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 شكر وتقدير

الحمد هللا...الحمد هللا...الحمد هللا  

  .وأخره احلمد هللا ريب العليم مث الشكر كل الشكر هللا عز وجل الذي وفقنا إلمتام هذا العمل، فاحلمد هللا أوله

وعلى قبوله لإلشراف على هذا العمل، وعلى ما قدمه من " بوقرة. م"أتقدم بشكري وتقديري وعرفاين إىل األستاذ 

نصائح وتوجيهات، وإىل كل من مد يل يد املساعدة حىت ولو بكلمة أو دعاء وأشكر أيب الغايل، وأوجه جزيل 

 االشكر كذلك إىل كل من ساعدين يف ميدان الرتبص للمؤسسة، كما أتقدم بالشكر ألعضاء اللجنة الذين قبلو 

  . يم هذا العملتقي

وال يفوتين أن أرفع أمسر عبارات الشكر والتقدير واالمتنان إىل مجيع أساتذيت يف كلية التسيري واالقتصاد، دون أن 

  .أنسى مجيع األساتذة يف كل مراحل الدراسة، وإىل كل ألساتذة املركز اجلامعي بربج بوعريريج

  . ة يف املاسرتوأخريا أسدي عبارات العرفان إىل كل زمالئي بالدراس

  .وفي األخير تقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

  شكرا                                                                  

  

  

  

  

  

  

  



 

:أهدي مثرة جهدي العلمي املتواضع إىل  

إىل من سهرت الليايل من أجل راحة ...............إىل من ربتين ورعتين يف طفوليت...............إىل أقرب الناس إىل القلب 

 بايل

 إىل من كان دعاؤها سر جناحي وابتسامتها سر سعاديت

 وحناا دواء جراحي

 أميالحنونة

إىل من رفعت رأسي عاليا افتخارا بهإىل من علمين وشجعين ...............إىل قدويت وسندي األول  

أبي الغالي إىل كل ما يف الوجود بعد اهللا ورسوله  

وعاشوا احلياة معي حبلوها ومرها...............إىل من مجعتين م ذكريات طفوليت  

وأقاربي  وزوجة أخي إخواني إىل من كانوا أملي وقويت  

.إلsكل من علمين حرفا طيلة مشواري الدراسي من االبتدائي إىل اجلامعي..............إىل من أناروا دريب بالعلم واملعرفة  

 أساتذتي الكرام

إىل رفيقات دريب يف الدراسة والعمل واإلقامة ...............إىل من شاركوين أمجل اللحظات منذ الصغر والكرب

.إىل مسؤويل املكتبة وإىل كل عمال األمن والنظافة........اجلامعية  

ديقاتي وباألخص عمو العيد سويسيزمالئي وص  

.إىل كل من نسيهم قلمي ومل ينساهم قليب  

.إىل كل من فتح هذه الرسالة واطلع على صفحاا من بعدي  

أهدي هذا اجلهد........ إىل من سأكمل معه مشوار حيايت إن شاء اهللا  

لمنا  



      
  نشكر اهللا عز وجل الذي الذي بتوفيق منه وبفضل منه متكنا

 .اجناز هذه املذكرةمن 

 وعلى علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني ربي {تعالى اهللا يقول

 } الصالحين عبادك في برحمتك وأدخلني ترضاه صالحا أعمل وأن والدي

 لن من إىل وروحي قليب يف نورمها ويسري أضلعي بني الكون حب هلما أكن من إىل

  حفظهما اهللا أنسامها

  )أمي الغالية وأيب الغايل( 

  أخوايت اىل و إخويت عائليت إىل

  "عبد املنعم، توايت،أسامة،عبد القادر" اىل من ترعرعت معهم ومنا غصين بينهم إخويت

  "سهيلة وزوجها والكتكوتة الصغرية رتاج،  خدجية،صفاء" دون أن أنسى أخوايت

  احلياة مدرسة مجعتنا م الذين واألحباب

  اىل أخيت وحبيبيت ورفيقيت منال 

  .اىل من أنار يل الطريق يف سبيل حتصيل العلم من املعرفة أساتذيت الكرام

  

 ما    علمين من كل إىل أهديها أن يفوتين ال كما 

 وآخريت دنياي يف ينفعين
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  ملخص

ألداء املايل للمؤسسة االقتصادية، وذلك من دف دراستنا إىل معرفة أثر الديون طويلة األجل على ا  

خالل إجياد العالقة بني االستدانة طويلة األجل واألداء املايل، حبيث قمنا بتمثيل االستدانة بنسبة الرافعة املالية أما 

نسب اهليكلية، املردودية والرفع  نسب السيولة، نسب النشاط،: احملاسبيةاألداء املايل قمنا بتمثيله مبقاييس األداء 

املايل، واستنتجنا أي من املؤشرات أكثر تأثر بالرفع املايل، ومت إسقاط الدراسة على مؤسستني عموميتني بوالية برج 

زن املايل  ت التوا، وللوصول إىل نتائج الدراسة قمنا حبساب مؤشرا)2019- 2018(بوعريريج وذلك خالل الفرتة 

  .لرفع املايل، وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة عكسية بني الرفع املايل ومردودية املؤسسةالنسب املالية وأثر ا

 يكل التمويليأداء املايل، استدانة طويلة األجل، رافعة املالية، ه: الكلمات املفتاحية

 Notre étude vise à connaître l'effet des dettes à long terme sur la 

performance financière de l'institution économique, en trouvant la relation entre 

les emprunts à long terme et la performance financière, de sorte que nous avons 

représenté l'emprunt par le ratio de levier financier. Quant à la performance 

financière, nous l'avons représentée avec les mesures de performance comptable: 

ratios de liquidité, ratios d'activité, ratios structurels La rentabilité et le levier 

financier, et nous avons conclu lequel des indicateurs est le plus affecté par le 

levier financier, et l'étude a été abandonnée sur deux établissements publics de la 

wilaya de Bordj Bou Arreridj. Et qu'au cours de la période (2018-2019), et pour 

atteindre les résultats de l'étude, nous avons calculé les indicateurs d'équilibre 

financier, les ratios financiers et l'effet de levier financier, et l'étude a conclu 

qu'il existe une relation inverse entre le levier financier et la rentabilité de 

l'institution. 

Mots clés: performance financière, emprunts à long terme, effet de levier, 

structure de financement 

 
 



 

 

  

  �ــ����  

  



����� 

 

 

 أ  

�����  

يعترب األداء املايل أحد الدعائم الرئيسية لكثري من األعمال املختلفة اليت تقوم ا املؤسسات، كما يلعب 

دورا هاما يف تزويد املنظمات والشركات بفرص استثمارية يف كافة ميادين األداء املختلفة وذلك باستخدام مقاييس 

، اليت مل تعد قادرة على تقدمي صورة متكاملة تصاديةقالسليم للصحة املالية للمؤسسة االونسب مالية للتشخيص 

لتقييم نشاطها إال باألداء املايل، وباعتبار أن املؤسسة االقتصادية هي النواة األساسية يف النشاط االقتصادي فإن 

  .من أجل البقاء واالستمرارية فعاليتها تكمن يف احلفاظ على قدرا اإلنتاجية عن طريق جتديد استثماراا

قد برزت جمموعة من البدائل التمويلية املتاحة أمام املؤسسة االقتصادية واليت تسعى من خالهلا على تلبية  

تواجه عدة صعوبات من بني أهم هاته الصعوبات صعوبة ؤسسة أي مكل احتياجاا املالية، إذ أنه دائما ما جند 

على املسري املايل حتديد بدقة بدائل التمويل املتاحة توفري األموال الالزمة هلا خاصة يف ظل ندرة األموال، وهلذا 

وقد ستدانة،بغية املفاضلة بينها، واختيار الطريقة اليت يتم ا تشكيل اهليكل التمويلي بني أموال امللكية وأموال اال

وذلك ملا حيتويه التمويل بالقروض أو ما يسمى بالرافعة املالية  تكون امليزة االساسية لالقرتاض هي اخنفاض التكلفة

  .ملا حتققه من وفر ضرييب من مزايا

ومن أجل تقييم األداء املايل للمؤسسات االقتصادية يف اجلزائر ومعرفة مدى قدرا على حتقيق أهدافها، 

على مؤشر هام أال وهو املردودية  سوف يتم االعتماد واالستعانة مبؤشرات األداء املايل، وباالعتماد أكثر

  .واستعمال حتليل الرفع املايل وذلك أن هذا األخري يسمح بإعطاء صورة أو مقاربة عن الوضعية املالية للمؤسسة

  إشكالية البحث

  :التاليةالرئيسية طرح اإلشكالية  من خالل ما سبق ميكن التوصل إىل

 المالي للمؤسسة االقتصادية؟ما مدى تأثير الديون طويلة األجل على األداء 

 :وهيوتندرج عن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية 

 تتمثل الديون طويلة االجل؛  - 

 ألداء املايل للمؤسسة االقتصادية؛ميكن تقييم وقياس ا  - 

 ة؛للمردودية املاليحجم االستدانة األمثل باهليكل املايل للمؤسسة االقتصادية الذي حيقق أعلى معدالت  - 

 ؛أثر االستدانة على املردودية باملؤسستني  - 

  فرضيات البحث



����� 

 

 

 ب  

 لرفع املايل على مردودية املؤسسة؛يوجد تأثري ل �

تعترب أمثلية اهليكل التمويلي للمؤسسة من بني املواضيع األكثر اثارة للجدل بني الباحثني يف جمال النظرية  �

 ،نظرية موديشغيلي لتمويلي جند نظرية صايف الدخل التاملالية،ومن بني أهم النظريات اليت تناولت اهليكل ا

 .لر، كذلك نظرية التسلسل التدرجيي لياين و مي

ميكن أن تستخدم  أسلوب التحليل املايل من أجل حتليل وتقييم تركيبة اهليكل التمويلي للمؤسسة  �

ن حالته، أما فيما خيص عملية االقتصادية،وذلك باستخدام مؤشرات التوازن املايل وبعض النسب املالية الدالة ع

تصحيح خلل اهليكل التمويلي يف حالة نصت عملية التقييم على ضرورة ذلك، فيمكن أن متكن يف التغيري يف 

  .تركيبة املثلى إىلنسبة االستدانة أو يف نسبة أموال امللكية من أجل الرجوع 

  مبررات اختيار الموضوع

  :ذاتية وأخرى موضوعيةيعود اختيارنا هلذا املوضوع العتبارات  �

االعتبارات الذاتية واملتمثلة يف امليول الشخصي لدراسة املواضيع املتمثلة يف األداء املايل، باإلضافة إىل أن  �

  .باإلضافة إىل الرغبة يف تطوير معارفنا واالحتكاك بامليدان. املوضوع يندرج ضمن ختصص إدارة مالية

املايل يشغل حيزا أكرب من اهتمام جل املسريين واملستثمرين،  إن موضوع األداء: االعتبارات املوضوعية �

وباعتبار التمويل الذايت عادة مصدر غري كايف لتلبية االحتياجات   موضوع التمويل طويل األجل،باإلضافة إىل

غطية التمويلية للمؤسسة، وكثريا ما تبقى عاجزة عن متويل احتياجاا وهو ما جيعلها تلجأ إىل االستدانة قصد ت

  .هذا العجز

  أهداف الدراسة

  .الدراسة هو اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية أول أهدافإن  �

التعرف على مدى اعتماد املؤسسة االقتصادية عينة البحث على االستدانة طويلة األجل يف التمويل  �

  .أنشطتها وعمليتها املختلفة

  .االستدانة طويلة األجل واألداء املايل للمؤسسات االقتصاديةحتديد مدى العالقة والتأثري بني  �

  أهمية الدراسة

لتقييم أثر الديون طويلة األجل على األداء املايل الذي يعترب له أمهية كبرية الستمرار  موضوعناامهية  تكمن �

 وبقاء نشاط املؤسسة االقتصادية،كما تعترب االستدانة موردا من املوارد املالية الضرورية لكون 

 



����� 

 

 

 ج  

ستنا متخذي قرار املؤسسة تلجأ اليها بالرغم من ارتفاع مستوى القدرة على التمويل الذايت،كما تساعد درا �

  . االستثمار يف املؤسسة على اختاذ قرارات صائبة ورشيدة

  حدود الدراسة

  :متثلت حدود الدراسة فيما يلي �

  :جراء دراسة على عينة من املؤسسات االقتصادية بوالية برج بوعريريج متثلت يفقمنا بإ :حدود المكانية

