية امقدمة لنيل شهاد  دكتوراه رسالة، بناء نموذج لترشيد القرارات المالية

 .0220، جامعة اجلزائر
لنيل شهاد  ماجستةر، غةر  ، رسالة مقدمةاختيار الهييكل المالي على قيمة المؤسسة، . عبد الكرمي بوحادر 2

 .4104 - 4100، منشور ، جامعة منتوري، قسنطينة
 المطبوعات والمجالت: 

قتصادية والتجارية وعلوم التسيةر، جامعة ، كلية العلوم اال، حماضر  مطبوعةقرارات التمويل، . مليكاوي مولود1
 .0207برج بوعريريج، 

، جملة دور مناهج البحث العلمي العامة المعاصرة في تطوير نظرية الجغرافية البشرية، .علي حممد دياب0
 .4101، ، سوريا4، العدد 42جامعة دمشق، اجمللد 

 ني:و ر تلموقع اإللكا 
www. Algeriatelecom.dz. 

  األجنبية:المراجع 
9  naciere de LentrepriseGestion fiaPierre Conso et faroukHemici, 1. 

edition, Dunod, paris, 1999.  

, nciere de l entrebrise et decisionsa court termeAnalyse fina, 2. A. LARBI

unvrsited Oran, institut des sciences esonomiques, 1984. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 المالحق   



 

 

 9104:الموازنة التقديرية للمبيعات سنة الملحق األول

 
 

 

 



 

 

 9104: الموازنة التقديرية للتسيير سنة الملحق الثاني

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 9104التقديرية لالستثمارات سنة  :الموازنةالملحق الثالث

 
 

 



 

 

 9105:الموازنة التقديرية للمبيعات سنة الملحق الرابع

 
 



 

 

 9105:الموازنة التقديرية للتسيير سنة الملحق الخامس

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 9105:الموازنة التقديرية لالستثمارات سنة الملحق السادس

 
 

 

 



 

 

 9106:الموازنة التقديرية للمبيعات سنة الملحق السابع

 
 

 

 



 

 

 9106:الموازنة التقديرية للتسيير سنة الملحق الثامن

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 9106الملحق التاسع:الموازنة التقديرية لالستثمارات سنة 