  ).EMBAG (مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة �

  ).ERRIGRECE (األنابيب مؤسسة  �

 )2019-2018(جراء دراسة للفرتة املمتدة منقمنا بإ:حدود الزمانية

  منهج وأدوات الدراسة

  :اعتمدنا يف اجناز دراساتنا على جمموعة من املناهج العلمية املتمثلة يف �

الدراسات يف كل من اجلانب النظري للدراسة وكذالك من خالل وعرض ومناقشة : املنهج الوصفي التحليلي �

  .السابقة املرتبطة باملوضوع وابراز أهم ما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة

من خالل إسقاط الدراسة على عينة من املؤسسات االقتصادية خالل : منهج دراسة احلالة �

  ). 2019- 2018(الفرتة

 هيكل البحث

 البحث اىل فصلني بعد، مت تقسيم IMRADحسب املنهجية املعتمدة يف اجناز البحوث العلمية 

ديون طويلة (لألداء املايل وسياسة االستدانة السابقة  صل األول األسس النظرية والدراساتاملقدمة، تناولنا يف الف

على األداء املايل للمؤسسات االقتصادية، حيث تناولنا يف املبحث األول التعريف باملؤسستني تبني )األجل

 EMBAGمطلب خاص مبؤسسة :هما التنظيمي، وهذا يف مطلبني اضافة اىل هيكل أهدافهما ونشاطهما

 ومطلب خاص بشركة األنابيب، أما يف املبحث الثاين فخصص لعرض نتائج الدراسة التطبيقية، حيث تناولنا يف

ملؤشرات األداء املايل ونسبة ) 2019- 2018(املطلب كل من عرض ميزانيات املالية وحتليل النتائج خالل فرتة

احلكم عليهما باستقراء ومن مث   املالية للمؤسستني حمل الدراسة وهذا بيان مستوى أداء كل مؤسسة،الرافعة 

  .ويف األخري انتهى البحث املؤشرات املستعملة ومقارنتهما

  

  



 :ا
ولا���ـ� 
 ���ا
داء ا�

����  وا����ا�� ا�
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  تمهيد

الدقيقة واملوثوقة ا،كما يعترب تقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية من املقومات  يعترب األداء املايل

والنهوض من جديد ملا هلا عملية ضرورية لتحديد نقاط القوة والضعف اليت تعاين منها املؤسسة وحماولة معاجلتها 

   .من أمهية بالغة من خالل النسب املالية

تعد مصادر التمويل احملرك األساسي هلا لنشاط املؤسسة اليت دائما حتاول البحث عن وسائل متويل 

  . وبالرغم من ارتفاع القدرة على التمويل الذايت،خارجية مكملة هلا ويعود ذلك عن طريق االقرتاض طويل األجل

  :ا قمنا بالتطرق اىل أهم العناصر النظرية والتطبيقية حيث مت تقسيم هذا الفصل اىل مبحثني كما يليهلذ

    مفاهيم عام حول األداء املايل:المبحث األول

  قرتاض طويل األجل اإل عموميات حول :المبحث الثاني

  دراسات سابقة حول األداء املايل وسياسة االستدانة:المبحث الثالث
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    األداء الماليمفاهيم عامة حول : مبحث األولال

ألن  ،جناح أو فشل املؤسسة االقتصادية يف قراراا وخططها ةاألداء املايل حمورا أساسيا وفعاال ملعرفميثل 

ومن خالل هذا املبحث سنقوم بتسليط . األداء املايل املستقبلي يتوقف على حسن تسيري األداء املايل احلايل

مرورا بالعوامل  ،وأمهيته همي له وعرض خصائصاملفاهي طاراملايل انطالقا من حتديد اإل مصطلح األداءالضوء على 

  . أدوات تقييمه إىلاملؤثرة به لنصل يف األخري 

                                              باألداء الماليماهية  :األول مطلبال

  وخصائصه المالي  األداء مفهوم :فرع األولال

  .مفهوم األداء املايل سيتم التعرف على مصطلح األداء إىلقبل التطرق    

انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد  "األداء على أنه Miller et Bromily يعرف كل من

" بأنه كذلكويعرف   ."واستغالهلا بكفاءة وفعالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها ،املالية والبشرية

  1 ".حتقيقها إىلاف اليت يسعى النظام املخرجات أو األهد

  .ومن هنا ميكن استنتاج أن األداء عبارة عن مدى حتقيق األهداف باستخدام املوارد املتاحة   

  األداء المالي وم مفه : أوال

مفهوم األداء املايل حسب الزاوية  إىلكون أن كل باحث ينظر  ،لألداء املايل ةتعددت املفاهيم املقدم 

تقدمي حكم ذو قيم حول " ك قدمت العديد من التعاريف منها أن األداء املايل هوونتيجة لذل، اليت ينظر اليها

املؤسسة على اشباع منافع ورغبات أطرافها  ةدار ة إومدى قدر ، ادارة املوارد الطبيعية واملادية واملالية متحدة

  2."املختلفة

وتزداد تلك األمهية اذا ، من اجلوانب اهلامة يف تقييم أداء املؤسسات عموما األداء املايل كما يعرف

فاملساهم يسعى ، يفسره مبا خيدم مصاحله ، فكل طرفانطلقنا من فكر غياب مفهوم تام لألداء املايل وحمدداته

                                                           

   .16ص ،2018، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة األداء يوسف مصطفى، 1
مكملة لنيل شهادة املاجيستري علوم التسيري ، رسالة المالي للمؤسسة االقتصادية المسعرة في بورصة الجزائرتقييم األداء رشيدة حفصي،  2

   .34، ص2010خصص مالية وأسواق، جامعة ورقلة، 
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، واجلهاز االستمرار والبقاء واملوظف يعزف على وتر رفع األجور واحلوافز إىلاملؤسسة لتعظيم ثروته فيما دف 

واتمع يود وينتظر الرخاء االقتصادي ورفاهية األفراد وحتقيق العدالة ، مناء حصيلة الضرائباحلكومي يهدف ايل إ

تقييم  ديرين يف عملياتاالجتماعية كما يعد استخدام األداء املايل القاسم املشرتك بني الكتاب والباحثني وامل

  .األداء يف خمتلف املؤسسات

درة املؤسسة على استغالل مجيع املوارد مدى ق نهتعريف األداء املايل على أ إىلالتوصل ميكننا  ومن هنا 

  .واملسطرةاملتاحة هلا استغالال أمثل لتحقيق األهداف املرجوة 

   : لألداء املايل عدة خصائص وهي إن: خصائص األداء المالي: ثانيا

  .يل القائم يف املؤسسة االقتصاديةالوضع املا املايل أداة تعطي صورة واضحة علىاألداء  �

  .دارة لبذل املزيد من اجلهد لتحقيق أداء مستقبلي أفضل من سابقتهداء املايل حيفز اإلاأل �

  ؛هداف املؤسسةلتحقيق أ ة وفعالة األداء املايل آلية أساسي �

  ؛يف املؤسساتستثمار للتوجه لال املستثمريناألداء املايل وسيلة جذب  �

  1.وحتديد مواطن القوة والضعف لتصحيحها ملشاكلواحنرافات األداء املايل أداة تدارك اال �

  أهمية األداء المالي : الثانيفرع ال

تقومي أداء الشركات من عدة زوايا وبطريقة ختدم  إىلبع أمهية األداء املايل بشكل عام يف أنه يهدف تن 

واالستفادة من ديد جوانب القوة والضعف فيها، لتح، مستخدمي البيانات ممن هلم مصاحل مالية يف الشركة

  .قرارات املالية للمستخدمنياليوفرها األداء املايل لرتشيد  اليتالبيانات 

أوضاعها وتقييم أعمال الشركات وتفحص سلوكها ومراقبة يف عملية متابعة ية األداء املايل أمه كما تكمن

املعوقات وبيان أسباا االجتاه الصحيح واملطلوب من خالل حتديد  حنووتوجه األداء ، مستويات أدائها وفعاليتها

   .ستخدامات العامةاالجراءات تصحيحية وترشيد واقرتاح إ

                                                           

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتور يف العلوم استخدام أدوات المحاسبة االدارية في تحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةجنالء نوبلي،   1
   .150، ص2015التجارية، ختصص حماسبة، جامعة بسكرة، 
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ومنو وارتفاع يف ، أكربتثمارية فرص اس إىلبدوره زيادة فرص الوصول ملصادر التمويل اخلارجي الذي يقود  �

  تخدام واستغالل العمالة املوجودة؛نسبة اس

ار أكثر جذب للمستثمرين مما جتعل االستثم، اخنفاض تكلفة رأس املال واليت ترتبط بارتفاع قيمة املؤسسة �

  والعمالء؛

  م عن ختصيص أفضل للموارد املتاحة؛أداء تشغيلي أفضل ناج �

  1.مكانية التحكم يف األزمات املالية اليت تصيب املؤسسةخفض وإ �

  األداء المالي وأدوات تقييمه على العوامل المؤثرة: مطلب الثانيال

  في المؤسسة االقتصادية العوامل المؤثرة على األداء المالي: ولفرع األال 

   .عوامل داخلية وعوامل خارجية إىلقتصادية املايل للمؤسسة اال تصنف العوامل املؤثرة يف األداء  

وهذه ، ارحبيتهعلى أدائها املايل و  اليت تؤثرة يتواجه املؤسسة جمموعة العوامل الداخل :العوامل الداخلية: أوال

، السيطرة عليها بالشكل الذي يساعد على تعظيم العائد املتوقعو دارة املؤسسة التحكم فيها العوامل ميكن إل

   : واملصروفات وأهم هذه العواملليف وتقليل التكا

  ؛الرقابة على تكلفة احلصول على األموال �

  ؛.الرقابة على التكاليف �

  ى كفاءة استخدام األموال املتاحة؛لرقابة علا �

  ولة؛دارة السيإ �

  .املؤشرات اخلاصة بالرحبية �

حيث ال ميكن ، أدائها املايل ثر علىاخلارجية اليت تؤ تواجه املؤسسة جمموعة من التغريات : العوامل الخارجية: ثانيا

عطاء خطط ، وحماولة إمنا ميكنها فقط توقع النتائج املستقبلية هلذه التغرياتة عليها وإاملؤسسة السيطر  إلدارة

  لوجية املؤثرة على نوعية اخلدمات؛التغريات العلمية والتكنو  ملواجهتها والتقليل من تأثرياا وتتمثل هذه العوامل يف

                                                           

، مذكر مقدمة لنيل شهادة ماسرت أكادميي، ختصص جودة المعلومات المحاسبية كآلية لتحسين األداء المالي في المؤسسةبن مبارك، خليفة   1
   .30، ص2018مالية وحماسبة، املسيلة، 
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  قوانني السوق؛ة ليمات اليت تطبق على املؤسسة من طرف الدولالقوانني والتع �

 1.قتصادية للدولاملالية واالالسياسات  �

    قياس األداء الماليمؤشرات : فرع الثانيال

     تقييم األداء المالي بواسطة النسب المالية: أوال

ة األجل تزاماا قصري التسديد ديوا أو ؤسسة على تقيس هذه اموعة من النسب قدرة امل :نسب السيولة -1

، السيولة املتداولة ةنسب تتمثل يفوتتضمن ثالث نسب  ة،طريق تسييل أصوهلا املتداول يف تاريخ االستحقاق عن

  .سنطبقها على القوائم املالية للمؤسسات حمل الدراسة الحقا، ونسبة السيولة اجلاهزة، حبيث السيولة السريعةو 

ا ، وبالتايل فإهذه النسبة درجة تغطية األصول املتداولة للخصوم املتداولةوتظهر : نسب السيولة المتداولة  - أ

، أي حتقيق التناسق بني االستخدامات قصرية األجل واملصادر املالية قصرية األجل ،تعمل على قياس التوازن املايل

، مع ضمان استمرار النشاطلتزامات املالية فورا ملواجهة اال ةقدرة املاليرى أن يكون لدى املنشأة الوبكلمة أخ

   2  :املعادلة التاليةبوحتسب 

  

والذي يوحي حبدوث مشكالت يف التدفق النقدي على املدى القصري  ةن املعدل املنخفض هلذه النسبإ  

للمقرضني  ةاملعدل املرتفع فيبقى وضعا أكثر أمانا بالنسب أما، عليها عجز املؤسسة على تسديد ما إىلقد يؤدي 

كنسبة   2وللحكم على هذه النسب يستحسن مقارنتها بنسبة القطاع كما ميكن اعتبار املعدل ، قصريي األجل

  .1واحلد األدىن هلا هو  ةللمقارن

وذلك ألا تستبعد بند ، عن نسبة التداول تستخدم نسب السيولة السريعة كبديل: السريعة ةنسبة السيول -ب

   :املعادلة التاليةوحتسب ب، نقدي سائل بسهولة إىلأنه من الصعب حتويله  باعتبار ةاملخزون من األصول املتداول

                                                           

ة مقدمة الستكمال شهادة الدكتورة الطور الثالث ، اطروحأثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالينفيسة حجاج،   1
   .17-16، ص 2017علوم التسيري، ختصص مالية وحماسبة، جامعة ورقلة،

  .83، ص  2000، الطبعة األوىل، مطبعة الطليعة، عمان، األردن، لتحليل المالي مدخل صناعة القراراتمنري شاكر، ا 2

 الخصوم المتداولة/األصول المتداولة= نسب السيولة المتداولة     

الديون قصيرة  )/المخزونات–األصول المتداولة = (نسب السيولة السريعة
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من  التداول السريعة يف العادة أقل من نسبة التداول بسبب استبعاد بعض األصول املتداولةتكون نسبة   

   1.كلما ارتفعت نسبة التداول السريعة كلما كانت السيولة أفضلف، بقاء على املقام كما هولبسط واإلا

السيولة اجلاهز أكثر النسب صرامة لتقييم أداء املؤسسات من ناحية  نسبةتعترب : الجاهزة ةالسيول ةنسب  - ج

هذه النسبة مدى  تبنيالسيولة،حيث تبني هذه النسب مدى قدرة املؤسسة على تسديد كل ديوا القصري األجل 

، كل ديوا قصرية األجل باالعتماد على السيولة املوجودة حاليا حتت تصرفها فقط  دعلى تسدي ةقدرة املؤسس

، ألنه من الصعب على املؤسسة أن تتوقع مد معينة لتحويل املخزون اىل كل قيمة غري جاهزة  إىلدون اللجوء 

 : وتكتب نسبة السيولة اجلاهزة كما يليسيولة جاهزة 

   

  :االحتماالت التاليةان ارتفاع هذه النسبة عن الواحد فهذا يعين أحد 

  تراجع نشاط املؤسسة؛- 

  نقص جتديد االستثمارات؛- 

    2  مستغل وعرضه للتدهور يف القيمة؛فائض يف النقديات غري- 

  نسب النشاط - 2

مبالغ  إىلتستخدم هذه اموعة من النسب لقياس قدرة الشركة على حتويل حسابات امليزانية العمومية   

الغالب لتقييم أداء الشركات املتعلق باملركز املايل قصري األجل كمؤشر على  كما تستخدم يف،  نقدية أو مبيعات

اءة االدارة تقيس مدى كف ألا ،دارة املوجوداتبنسب إوتعرف أيضا ، معني أو فرتة زمنية معينة يف تاريخ هانشاط

هي  يف التحليل املايل كثر نسب النشاط تطبيقاولعل أ. نتاج أكرب قدر من السلع واخلدماتيف استخدام أصوهلا إل

    .دورانالمعدالت 

   :معدل دوران األصول  - أ

  : طريقة االحتساب

                                                           

. 100، ص 2009، دار املتبين للنشر والتوزيع، عمان، األردن،المالياستراتيجيات التحليل علي الزبون عطا اهللا،   1  
، رسالة مكملة لنيل شهادة املاجيستري ، قسم االقتصادية وترشيد قراراتها أداء المؤسسات تقييم في المالي التحليل استخدامسعادة اليمني،  2

  .46-45ص،2009العلوم التجارية، ختصص ادارة أعمال، جامع باتنة ، اجلزائر،

  100)الخصوم الجارية /القيم الجاهزة= (ةالجاهز  السيولة

متوسط مجموع األصول                                                           /صافي المبيعات =معدل دوران األصول
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وتستخدم ، لتوليد املبيعات أو االيراداتويشرح معدل دوران األصول مدى كفاءة الشركة يف استخدام أصوهلا    

، اسرتاتيجية التسعري إىلوهو يشري ، هذه النسبة لقياس حجم املبيعات ايل تتولد عن كل دينار من قيمة األصول

بينما يرتفع معدل دوران األصول مع هوامش الربح ، حتقيق معدالت منخفضة إىلهوامش الربح العالية مييل 

  1.املنخفضة

كفاءة املؤسسة يف استخدام األصول   إىليشري معدل دوران األصول الثابتة  :معدل دوران األصول الثابتة -ب

  .باملؤسسة لتوليد رقم األعمال ةالثابتة اخلاص

  

  ةمعدل دوران األصول المتداول  - ج

ا املعدل مؤشرا ملدى الكفاءة املبيعات على جمموع األصول املتداولة ويعترب هذيتم حساب هذا املعدل بقسمة 

  .دارة هذا النوع من األصول وتوليد املبيعاتيف إ

  .ارتفاع هذه النسبة مؤشر جيد على كفاءة املنشأة

  

وهي تعرب عن عدد املرات اليت  ،متثل هذه النسبة سرعة دوران املخزون لدى املؤسسة :المخزون معدل دوران -د

    :يدور فيها املخزون خالل دورة االستغالل حتسب كما يلي

   : يف املؤسسات التجارية

    2 :أما يف املؤسسات الصناعية فتحسب بالعالقة التالية

  

  لهيكلية نسب ا - 3

دارا على دراسة اهليكل إتعترب هذه النسبة أكثر داللة ألغراض دراسة اهليكل التمويلي للمنشأة حيث تساعد    

    :هذه النسب يفاملايل للمنشأة واملوضوعة لكل جانب من جوانب قائمة املركز املايل وتتمثل 

                                                           

60-59،ص 2008، الطبعة األوىل، بدون دار النشر، فلسطني، التحليل الماليفهمي مصطفى الشيخ،   1 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف علوم دور المعلومات المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القراراتبن خروف، جليلة  2

   .86،ص2009بومرداس، التسيري، ختصص مالية مؤسسة جامعة

  األصول الثابتة/ المبيعات= معدل دوران األصول الثابتة

 األصول المتداولة/ المبيعات= معدل دوران األصول المتداولة

 متوسط/ شراء بضاعة مباعةتكلفة = دوران المخزون لمعد

  متوسط المخزون/تكلفة شراء مواد أولية=  معدل دوران المخزون
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واجتاه هذه النسبة  ،تماد املنشأة على التمويل اخلارجيتظهر مدى اع: نسبة التمويل الخارجي لألصول  - أ

جيب أن تكون املنافع املتحصل (لالرتفاع يعين تزايد االعتماد على التمويل اخلارجي وبالتايل ازدياد عبء الفوائد 

   :يتم حساب هذه النسبة حسب العالقة التاليةو  ،)عليها أكرب األعباء الفوائد األخرى

  

    .املنشأة استقالهلا املايل يعترب مؤشر سليب ألنه يفقد% 50ارتفاع هذه النسبة عن 

، ويتم حساا بالعالقة تظهر هذه النسبة التمويل الداخلي لألصول: نسبة التمويل الداخلي لألصول  - ب

  :التالية

أنه ال يكون يف مصلحتها دائما وخاصة اذا كانت  إال ،املايل ةاملنشأارتفاع هذه النسبة مؤشر اجيايب على وضع   

  .رحبية األموال اخلاصة أكرب من مبلغ الفائدة املدفوع على القروض

    :األموال اخلاصة وحتسب كما يلي إىلتقيس هذه النسبة امجايل الديون : نسبة المديونية الكاملة  - ج

  

  

، جيابيا وجيب أن ال تتجاوز هذه النسبة الواحدإ ةيعترب وضع املنشأهذه النسبة منخفضة  تنكلما كا    

مجايل إيعين أن  :ذا كانت النسبة تساوي الواحدإ .استقالهلا املايل ةحيث يعترب ذلك مؤشرا سليب ويفقد املنشأ

  1 .بدأ غري اجيايباملذا من حيث هو  ،اخلاصةالديون تساوي األموال 

  :نسب المردودية -4

نسب بأا هذه التعترب ، كما طار نشاطهاإاملردودية هي قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح بصفة دائمة يف     

    :وفيما يلي أهم نسب املردودية ،نسب خمتلطة يتم احلصول على بنودها من قائميت حسابات النتائج وامليزانية

  

  

  

  

                                                           

.58،ص55-54، صمرجع سابقمنري شاكر حممد،  1  

 100جمموع األصول )/األجل الديون قصرية+الديون طويلة األجل(=نسبة التمويل اخلارجي لألصول

 100األصول جمموع)/ األرباح احملتجزة+االحتياطات+رأس املال=(نسبة التمويل الداخلي لألصول

  100) األموال اخلاصة/امجايل الديون( =نسبة المديونية الكاملة
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  نسب المردودية  :)01-1(رقم  جدولال

  النسبة  تفسير  الرياضية  الصيغة  النسبة

  املردودية االقتصادية 

  

األصول /نتيجةاالستغالل

  االقتصادية

يركز هذا املعدل على مدى قدرة املؤسسة على حتقيق عائد على 

  .جمموع األموال املستثمرة من نشاطها االستغاليل

األموال /النتيجة الصافية  املردودية املالية

  اخلاصة

يوضح هذا العائد مدى كفاءة االدارة يف استغالل أموال 

  .أصحاب املؤسسة وقدرا على حتقيق أرباح من تلك األموال

مذكرة خترج لنيل ، ام المحاسبي الماليالمالي للقوائم المالية وفق النظ التحليل، سامي حممدلزعر : المصدر

  .107ص، 2012، جامعة قسنطينة،  ختصص ادارة ماليةيريعلوم التسشهادة ماجيستري يف 

  :نسبتين كما يلي إلىويمكن تحليل المردودية االقتصادية الصافية 

+ الصافية التثبيتات/رقم األعمال)( رقم األعمال/نتيجة االستغالل( =رأس المال العامل/ نتيجة االستغالل �

    :خمتصر لكل نسبة من النسب السابقةقدم شرح ، وفيما يلي ن)رأس املال العامل

وتعرب هذه النسبة عن مقدار ، نسبة هامش نتيجة االستغالل) رقم األعمال/نتيجة االستغالل(متثل النسبة  �

    ؛دينار واحد من رقم األعمال على توليد هامش من نتيجة االستغالل

، معدل دوران األصول االقتصادية) العاملاحتياجات رأس املال  +التثبيتات الصافية/رقم األعمال (متثل نسبة �

املؤسسة يف استخدام األصول االقتصادية اخلاصة باملؤسسة لتوليد رقم مدى كفاءة  إىلويشري هذا املعدل 

  .األعمال

  :ثالثة نسب مالية كما يلي إلىوكما يمكن تحليل المردودية المالية 

 )امجايل األصول/رقم األعمال) (األعمالرقم /ة الصافيةالنتيج( )=األموال الخاصة/ لنتيجة الصافيةا( �

   : ويف ما يلي نقدم شرح خمتصر لكل نسب من النسب املالية السابقة، )األموال اخلاصة/ األصولمجايلإ(

حيث يعرب عن السياسة ، نسبة هامش الربح الصايف للمؤسسة) رقم األعمال/ النتيجة الصافية(متثل النسبة  �

وكما يأخذ بعني االعتبار الوضعية التنافسية على سوق السلع واخلدمات املنتجة من ، التجارية للمؤسسة

    ؛طرف املؤسسة

وتقدم لنا معلومات حول الفعالية ، هي معدل دوران األصول) امجايل األصول/رقم األعمال (أما النسبة  �

  .نفس القطاع إىلت املنتمية االنتاجية للمؤسسة وتسمح مبقارنة اخليارات الصناعية والتكنولوجية للمؤسسا
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ومبعىن آخر فهي تقيس ، تعرب عن السياسة املالية للمؤسسة) األموال اخلاصة/ امجال األصول(وأخريا فان النسبة �

، لكون امجايل األصول يساوي اخلصوم مضافا اليه األموال اخلاصةمعدل املديونية الكاملة للمؤسسة وذلك 

   1:وعليه فان

  

  )نسبة الرفع المالي( المديونيةنسب : 5

 ومن بني هذه النسب ما ،وتبني اهليكل التمويلي للمؤسسة ،تقيس هذه النسب االستقاللية املالية للمؤسسة   

  : يلي

القروض (ويل أنشطتها على الديون لنسبة مدى اعتماد املؤسسة يف متتبني هذه ا :نسبة االستقاللية-1

 :أو األموال اخلاصة وحتسب بالعالقة التالية)باخلصوص

  

    

أما ، %50مساوية أو تزيد عن 1املعمول ا يف جمال نشاط املصريف أساسا هي النسبة  ن النسبة املعياريةإ   

   .40%و %30النسبة الثانية ينبغي أن ترتاوح بني 

اعتمادا على أصوهلا اذا ما تبني هذه النسبة قدرة املؤسسة على الوفاء بديون الغري : نسبة المالءة العامة-2

توقفت املؤسسة عن التسديد، مبعىن هل تكفي األصول عند بيعها عند تصفية املؤسسة لضمان الوفاء بديون 

  2.الغري

  

انية كبرية على كلما دل ذلك على أن املؤسسة هلا امك1وقريبة من  %50كلما كانت هذه النسبة أكرب من    

  .على قروض أخرى مكاا أن حتصلالتسديد ومن مث بإ

  

  

                                                           

. 108لزعر حممد سامي، مرجع نفسه، ص  1  
جامعة )  01(35-العدد االقتصادي -، جملة احلقوق والعلوم االنسانية تحليل األداء المالي بالنسب المالية للمؤسسة االقتصاديةحبري، علي   2

   . 359اجللفة، ص

 األموال اخلاصة)/ اخلصوم اجلارية+ اخلصوم غري اجلارية+ األموال اخلاصة( =المديونية الكاملة

  .100)األموال الدائمة/ اخلاصةاألموال = (نسبة االستقاللية المالية

 جمموع الديون /األموال اخلاصة  =نسبة االستقاللية المالية

 100)جمموع األصول/جمموع الديون( =ةنسبة المالءة العام
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   تقييم األداء المالي بواسطة التوازن المالي: ثانيا

ويتم  ،يعرب رأس املال العامل عن العالقة بني األموال الدائمة واألصول الثابتة: )FR(رأس المال العامل  -1

  ابه بطريقتنيسح

    :من أعلى امليزانية �

  

        :من أسفل امليزانية �

  واجلدول املوايل يوضح عوامل تغري رأس املال

  عوامل تغير رأس المال العامل :)02-1(جدول رقمال    

، دور المعلومات المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القراراتجليلة بن خروف، :  مصدرال

.89ص ،2009مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف علوم التسيري، ختصص مالية مؤسسة جامعة بومرداس،

    

  

  عوامل ارتفاع رأس املال العامل           عوامل اخنفاض رأس املال العامل

  .املال الشركةزيادة رأس 

  .تكوين خمتلف االحتياطات

  .ارتفاع القروض طويلة األجل

  .حتقيق أرباح

  .التنازل عن االستثمارات بالبيع

  اإلهتالكات

  .حتصيل القروض املعدومة

طويلة األجل  (حتصيل القروض ممنوحة 

كالكفاالت املدفوعة، أو جزء من سندات 

  )املسامهة

  .النقص يف األموال الدائمة

  .رأس املالختفيض 

توزيع جزء من االحتياطات أو نتائج رهن 

  .التخصيص

  .حصول خسائر

كشراء أوراق (زيادة االستثمار يف األصول الثابتة

  ).مالية من مؤسسات أخرى

  .الزياد يف مستوى املخازن ملواجهة الطلب الزائد

ارتفاع تكلفة متويل نشاطات املؤسسة بزيادة أسعار 

  .املواد األولية واألجور

األصول الثابتة -األموال الدائمة = رأس المال العامل  

الديون قصرية األجل–األصول املتداولة = رأس المال العامل   
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، من طرف املسامهني املقدمة االستثمارات(متلكه املؤسسة أو املنشأة من  حيث أن األموال الدائمة هي كل ما

  1.) االحتياطات 

   أنواع رأس المال العامل - 2  

لثابتة حيث حيسب ضايف من األموال اخلاصة عن متويل األصول اوهو املقدار اإل: رأس المال العامل الخاص -أ

   : بالعالقة التالية

) األصول املتداولة–األصول (واألصول الثابتة ب) جمموع الديون–اخلصوم ( اص باخل وبتعويض رأس املال العامل

    :حنصل على

يعرف رأس املال العامل الصايف على أنه ذلك اجلزء من املوارد املالية : )الدائم( المال العامل الصافيرأس   -ب

كما يعرف أيضا على أنه ذلك الفائض املايل الناتج عن متويل  ،لتمويل األصول املتداولة ةالدائمة املخصص

  :عطى بالعالقة التالية، ويحتياجات املالية الدائمة باستخدام املوارد املالية الدائمةاال

   

وهنا ، مجايل الديونإواملتمثلة يف  ،يبني قيمة املوارد املالية األجنبية يف املؤسسة: رأس المال العامل األجنبي  -ج

وأصبح من الضروري على ، االستغاللبل كموارد ضرورية لتنشيط عملية ، املفهوم السليب هلابالديون  إىلال ينظر 

رأس  حيسبو  اخلزينة، وأصبح ملجأ لتدارك احلجز يف، متاحة عن الضرورةسسات أن تفيض لنفسها موارد مالية املؤ 

   :املال العامل األجنيب وفق للعالقة التالية

     

صر األصول اليت تستغرق يقصد برأس املال العامل األجنيب االمجايل جمموع عنا: س المال العامل االجماليأر -د

يسمى رأس ، القيم غري احملققة والقيم اجلاهزةو  ،اليت تشمل كل من قيم االستغاللو  ،أو أقلا للسنة سرعة دورا

    :إحدى العالقتني التاليتنيالعامل االمجايل حبجم النشاط االستغاليل ويكتب باملال 

     

                                                           

اطروحة  مقدمة طرق ومحددات تقييم مؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية في ظل استراتيجية الخوصصة، عصمت حممد بن محو، 1
  . 30، ص2015الستكمال شهادة الدكتورة الطور الثالث، قسم العلوم التسيري،تلمسان،

أصول ثابتة -أموال خاصة = رأس المال العامل الخاص  

األصول  –األصول (  -)جمموع الديون–اخلصوم = ( رأس المال العامل الخاص 

األصول الثابتة-أموال الدائمة=رأس المال العامل الدائم   

جمموع الديون=  رأس المال العامل األجنبي  

األصول الثابتة–جمموع األصول = الجماليا رأس المال العاملجموع األصول = المال العامل االجماليرأس   

ديون قصرية األجل- أصول املتداولة =يرأس المال العامل الصاف  
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                        :ومن العالقة

  : جند

  1 :وميكن أن يكون لرأس املال العامل ثالث حاالت

FR>0 :أي أن للمؤسسة فائض يف األموال الدائمة بعد متويل كل األصول املتداولة ،رأس املال العامل موجب.  

FR<0 :تغطية سبب عدم قدرة األموال الدائمة هناك عجز مايل ب يف هذه احلالة ،سالب رأس املال العامل

  .األصول الثابتة

0 =FR:  يف هذه احلالة تغطي األموال الدائمة األصول الثابتة، أما األصول املتداولة فتغطى عن طريق القروض

قصرية األجل، وهذه الوضعية ال تتيح أي ضمان متويلي يف املستقبل، وترتجم هذه احلالة الوضعية الصعبة 

  .للمؤسسة

  )BFR(احتياج رأس المال العامل  -3

عن طريق الديون املتعلقة بدورة ال يتم تغطيتها إال  حاجات متويل دورة االستغالل اليت هو ذلك اجلزء من   

  2.املدفوعات ،املقبوضات، املبيعاتو  وتنتج هذه احلاجة عن التفاوت الزمين بني املشرتيات، االستغالل

  :بالعالقة التاليةوحيسب 

    )TNG(الخزينة  -4

الفرق بني األصول ذات السيولة  ابفرنسا على أO.E.C.C.A (( مجلس الخبراء المحاسبين لقد عرف   

سيولة فهو عنصر اجيايب يف  إىلأي أن كل عنصر من األصول تتحول  االستحقاقية احلالية،الفورية والديون ذات 

  .الديون بلغ تاريخ استحقاقه فهو ميثل عنصر سليب هلاوأي عنصر من ، اخلزينة

أما الديون ذات  ،ن األصول ذات السيولة الفورية يف امليزانية املالية تتمثل يف القيم اجلاهزةفإالتعريف  وحسب هذا

      :اخلزينة بالعالقة التاليةفات املصرفية، وحتسب لاالستحقاقية احلالية تتمثل يف الس

    :وميكن اجياد عالقة أخرى حلساب النتيجة اذا مت القيام باحلسابات التالية   

                                                           

، مذكرة مقدمة  الستكمال شهادة ماسرت، قسم مالية حماسبة، قتصاديةدور التشخيص المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسة االزمور، إرقية   1
   .60- 59، ص 2017جامعة البويرة،

ة مقدمة الستكمال ، مذكر األدوات المستخدمة في تحليل القوائم المالية وأهميتها كآلية لتشخيص الوضع المالي للمؤسساتخدجية ردة، 2
  ،شهادة الدكتورة

قصرية ديون +رأس املال العامل الصايف –أصول متداولة = رأس المال العامل االجمالي

اخلصوم املتداولة-األصول املتداولة=رأس المال العامل احتياج  

السلفات املصرفية-القيم اجلاهزة= الخزينة  
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  )1.....(قيم جاهزة+ قيم حمققة  +قيم االستغالل +القيم الثابتة = صولاأل

  )قيم حمققة +قيم االستغالل+ القيم الثابتة(- األصول = م الجاهزةقي

  )2.....(السلفات املصرفية+ الديون قصرية األجل+ األموال الدائمة =خصومال

  )الديون طويلة األجل+  األموال الدائمة(  -  اخلصوم = سلفات المصرفية

  )3.....(اخلصوم= أصول

  1 : جند وبتعويض قيميت القيم اجلاهزة والسلفات مبا يكافئها يف اخلزينة

  

     

     : ومنه    

    :تتمثل الحاالت المتعلقة بالخزينة في

املايل أن يوظف الفائض من األموال يف حالة وجود فائض يف اخلزينة جيب على املسري : الخزينة موجبة -1

ألن ، حىت ال تقع يف صعوبات التسديدللسيولة  ىنمع مراعاة احلد األد ليحقق عائدا للمؤسسة يف املدى القصري

اخلزينة البد وأن تتكون من مبالغ ليست كبرية مقارنة مع االحتياجات اليومية مما يتوجب على املسري استثمار هذا 

  .عوائد مرحبة بدال من تركها جممدة يف اخلزينةالفائض للحصول على 

يعين هناك عجز متويلي لعدم قدرة املؤسسة ، املؤسسة يف هذه احلالة حتقق عجز يف اخلزينة: الخزينة السالبة -2

حيث يتطلب من املسري البحث عن موارد اضافية جديدة لتغطية هذا العجز كاللجوء ، على تغطية كل احتياجاا

  .القروض البنكية إىل

  

                                                           

، مذكرة مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستري يف علوم التسيري، ختصص للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم األداء الماليعادل عشي،   1
   .56-55، ص2002تسيري املؤسسات الصناعية، جامعة بسكرة، 

) األجل القصرية الديون+األموال الدائمة (  –اخلصوم [ -]قيم حمققة+قيم االستغالل +القيم الثابتة (-األصول= [الخزينة

احتياج رأس املال العامل-رأس املال العامل= اخلزينة  
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 ،هذه هي احلالة املثلى للمؤسسة، و يف هذه احلالة يكون رأس املال العامل يساوي احتياجاته :معدومةالخزينة -3

أي أا ال توجد  ،تزاماا املاليةالأا تتوفر على سيولة مساوية لقيمة  إذايل متوازن تعين بأن املؤسسة حققت 

  1.عمليا تعد هذه احلالة صعبة احلدوث، سيولة جممدة وال عسر املايل

  قتراض طويلة األجل إلا عموميات حول :مبحث الثانيال

عادة ما  هوعلي ،يعترب التمويل الذايت يف العادة مصدر غري كايف لتلبية مجيع االحتياجات التمويلية للمؤسسة   

االستدانة  إىلوهو األمر الذي جيعلها تلجأ  ،تبقى عاجزة عجزا كليا أو جزئيا عن متويل خمتلف احتياجاا بنفسها

  .قصد تغطية ذلك العجز

النظريات املفسرة  إىلضافة ، إطويلة األجل وحتديد تكلفتهاالقرتاض مفهوم  إىلسنتطرق يف هذا املبحث    

على األداء  ريخاأل معرفة كيفية تأثري هذا إىللنصل يف األخري بالرفع املايل،  ألداء املايلة اوعالق هيكل التمويلي،لل

  .للمؤسسة االقتصادية املايل

 هطويلة األجل وتكلفت االقتراضمفهوم : مطلب األولال

  طويلة األجل االقتراضتعريف   :أوال

التأجري  إىلضافة إالسندات ، القروض طويلة األجل: يتمثل االقرتاض طويل األجل يف صورتني أساسيتني مها   

   .التمويلي

و ، اليت حتصل عليها املنظمة من املصارف أو شركات التأمني)النقدية(هي القروض: األجلالقروض طويلة -1 

، وتلتزم املنظمة بدفع فائدة دورية ودفع أقساط القرض يف املواعيد احملددةسنة،  )30-5(غري ذلك ملدة ترتاوح بني

وتستخدم ، فائدا ثابتة ومستقرة، كبرية احلجم ومستقرة: وميكن حتديد أهم مميزات القروض طويلة األجل باآليت

  2.لتمويل املشاريع طويلة األجل أو موجودات ثابتة

قروض حتصل عليها املؤسسة من املؤسسات املالية كالبنوك  ياألجل ه ةطويلومن هنا نستنتج أن القروض     

  .وقد يصل تاريخ االستحقاق ثالثني عام، وشركات التأمني

                                                           

.122نوبلي، مرجع سابق، صجنالء    1  
، جملة دراسة تحليلية لعينة من المصاريف العراقية:  ربح أثر التمويل طويل األجل في صافي العبد الناصر علك حافظ، علي شاكر حممود،  2

   .219، ص2012، الفصل الثالث، 20دراسات احملاسبية واملالية، الد السابع، العدد
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دف احلصول على  ،القروض طويلة األجل اليت تصدرها املؤسسات تعد السندات جزء من: السندات - 2

    :إىلاألموال لتمويل نفقاا االستثمارية والتشغيلية وتصنف السندات 

  .هي السندات اليت يصبح فيها حامل السند دائما دائنا يف حالة التصفية: أصولسندات غير مضمونة برهن  -أ

بشرط  ،الضامن يف الغالب هو األصول الثابتة اليت متتلكها املؤسسةيكون : أصولسندات مضمونة برهن  -ب

  .توفر نص يف السند ذاته على نوع أو أنواع األصول الضامنة يف حالة عدم وفاء املؤسسة بالتزاماا

  سندات الدخل -ج

  ؛حتقيقها أرباح كافية لدفع هذه الفوائدتلتزم املؤسسة بدفع فوائد هذه السندات فقط يف حالة  �

   1.السهولة النسبية يف احلصول على التمويل املطلوب �

  .اجيار بعض املوجودات الثابتة لغرض اجناز العمليات التشغيلية إىلقد تسعى الشركات  : التأجير التمويلي -3

  : أنواع التأجري التمويلي كالتايل Brigham& Ehrhard, 2012 ,734 : وقد قسم كل من

وامليزة الثانية أن ، هذا التأجري بأن يتوىل املؤجر صيانة وخدمة املعدات املستأجرةتميز ي: التأجير التشغيلي -أ

عادة األصل قبل انتهاء ، وأخريا للمستأجر حق إلغاء االجيار وإجيار ال تغطي تكلفة األصل بالكاملأقساط اإل

  .اتفاقية االجيار

، وأن جياروال حيق للمستأجر إلغاء اإل خدمات الصيانةال يتضمن تقدمي : الرأسمالي التأجير المالي أو -ب

  2.ه العائد على رأس املال املستثمرلياملؤجر يستلم إجيارا مساويا لقيم األصل مضافا إ

  تكلفة االقتراض طويل األجل : ثانيا

 ،يف العائد الذي جيب حتقيقه على االستثمارات املمولة عن طريقها ةتكلفة متمثلهلا قرتاض إن أموال اال   

    ؛الظاهرة والتكلفة احلقيقية للقرض نا التمييز بني التكلفةيفلحساب تكلفة االقرتاض عل

  

  

                                                           

 مصر،_ القاهرة، الطبعة األوىل، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، االستثمار والتمويل في األسواق الماليةسامل صالل راهي احلسناوي،  1
   .47، ص2017

، العدد السابع والثالثون، الد العاشر، تشرين الثاين، كلية العلوم االقتصادية، جامعة عالقة التمويل بربحية الشركةعادلة حامت،  2
  .91،ص2014البصرة،
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     التكلفة الظاهرة للقرض -1

هي املعدل الذي حيقق تساوي القيم احلالية مل التدفقات املالية اخلارجة : تكلفة االقتراض الظاهرة للقرض   

  .والقيمة الصافية للمبلغ املقرتض املتاح للمؤسسة ،املتعلقة بالقرض

   : ملعادلة التاليةن حساب التكلفة الظاهرة للقرض وذلك وفق االتعريف السابق ميك من خالل 

  رجاع أصل القرض دفعة واحدة عند نهاية الفترة التعاقديةحالة إ -أ

P0-F0=(ip+F1)/(1+kd)
1 +(ip+F2)/(1+kd)

2……+(ip+Fn)/(1+kd)
n 

P : ؛القيمة االمسية للسند أو القرض     

P0  : ؛صدارسعر اإل     

F0 :ة، ديداجلصدار السندات أو القرض واملتمثلة يف مصاريف االستثمار واإلعالن عن إصدار السند مصاريف إ

، وتتمثل يف مصاريف دراسة ملف طلب القرض ،أقل ةصدار عادأما يف حالة القروض البنكية تكون مصاريف اإل

 ؛خلإ... الرهنومصاريف 

Fn…..F1 :؛تتعلق بالقرض ةمصاريف متنوعة دوري     

R :؛القرض اليت ينبغي سدادها عند تاريخ االستحقاق ةقيم     

I: معدل الفائدة.   

  حالة ارجاع أصل القرض في شكل أقساط متساوية تزامنا ودفعات الفوائد -ب

P0-F0=ip1+F1+R1/(1+kd)
1+ip2+F2+R2/(1+kd)

2….. + ipn+Fn+Rn/(1+kd)
n 

 

  R1…..Rn   :ألصل القرض ةاألقساط املتساوي.  
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  الحقيقة للقرض  التكلفة-2

عتبار الوفر ة تأخذ بعني االال يف كون هذه األخري ، إالتكلفة الظاهرة على التكلفة احلقيقية للقرض ال ختتلف   

للتشريعات الضريبية املعمول ا يف  اوذلك وفق، الضرييب املتحقق من خصم تكاليف االقرتاض من الوعاء الضرييب

    1 :إىلحيث تصبح تكلفة االقرتاض احلقيقية تساوي ، العامل

p-F0= (ip+F1)(1-t)/(1+kd)1 +(ip+F2)(1-t)/(1+kd)2…..+(ip+Fn)(1-t)/(1+kd)n 

  هي معدل الضريبة: tحيث 

  تكلفة السندات: ثالثا

، وبافرتاض غياب )املتحصل عليها واملسددة مساوية للقيمة االمسيةالقيمة ( م وجود عالوة التسديديف حالة عد   

 2:ن تكلفة السند تكون مساوية ملعدل الفائدة االمسي بعد الضرائب أيفإ صدارتكاليف اإل

��=�������	  

  .معدل الضرائب  :t                                                  .تكلفة السند بعد الضريبة  :��

    .تكلفة السند قبل الضريبة  :���

Kd=(1-t)(R+1/n(I0+P0) 

I� : تكلفة السند بعد الضريبة : ��                                .القيمة االمسية للسند.  

  .معدل الضريبة: t                .)القيمة املسددة(قيمة اصدار السند  : �

n : مدة القرض.        R                         :  معدل الفائدة الثابتة على الضريبة . 

  

 

  

                                                           

ماجيستري يف علوم التسيري، ختصص مالية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة نحو اختيار هيكل تمويلي أمثل للمؤسسة االقتصاديةشعبان حممد،   1
   .38، ص2010مؤسسة، جامعة بومرداس، 

لية ترب زغود، حمددات سياسة التمويل للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستري علوم التسيري، ختصص ما  2
  . 40، ص2009مؤسسة، جامعة ورقلة، 
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  النظريات المفسرة للهيكل التمويلي وعالقته باألداء المالي: مطلب الثانيال

، اهليكل املايل من بني أهم القضايا اليت نالت اهتمامات البحث العلمي يف جمال االدارة املالية يعترب موضوع   

   .مثلية اهليكل املايل وعالقته باألداء املايل وكيفية التأثري عليههذا املطلب عدة نظريات حول أل يف سنتناو و 

    النظريات المفسرة للهيكل التمويلي: أوال

 املقرتض للتمويل مثالية نسب يتضمن أمثل مال رأس هيكل بوجود التقليدية النظرية تسلم :التقليدية النظرية -1

 يزيد للمؤسسة املايل اهليكل يف املقرتض للتمويل الرشيد االستخدام وإن، األدىنحدها  إىلالتمويل  كلفة جتعل

 مال رأس هيكل يف املمتلك والتمويل املقرتض فالتوفيق األمثل بني التمويل، حقوق امللكية على العائد معدل

 هذا جاء، وقد ويعظم معدل العائد على حقوق امللكية ،املال يف أدناه رأس لكلفة املوزون املعدل جيعل املؤسسة

أن  ميكن للمؤسسة الكلية القيمة أن يف مفهومه يرتكز حيث، دوران ودافيد شابيرو قوردن قيادة حتت املدخل

 ملصادر املناسب املزيج حتديد خالل من لألموال الكلية التكلفة ختفيض إمكانية على يرتكزكما ،  تزداد يف السوق

 من تنخفض أن ميكن األموال تكلفة أن على املدخل حيث يؤكد هذا، من القروض واألموال اخلاصة التمويل

 املؤسسة قيمة زيادة إىل ومبجرد جتاوز املؤسسة هلذا احلد سيؤدي ذلكحد معقول،  إىل القروض استخدام خالل

 ما أقل األموال تكلفة تكون عندما يتحقق األمثل التمويلي اهليكل فإن، املدخل هلذا طبقاً  .املايل الرفع بزيادة

 1.ميكن ما أكرب قيمة املؤسسة تكون عندما أي ،ميكن

على السؤال حول أمثلية اهليكل املايل ب "موديلياين وميلر " جييب االقتصاديان :لياني وميلرنظرية مودي -2

مستقالن عن هيكلها تكلفة رأس املال وقيمة املؤسسة "حيث يريان بأن ، أي ال يوجد هيكل مايل أمثل، "ال"

بني نظرية على ما وقد ، وغياب اجلباية يوجد تكافئ بني خمتلف أمناط التمويل ففي ظل سوق مالية كفئ، "املايل 

مجلة من الفروض غري واقعية  إىلوالواقع أن هذه النظرية استندت ، )Arbitrage(يسمى باملراجحة أو التحكيم 

   : هيو 

علومات متاحة امل(مما يعين عدم وجود عموالت وساطة ) سوق كفئ(تتصف سوق رأس املال بالكمال  �

  ؛)للجميع دون عمولة

                                                           

، أطروحة مقدمة الستكمال متطلبات اختيار الهيكل المالي على قيمة المؤسسات االقتصادية غير المسعرة في البورصة أثرعبد الكرمي خريي، 1
   .06-05، ص)2016-2013(شهادة الدكتور الطور الثالث، دراسة حالة مطاحن اجللفة، 
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.ةوأن املستثمرين ميكنهم االقرتاض بنفس معدل الفائد، عدم وجود تكلفة للصفقات، عدم وجود ضرائب �

مبعدل  ها برمسلة أرباحها خالل عدة فرتاتيكشف عنأن قيمة املؤسسة " موديلياين وميلر " من  كل تربعوي

  1.استحداث يتعلق بقطاع نشاطها

 ،يرى هذا املدخل أن تكلفة التمويل املمتلك تتغري مع زيادة نسبة املديونية: مدخل صافي الدخل التشغيلي -3

التمويل األمثل الذي هيكل  إىلحني الوصول  إىلوأن الشركة قادرة على ختفيض كلفة التمويل بزيادة الرافعة املالية 

   2.التمويل يف أدىن مستوى هلا وعند جتاوز هذه النقطة تبدأ كلفة التمويل باالرتفاعتصبح عنده كلفة 

يف دراسته هلذا النموذج على فرضية اخلضوع الدخل املستثمر لضريبة  Miller يرتكز: 1977ظرية ميلرن -4

 إىل باإلضافة، السندات على دخله من محلة���يف مقابل  ��شخصية على دخله من محلة األسهم معدهلا

وملا كان دخل محلة األسهم ميكن أن يكون يف صورة توزيعات أو أرباح . Tخضوع أرباح املؤسسة للضريبة مبعدل

  3.سوف يقصد ا املتوسط احلسايب املرجح باألوزان للضريبة 'Tفان قيمة ، معا رأمسالية أو كالمها

    :ضافة الضريبة على دخل المستثمرينفي ظل إ  Miller توصل اليها التي براز ألهم النتائج وفيما يلي إ  

للمؤسسة غري  ةالسوقي ةن القيمة السوقية للمؤسسة املستدينة سوف تعادل القيم، فإاملؤسسة ةقيمل ةبالنسب 

    :أي أن الضريبية  راتليها القيمة احلالية للوفمضافا إ ،املستدينة

  VE=VN+
[������	����′	]×�

����"	
 

    :مع أن

VE:  ؛                         القيمة السوقية للمؤسسة املستدينةT' : معدل الضريبة على دخل املستثمر من

  محلة األسهم؛

T":       معدل الضريبة على دخل املستثمر من محلة السندات؛VN:  القيمة السوقية غري املستدينة؛    

                                                           

، جملة الباحث، جامعة ورقلة، االسهامات النظرية األساسية–تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي عبد الوهاب دادن،   1
  .109، ص04/2006العدد

، الة العراقية للعلوم االدارية، العدد احلادي والعشرون،  أثر الرافع المالية في كلفة التمويل ومعدل العائد على حق الملكيةحممود فهد عبد علي،   2
  .243كلية االدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، ص

، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف علوم التسيري، ختصص مالية مؤسسة، جامعة العوامل المحددة لبناء الهيكل المالي للمؤسسةباية كنزة شرايب،  3
  .  114، ص2014اجلزائر، 
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D:                                قيمة األموال املقرتضة؛          T :معدل الضريبة على أرباح الشركات.  

ومن مث تعظيم قيمة  ،رات ضريبيةلتحقيق وف ميكن أن يكون للمؤسسة فرصة لالستفادة من االستدانةوبالتايل    

املستثمرين الذين خيضعون  إىلوذلك كلما جنحت يف بيع املزيد من السندات ، املؤسسة وتدنية تكلفة رأس املال

  . لضريبة على الدخل مبعدل يقل عن معدل الضريبة على أرباح الشركات

 ،االعفاء الضرييب للدين عندما قدم، 1963سنة  إىليعود األساس النظري هلذه النظرية : نظرية التبادل -5

تزداد بازدياد حجم الدين املستخدم وهو ما جيعل قيمة الشركة ، الذي جيعل الدين أقل كلفة من التمويل باألسهم

ختصم من أرباح الشركة عند احتساب ضريبة الديون أن الفوائد على  إىلويعود السبب يف ذلك ، يف التمويل

   1.ن قيمة هذه الشركة املقرتضة تعظم عندما تعتمد كليا على التمويل بالديون، لذلك فإالدخل

الرهانات اليت تستخدمها املؤسسة يف ، 1984Myersذج يعاجل منو : نظرية االلتقاط التدريجي للتمويل -6

وذلك  ، حتقيقه هو تعظيم أرباح املؤسسة إىلحنو فرضية أن اهلدف األساسي الذي يسعى املسريون ، املدى البعيد

    :كما يلي

وذلك حسب الفرص ، توزيعات األرباححتدد مستوى معني من  فإا، عند اختيار املؤسسة للتمويل الذايت - 

 .االستثمارية املمكنة

تقع بني  اليت مث األموال شبه اخلاصة، فان األولوية تكون مع القروض، عتماد على التمويل اخلارجيعند اال - 

مويل الذايت جينب املؤسسة تكاليف الت إىلـن اللجوء أسبب ذلك ، مث أخريا األسهم، و األموال اخلاصة والقروض

وعند عدم كفاية التمويل الذايت فان املؤسسة ، التصرف يف أي استثماروحرية ، صدار األسهم وتكاليف الوكالةإ

ن ، وإفهم على علم باملعلومات املتوفرة يف السوق املايل ،ألن املسريين على علم بقيمة السهم، القروض إىلتلجأ 

، وعليه امهني اجلدداملس إىلوبالتايل انتقال الثروة ، الفعلية جديدة فتكون قيمتها أعلى من قيمتها مت اصدار أسهم

حجز األرباح وبالتايل يرتتب على املؤسسة سلبيا عن وضعية املؤسسة املالية،  صدار األسهم يعترب مؤشرافإن إ

                                                           

، العدد 04واملالية، الد ، جملة االقتصاد محددات هيكل رأس المال للشركات المدرج في بورصة فلسطينعبد ايد عدالن قباجه، 1
  .217، جامعة فلسطني، ص 02/2018
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الذي يرتتب  ما حيقق للمؤسسة الوقت حول قرار رفع رأس املال ،عادة استثمارها من جديدوتأجيل توزيعها قصد إ

  1.جلددلزامها بدفع األرباح للمسامهني اعليه إ

ن املعلومات متوفرة ومتاحة فإ وميلراضات السابقة واخلاصة ملدخل موديلياين فرت وفقا لال : نظرية االشارة -7

وتسمى هذه اخلاصية حبالة ، مستقبل املؤسسةم يف هذه الناحية متساوون خبصوص أي أ ،لكافة املستثمرين

أكرب  ، ولكن غالبا ما يتاح للمسريين كما( symétrique information) التماثل املعريف أو املعلومات

  يتوفر للمستثمرين خارج املؤسسة  والذي ال، من املعلومات

والواقع أن  ،تقوم هذه النظرية على قاعدة أساسية وهي عدم متاثل املعلومات الذي تتصف به األسواق   

أنه بإمكان  إىلتنطلق  ةن هذه النظري، ومن مث فإصادقةالقيقية و احل ت اليت تثبتها املؤسسات ليست بالصورةاملعلوما

خرى ذات مستوى األؤسسات املمتيزها عن  ،شارات خاصة وفعالةملديرين يف املؤسسات األحسن أداء إصدار إا

  2.أقل أداء

دارة املنشآت نيابة عن املسامهني سواء ة بإدارة املكلفإن تكلفة اإل: Agency Costالوكالة  ةنظري -8

واختيار  ،غري فعالة ةدارات تعمل بصور ور إظه إىلألا قد تؤدي ، مالية أو غري مالية متثل قضية مهمة أكانت

قد يفشلون يف تعظيم قيمة املؤسسة، أو مبعىن آخر أم ، ها الشخصيةعم مع منافءمدخالت أو خمرجات تتال

دارة اليت تم قيمة املؤسسة الناجتة عن اإل ض يفخنفافة اخلارجية تساوي اخلسارة أو االن أثر الكلوكنتيجة لذلك فإ

 Myers (2001) and Harris )1991( وقد أشار كال من، بتلبية رغباا بدال من تعظيم قيمة املؤسسة

and Raviv  التخلص من مثل هذه التكلفة،  إىلبأن اختيار هيكل رأس املال املناسب من املمكن أن يؤدي

ولكن ، ة عن االقرتاضزيادة تكاليف املنشأة النامج إىلوتتمثل فرضية كلفة املنشأة بأن زيادة الرافعة املالية تؤدي 

 من أجل تعظيم أرباح وقيمة املؤسسة ،دارة للعمل بكل جديض تلك التكلفة من خالل تشجيع اإلميكن ختف

 (Grossman &Hart,1982)س السياق أوضح ويف نف، تعظيم األرباححتقيق أهداف املسامهني املتمثلة يف و 

جيابيا على املدراء وأن تعمل على ختفيض كلفة املنشأة من يل باالقرتاض من املمكن أن تؤثر إبأن زيادة التمو 

                                                           

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري يف العلوم تأثير الهيكل المالي على استراتيجية المؤسسة الصناعيةأنفال حدة خبيزة،  1
  .35، ص 2012االقتصادية، ختصص اقتصاد صناعي، جامعة بسكرة، 

جملة العلوم االقتصادية واالدارية،  تطبيق عملي لنظرية االلتقاط ودورة حياة الشركة،:  نظريات هيكل التمويل الحديثةم، صبيح قاسم  هاش 2
  .29، ص2015، جبامعة بغداد، 83، العدد21الد
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يف ة لتزامات املنشأ، وتوفري السيولة الالزمة لدفع اخالل خفض كلفة االقرتاض املتمثل بتعظيم أرباح املنشأة

  1.القدرة على التفاوض يف احلصول على قروض بفوائد منخفضة وشروط سهلة ومنحها، مواعيدها

  أثر الرفع المالي على األداء المالي :ثانيا

صادر املاملؤسسة على  اعتماد حيث كلما ازداد، يرتبط الرفع املايل يكل متويل املؤسسة: الرفع المالي-1

ذا استطاعت املؤسسة استثمار صبح بالتايل الرفع املايل فعاال إوي ،للتمويل كلما ازدادت درجة الرفع املايل ةاخلارجي

 ذا مل تنجح املؤسسة يف استثمارإ بينما ،األموال املقرتضة ةاألموال املقرتض مبعدل العائد الذي يزيد عن تكلف

وهي تدرس لو أا مل تستخدم الرفع املايل؛  أكرب وحتقق خسائر أكرب فيما ةخاطر األموال املقرتض فإا ستتعرض مل

  2.العالقة بني املردودية املالية واهليكل املايل للمؤسسة 

األموال اخلاصة يف املؤسسة وبذلك هو خيتلف عن مفهوم أثر الرفع  إىلذن فالرفع املايل هو نسبة األموال املقرتضة إ

، ذلك ألن ملايل دف زيادة العائد على حقوق املسامهنييكل ااهلالذي يعين استعمال املؤسسة للديون يف  املايل

 فر الضرييب الناجم عن طرح الفوائدعتبار الو وذلك إذا أخذنا بعني اال ،أقل تكلفة نسبيا يمتويلالديون تعترب مصدر 

ذلك ألا أقل خطر من أدوات امللكية يف لذي جيعل أدوات الدين أقل تكلفة والسبب الرئيسي ا، على الديون

ن العائد املطلوب على عالقة طردية مع خطر االستثمار فإ ستثمار له، ومبا أن العائد املطلوب على االالسوق املايل

فاذا مولت املؤسسة استثماراا بالدين ، االستثمار يف الديون أقل من العائد على االستثمار يف األسهم العادية

أي أن التمويل بالدين يعظم مردودية  ،للمسامهني وحققت عائد أعلى من تكلفة الدين فان الفرق سيعود

  3.)كلما كان الفرق أكرب وكان متويل املسامهني أقل كان العائد على حقوق املسامهني أكرب( املسامهني

    : وميكن متثيل أثر الرفع املايل من خالل الشكل التايل

                          

  

                                                           

ادة ماجيستري يف احملاسبة، جامعة ، مذكرة مقدمة لنيل شهمدى تأثير  السيولة والفرص االستثمارية على الهيكل الماليوليد زهري أبو شعبان،  1
  .66،ص2017غزة،

.                                                                               84-83، صمرجع سابقشرايب باية كنزة،   2 
أطروحة لنيل شهادة الدكتورة يف العلوم ، سياسات التمويلية على أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية تأثيرحممد بوشوشة،3

  .180-179،ص2016االقتصادية،جامعة بسكرة،
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  أثر الرافعة المالية: )01-1( الشكل رقم       

             

                                   

                          

                                                   

             

  

    

 

، االقتصادية الجزائريةسياسات التمويلية على أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة  تأثير حممد بوشوشة، :مصدرال
        .180- 179،ص2016جامعة بسكرة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة يف العلوم االقتصادية،

وهي نتائج املكافئة املخصصة لرأس املال اخلارجي عن ، يقوم مبدأ الرافعة املالية على مبدأ بسيط   

يكون هذا الفائض يف فائدة ، املدفوعة للمقرضنيذا كانت مردودية أصول املؤسسة تتجاوز التكاليف فإ، املؤسسة

ذا كانت هذه املردودية غري كافية لتغطية احلالة العكسية إأما يف ، جيايبلتايل يكون أثر الرافعة املالية إاملسامهني وبا

وال يفسر معدل مردودية األم ةذا أثر الرافعإ. يبويصبح هنا أثر الرفع سل ،التكاليف تنخفض مردودية املسامهني

  1.اخلاصة بداللة مردودية األصول االقتصادية وتكلفة الدين

  

  

  
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة ماجيستري يف علوم التسيري، جامعة ، العوامل المحددة الهيكل المالي األمثل في المؤسسة االقتصاديةعدوي هاجر 1
  .             71- 70، ص2011منتوري،

 نقطة حيادية املردودية
 منطقة الرفع االجيايب

 منطقة الرفع

       معدل مردودية األصل

اخلاصة معدل مردودية األموال  

ذاتيامؤسسة ممولة   دينةستمؤسسة م  
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  حاالت أثر الرافعة المالية -2

ستفادة من أثر دودية األموال اخلاصة من خالل االستدانة تلعب دور مهم يف الرفع من مر بالرغم من أن اال   

لذلك  حالة اللجوء املفرط لالستدانة، إال أنه ميكن أن يكون هلا تأثري عكسي على ذلك يف ،الرافعة املالية االجيابية

   : من الضروري مراقبة مستويات االستدانة من خالل أثر الرافعة املالية كما يلي

رافعة أثر ال يف هذه احلالة يكون: Re>i) (حالة املردودية االقتصادية أعلى من أعلى من معدل املصاريف املالية  �

  .مردودية األموال اخلاصة من خالل زيادة اللجوء إىل االستدانة  حتسني وبالتايل ميكن، ايباملالية إجي

عند حتقق هذه احلالة يكون أثر الرافعة املالية  :)Re<i(مصاريف املاليةمعدل حالة املردودية االقتصادية أقل من  �

 .االستدانة إىلاللجوء  وبالتايل تنخفض مردودية األموال اخلاصة بزيادة ،سالب

يكون أثر الرافعة املالية يكون يف هذه احلالة  :)Re=i(تساوي معدل مصاريف املاليةحالة املردودية االقتصادية  �

  1.االستدانةوبالتايل تتساوى املردودية املالية مع املردودية االقتصادية وهي نفس حالة انعدام ، معدوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

.46زغود ترب، نفس املرجع،ص 1 
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  الدراسات السابقة: مبحث الثالثال

  :أهم الدراسات السابقة: مطلب األولال

تأثير سياسة االستدانة على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية " ،دراسة محي الدين طرفاوي -1

  .2017جامعة ورقلة، اجلزائر، "الجزائرية

   حيث قمنا ، وفحص طبيعة هذا التأثري، تفسري أثر االستدانة على األداء املايل إىلدف هذه الدراسة

، )ROA(بتمثيل االستدانة بنسبة الرافعة املالية أما األداء املايل فقمنا بتمثيله مبقاييس األداء احملاسبية التقليدية 

)ROE( ،)ROS( ،)DCA( ، ومشلت الدراسة ثالث ، املايلومن مث استنتاج أي من املؤشرات أكثر تأثريا بالرفع

باستخدام  MCO نتائج الدراسة اعتمدنا طريقة إىلوالتوصل  ،)2014- 2006(مؤسسات وذلك يف فرتة 

على  % 5 وجود عالقة تأثري عكسية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوي إىلوخلصت الدراسة  ،Eبرنامج 

ذو داللة  يف حني ال تأثري، ومنو رقم األعمال ،على األصول ومعدل العائد على املبيعات كل من معدل العائد

  .حصائية لنسبة الرافعة املالية على العائد على حقوق امللكيةإ

مذكرة تدخل ضمن متطلبات  "تقييم االستدانة سياسة في المؤسسة االقتصادية" دراسة راضية بوزنادة - 2

  .2014، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح ،أكاديمي تخصص مالية المؤسسةلنيل شهادة ماستر 

االستدانة باعتبارها مصدر  إىلابراز السلوك التمويلي للمؤسسة نتيجة جلوئها  إىلدف هذه الدراسة   

ولتحقيق هذا ، كما حاولنا معرفة مدى فعالية سياسة االستدانة كمصدر متويلي للمؤسسة،  التمويل األقل تكلفة

خالل حتديد عوامل التمويل عن  جراء دراسة ميدانية للمؤسسة الوطنية للملح بوالية قسنطينة منالغرض قمنا بإ

أنه عند جلوء  إىلالدراسة  خلصتوقد ، طريق االستدانة وكذا التأثري هذه العوامل على نسبة االستدانة باملؤسسة

كما ،  اضعاف استقالليتها املالية إىلابل يؤدي هذا املؤسسة لالستدانة بشكل كبري حتقق مردودية كبرية وباملق

يف حني كانت عالقتها ، استخلصنا أن نسبة االستدانة على عالقة طردية مع كل من معدل النمو واملردودية

  .عكسية مع كل من االستقاللية املالية وتكلفة االستدانة

جامعة ورقلة " يمة المنشأة نظريات الهيكل  التمويلي وأثرها على ق" دكتور رضوان عمار مجلة 

  .2017،الجزائر،
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يعد القرار التمويلي من أهم القرارات اليت يتم اختاذها يف املؤسسات على اختالف نشاطاا   

ويرتتب على هذا ، كونه يتضمن حتديد هيكل التمويل الذي هو مزيج من الديون وحقوق امللكية،  االقتصادية

ويف ، اختلفت باختالف االطار النظري الذي تناوهلا أو اجلوانب العلمية اليت طبقتهاالقرار العديد من النتائج اليت 

هذا البحث مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي بسليط الضوء على أهم النظريات هيكل التمويل عامليا 

حتليل أهم االنتقادات و ، أحدثها وهي نظرية توقيت السوق إىلانطالقا من أقدمها وهي نظرية صايف الربح وصوال 

جمموعة من النتائج أبرزها أنه ال ميكن حىت اآلن تعميم نظرية واحدة هليكل التمويلي  إىلويتم التوصل ، املوجهة له

  .وصوال للهيكل التمويلي األمثل وأن النتائج اليت ترتتب على تطبيقها حتكمها اعتبارات كثرية وحمددات خمتلفة

مقدمة حة أطرو " تثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء الماليأثر االس "دراسة حجاج نفيسة

  . 2017، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، الدكتورة تخصص مالية ومحاسبةلنيل شهادة 

، معرفة أثر االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على األداء املايل للمؤسسة إىلدف دراستنا   

، العالقة بني االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال واألداء املايل مقاسا بنسب الرحبيةمن خالل اجياد 

مت اسقاط الدراسة على عينة من املؤسسات البرتولية اجلزائرية  .النشاط ونسب حسابات التسيري، املخاطرة، السيولة

نامج وقد اعتمدنا على معطيات بانل عن طريق الرب ، )2014- 2010(خالل فرتة 

عدم وجود عالقة ذات داللة احصائي معنوي بني  إىلوتوصلنا يف األخري ، )EVIEWS9(االحصائي

مبعىن أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال واألداء املايل

  .ال حيسن من مستوى األداء املايل للمؤسسات يف الدى القصري

نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة في الشركات الصناعية في " راسة عمر محمد هديبد*

األكاديمية العربية ، الدكتورة لقسم المحاسبةمقدمة لنيل شهادة أطروحة " وعالقته باألداء المالي، األردن

  .2009، األردن، عمان، للعلوم المالية والمصرفية

التعرف على مدى استخدام تطبيق نظام احملاسبة التكاليف املبىن على  إىلهدفت هذه الدراسة   

وبيان العالقة بني ، وذلك من خالل تطور منوذج مقرتح للقياس، األنشطة لدى الشركات الصناعية يف األردن

  .هذا النظام وحتسن األداء املايل هلذه الشركاتتطبيق 
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منوذج لقياس مدى استخدام نظام حماسبة التكاليف قام الباحث بتصميم ، ولتحقيق أهداف الدراسة  

حيث ، وبيان عالقة درجة تطبيقه بتحسن األداء املايل هلا، املبىن على األنشطة لدى الشركات الصناعية يف األردن

مت استخدام أسلوب املسح الشامل للمجتمع االحصائي للدراسة املتمثل بكافة الشركات الصناعية العاملة يف 

كما اعتمد الباحث أسلوب املقابالت الشخصية مع املديرين ،  الشركات املطبقة هلذا النظام إىلال وصو  األردن

  .املاليني للشركات املطبقة هلذا النظام جلمع البيانات األولية املتعلق بالدراسة

املنهج االحصائي الوصفي لبيان : اتباع نوعني من املناهج االحصائية إىلهذا وقد عمد الباحث   

واملنهج االحصائي التحليلي من خالل استخدام أسلوب التحليل املالئم ، ف مالمح تركيبة جمتمع الدراسةووص

ومن أهم النتائج اليت توصلت ، على نوع البيانات املراد حتليلها وأهداف وفرضيات الدراسة بناء، لطبيعة الدراسة

املبىن على األنشطة أو  املطبقة لنظام حماسبة التكاليف الشركات الصناعية العاملة يف األردن اليها الدراسة أن عدد

كذلك اظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة اجيابية بني تطبيق نظام حماسب التكاليف املبين على ،  شرعت تطبيقه

حيث ارتفعت ، من العينة النهائية للدراسة% 40أي ، األنشط وحتسن األداء املايل لشركتني من مخس شركات

بينما أظهرت عدم وجود عالقة اجيابية بني حتسن األداء املايل . رات األداء املايل هلما بعد التطبيقمتوسطات مؤش

من العني النهائية للدراسة حيث تبني أن متوسطات مؤشرات األداء املايل هلا قد % 60لثالث شركات مثلت 

الشركات بتطبيق نظام وحتسن األداء عدم وجود عالقة بني قيام  إىلمما يشري ، اخنفضت على عكس ما كان متوقعا

  .املايل

دور المؤشرات المالية في تقييم األداء المالي لشركة البوتاس " دراسة توفيق سميح محمد األغوات *

جامعة ، قسم المحاسبة، مذكرة تدخل ضمن متطلبات لنيل شهادة الماجيستير في المحاسبة" العربية

  .2015، األردن، عمان، االسراء

- 2010(التعرف على مستوى األداء املايل لشركة البوتاس العربية للسنوات  إىلهدفت هذه الدراسة   

باستخدام النسب املالية املعتمدة لتقييم األداء املايل وابراز دور النسب املالية كأدوات رئيسية للتحليل ) 2014

ايل ال خيدم فقط عملية التخطيط التنظيم وان التحليل املالسيما . نتائج حتقق اهلدف من الدراسة إىلللوصول 

تقييم كفاءة االدارة يف  إىلوالتوجيه والرقابة حبد ذاا وامنا تساعد نتائجه أيضا اذا ما مت مقارنتها بالنتائج املعيارية 

، لواملسامهة يف وضع األسس السليمة لعملية اختاذ القرارات االستثمارية والتمويلية يف املستقب املاضي واحلاضر

   .والسيولة وبالتايل تعظيم القيمة االقتصادية للشركة ةوبالشكل الذي ينعكس اجيابا على نتائج الرحبي
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االسهامات النظرية –تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي " دراسة دادن عبد الوهاب*

  .جامعة ورقلة، 04/2006عدد، مجلة الباحث" األساسية

من بني أهم القضايا اليت نالت اهتمامات البحث العلمي يف جمال االدارة يعترب موضوع اهليكل املايل   

اال أنه ، حيث ظهرت عدة نظريات حول أمثلية اختيار اهليكل املايل للمؤسسة وتفسري السلوك التمويلي هلا، املالية

حلد اآلن ال يوجد امجاع أو اتفاق على أن نظرية معينة جتيب عن خمتلف التساؤالت يف هذا الصدد وخاصة قضية 

  .بني اقتصاديات االستدانة واقتصاد السوق، مثلية اهليكل املايلأ

  الحالية عن الدراسات السابقة يميز الدراسة ما    

السابقة اليت تناولت موضوع تقييم األداء املايل باستخدام النسب تعد الدراسة احلالية امتداد للدراسات   

له، وسنتناول يف دراستنا موضوع أثر الديون طويلة األجل  واملؤشرات املالية وهليكل التمويلي والنظريات املفسرة

على األداء املايل للمؤسسة االقتصادية، وهذا من خالل دراسة تطبيقية على مؤسسيت التوضيب وفنون الطباعة 

  .وشركة األنابيب

ذه من خالل استعراض الدراسات السابقة جند أن معظم الدراسات السابقة كانت أكثر قربا من صلب ه   

اليت حصل عليها الباحث يف حدود علمه، بالرغم من أا أجريت يف قطاعات وبيئات خمتلفة، واجلدول  الدراسة

  .التايل يبني أهم الفروق بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة
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  مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة): 03-1(جدول رقمال

  الدراسة الحالية  ابقةالدراسات الس  مجال المقارنة

أجريت يف الوقت احلايل سنة   (احنصرت خالل الفرتة الواقعة ما بني   الفترة الزمنية
2019  

  العالقة هدفت معظم الدراسات للتعرف على  األهداف
والتعرف على  األداء املايل،و االستدانة  بني

  .والنظريات املفسرة له اهليكل التمويلي

للتعرف على هدفت الدراسة احلالية 
أثر الديون طويلة األجل على األداء 

  املايل للمؤسسة االقتصادية

البحث  أداة

  المستخدمة

استخدمت عدة طرق، ومناذج  معظم الدراسات
  يف حتليل وتقييم األداء املايل للمؤسسة  ومقاييس 

   

الدراسة احلالية من خالل حتليل 
القوائم املالية الصادرة ملؤسسيت 

  والتوضيب وفنون الطباعةاألنابيب 

الدراسة احلالية استخدمت املنهج   معظم الدراسات استخدمت املنهج الوصفي  المنهجية
التحليلي ومنهج دراسة  الوصفي

احلالة لتحليل العالقة بني الديون 
طويلة األجل واألداء املايل 

  للمؤسستني

 أجريت الدراسات السابقة يف بيئات خمتلفة حملية  بيئة الدراسة
  .وعربية ودولية

الدراسة احلالية مت إجرائها يف البيئة 
وحتديدا يف ) اجلزائر(احمللية 

مؤسسيت األنابيب، وفنون الطباعة 
  والتوضيب

 مجتمع الدراسة 

  والعينة

تكون جمتمع الدراسة من قطاع الشركات يف عدة 
  .دول خمتلفة

شركة األنابيب وفنون الطباعة، 
 واقتصرت على اإلدارة املالية

  .للمؤسستني

  .من اعداد الطالبتني اعتمادا على الدراسات السابق :مصدرال

من خالل املقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية، فإنه من املتوقع أن حيتوي البحث احلايل مستجدات    

يرتتب عليه من نتائج  مفيدة، وأن الكثري من الباحثني يشري إىل أن موضوع الديون واألداء املايل ومؤشراته وما

التعرف على كيفية اختيار هيكل متويلي أمثل بني أموال امللكية تقييمه، يتطلب مداومة البحث والدراسة من أجل 

وأموال االستدانة خاصة كيفية استخدام القروض طويلة األجل، واختبار التحسن الذي طرأ على مستوى األداء 
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واألمر الذي جيعل هذه الدراسة تنفرد يف كوا الدراسة األوىل  الئمة لتقييمه،املايل باستخدام املؤشرات املالية امل

املايل ملؤسسيت األنابيب، ومؤسسة فنون الطباعة اليت مت تنفيذها للتعرف على أثر االستدانة، وتقييم مستوى األداء 

  .والتوضيب

القطاعات ومتهيد الطريق لدراسات  نأمل أن تأيت هذه الدراسة بإضافة حقيقية نوعية، تستفيد منها مجيع   

الزمان واملكان واألهداف املتجدد وفق متغريات ) الديون طويلة األجل، واألداء املايل( وحبوث أخرى هلذا املوضوع

 .للشركات
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  خالصة الفصل األول 

طويلة األجل  مباهية االستدانةقاط املتعلقة أهم الن إىلوبعد تقسيمه ايل مبحثني تطرقنا  خالل هذا الفصل تطرقنا 

وتوضيح أهم العناصر النظرية ، الذي له أمهية كبرية باملؤسسة االقتصادية واستمرار نشاطهابداية مبفهوم األداء املايل 

كذلك بالنسبة  لسياسة االستدانة اليت تعد أعم مصدر من ،   املرتبطة به كاألمهية ومؤشرات القياس والتقييم

كما مت ،  وتكلفته االقرتاض طويل األجل إىلفقد بينا فيه عملية اللجوء ، اخلارجي للمؤسسةمصادر التمويل 

عرض دراسات السابقة  إىلتطرقنا بعد هذين املبحثني  إىلظريات املفسرة للهيكل املايل اضافة استعراض أهم الن

  .ساتنامقارنة الدراسات مع موضوع درا إىلواخلروج يف األخري ، دراسة اف كلدتبيني أه

  

  

  



 :ا��
	�ا���ـ� 
  

 ���
درا�� 
������ ا������ 

 ��
��ن ا����و
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   و$#"� ا!	
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  تمهيد

، خمتلف األسس النظرية لألداء املايل وسياسة االستدانة طويلة األجل إىلبعد ما تطرقنا يف الفصل األول 

تطبيق على بعض الوهذا ب، جراء دراسة تطبيقية ألثر االستدانة طويلة األجل على األداء املايلإسنحاول اآلن 

نتائج ال إىلحبيث سنقوم بالنزول للواقع وكشف احلقائق ومجع املعلومات وحتليلها للوصول ، املؤسسات االقتصادية

ومن بني هذه املؤسسات مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة وشركة ، حتسني األداء املايل للمؤسسة إىلاليت تؤدي 

  .حمل الدراسة واليت مهااألنابيب 

  :مبحثني على النحو التايل إىلوهلذا قمنا بتقسم هذا الفصل  

  IRRAGRISوEMBAGتقدمي عام للمؤسستني : املبحث األول

  IRRAGRIوEMBAGحتليل ومناقشة القوائم املالية للمؤسستني : املبحث الثاين
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  وشركة األنابيبلتعريف بمؤسسة التوضيب فنون الطباعة ا :مبحث األولال

  EMBAGيب وفنون الطباعةضتقديم مؤسسة التو : مطلب األولال

  نشأة المؤسسة األم :أوال

املؤرخ  11- 68األمر رقمظهرت املؤسسة األم واملسماة باملؤسسة الوطنية للصناعات السيلولوزية مبوجب   

الطباعة بالورق يب وفنون ضالوطنية للتو  ةاملؤسس" إىلهيكلتها وتغيري امسها  ةعادإمتت ، 1968جانفي 27يف 

ط طار املخطوهي تسعى يف إ، 1985 ةجويلي23الصادر بتاريخ  192 -85رسوم رقم املمبقتضى  "املقوى

، نتاج العجني السيلولوزية وورق التغليفإىل استغالل وتنمية نشاطات إجتماعية الوطين للتنمية االقتصادية واال

 كان املصنع الصناعي  1998ويف سبتمرب ، ونصف مصنعةصناعات تامة  إىلوكذا الورق السميك واملنتج وحتويله 

وتتوفر ، مليار دج 605ألف طن سنويا ورقم أعماله يقدر ب 300نتاج قدرها للورق والسيلولوزية ميتلك طاقة إ

يري حتوي أربع ومتتلك أيضا مؤسسة للتس، املؤسسة األم على سبعة وحدات مستقلة تقع يف خمتلف أرجاء الوطن

  .ستعملاملسرتجع وامل قالعلب وشبكة لتوزيع املنتجات الورقية وشبكة للور نتاج مركبات إل

  يب وفنون الطباعة فرع برج بوعريريجضالتعريف بمؤسسة التو  :ثانيا

حيث ،  INGEGOيب وفنون الطباعة من طرف املؤسسة االيطاليةضلوطنية للتو سة اؤساملء نشا إمت

املنجزة بتشغيل الوحدة  ةوقد قامت املؤسس، 1978أوت  20وانتهت يف 1975ماي  11يف  انطلقت األشغال

ولقد حتصلت ، تغليفالويتمحور نشاطها يف صناعة أكياس وعلب  1979جانفي 11عملية االنتاج يوم فعليا يف

جانب هذا  إىل، 2003أوت  20ودة التسيري يف اخلاصة جب 2000/9001ISOاملؤسسة على شهادة 

ومن ، اخل...شهارية ة كالصور واليوميات اإلنتاج بعض املنتجات الثانوياملؤسسة الفضالت من الورق يف إ تستغل

املؤسسة الوطنية : سبيل املثالأهم نشاطات املؤسسة التعامل مع املؤسسات اليت يرتبط نشاطها ا ونذكر على 

واجلدول ؛ عامل 562املؤسسة وتشغل ، SOMPCاملؤسسة الوطنية للحبوب، SNMCمسنت ومشتقاته لإل

  :التايل يوضح ذلك
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  توزيع مستخدمين المؤسسة الوطنية: )01-2(جدول رقم                    

  النسبة المئوية  عدد العمال  البيان

  %51.24  288  عمال عاديني

  %43.06  242  طارات متوسطةإ

  %1.42  08  طارات ساميةإ

  %4.27  24  طاراتإ

  .عن املعلومات املتحصل عليها من املؤسسة عداد الطالبتني بناءإ من :المصدر          

يب وفنون الطباعة مؤسسة عمومية خمتصة يف حتويل الورق مبختلف ضمؤسسة التو  :نشاط المؤسسة -1

  :ومها لإلنتاجوطباعة الورق ومتلك خطني أساسيني ، أصنافه

أكياس صغرية ، أكياس متوسطة احلجم، احلجمأكياس كبرية ، خاص بإنتاج األكياس بأنواعها :الخط األول-أ

 احلجم؛

  العلب املطوية بإنتاجخمتص  :الخط الثاني -ب

  موقع المؤسسة -2

كلم جنوب املدينة على 1يب وفنون الطباعة باملنطقة الصناعية بربج بوعريريج على بعد ضتقع املؤسسة الوطنية للتو 

  .منها مغطاة 705، هكتار 28ترتبع على مساحة قدرها ، املسيلةالرابط بني الربج ووالية  45رقم الطريق الوطين 

  الهيكل التنظيمي لمؤسسة التوضيب وفنون الطباعة :ثالثا

  :أهم املديريات املوجودة باهليكل التنظيمي للمؤسسة فهو يتكون من إىل نتطرق

  ريها مدير وحدة له عد مهام يتس ىيشرف عل :المديرية العامة-1

  لبلوغ األهداف املسطرة؛ بني املديريات التنسيق واملتابعة �

  ف العام على خمتلف نشاطات الوحدة؛شرااإل �

  .التنسيق بني خمتلف الدوائر لضمان السري احلسن للمؤسسة �
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  .دارة واألمنجملس اإل، مراقبة التسيري :رية العامة بعدة مصاحل تتمثل يفتستعني املدي

  :حيث تتمثل مهمتها يف تعترب مركز حساس يف املؤسسة :ةمديرية التجار - 2

نتاجية لتسليمها فيما بعد كمواد مصنعة مصاحل إ إىلستالم الطلبيات من الزبائن والقيام بتحويلها ا �

  زبائن؛ إىلوجاهزة للتحويل 

  ؛توفري اجلودة والسماع لشكاوي الزبائن واقرتاحام لضمان عملية حتسني املنتوج �

  مديرة املالية؛ إىلجلب األموال احملصل عليها من عملية البيع وحتويلها  �

 .شهار وتوزيعبالتسويق مبختلف عملياته من إالقيام  �

  دائرة بيع األكياس؛ -  :وتتكون من 

  .دائرة بيع العلب ومصلحة البيع -              

  :حيث تعمل على% 37.52العمال يف املؤسسة بنسبة  ةغالبي ةحتتوي هذه املديري :نتاجمديرية اإل -3

املسخرة مواد مصنعة بربجمة اآلالت  إىلوذلك بتحويل املواد األولية ، منتجات إىلترمجة طلبية الزبائن  �

  .جناز خمتلف الطلبيات يف اآلجال احملددةإل

  :تضم املديرية نشاطني أساسيني

  االنتاج؛حتقيق اإلنتاج من خالل إشرافها على مجيع خطوط  �

نتاج يف كل مرحلة بالوحدة كما تعمل على تتبع اإل،  املختلفة شرافها على املصاحلالصيانة من خالل إ �

  .مصلحة االستثمار اجلزئي، مصلحة العلب، مصلحة األكياس: وتتكون من ثالث مصاحل

وغريها من  وليةاملواد األعن طريق توفري  نتاج طلبيات مقدمة من قبل مديرية اإلتقوم بتوفري :مديرية التموين -4

  .نتاجيةلعملية اإلاملواد الالزمة ل

  .مصلحة تسيري املخزونات، دائرة التموين: إىلوتنقسم مديرية التموين ، املؤسسة إىلضمان النقل من و  �

،  ستعمال العقالين لليد العاملةوتسهر على اال، رية بشؤون العاملنيتم هاته املدي: مديرية الموارد البشرية -5

  :وتتكون مديرية املوارد البشرية من ، ستمرارروف عمل جيدة وحتسينها باالظحتقيق  إىلكما تسعى 
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، وتتمثل مهمتها يف متابعة العاملني من حيث األجور ودفع التأمينات االجتماعية :مصلحة املستخدمني - أ

  .م سلوك األفرادواحرتام القوانني السارية وتطبيق القوانني الداخلية للوحدة فيما خيص تنظي

املستوى اإلنتاجي تم بتكوين العمال اجلدد واملرتبصني ودفع الكفاءة يف  :التوظيف والتكوين مصلحة - ب

  .بصفة عامة للعمال القدامى

األموال وتسدد  إىلنتاج والبيع ليات اإلتعمل هذه املديرية على ترمجة كل عم :مديرية المالية والمحاسبةال - 6

أو هي اليت توفر اجلانب املايل الذي يضمن ، واستالم مبالغ مالية مقابل املنتجات املقدمة، ا تكاليف املنتجات

  :ثالثة دوائر إىلسري احلسن للمؤسسة وتنقسم ال

، التبادالت، العمليات، تقوم جبمع وتسجيل وتبويب وتلخيص كل نشاطات املؤسسة :دائرة احملاسبة العامة -أ

ويقوم احملاسب بتفسري عمليات النشاط املمكنة للتعبري عنها بالنقود وميكن معرفة مدي تطور ذمة ، التدفقات

  .املؤسسة

تسمح هذه احملاسبة بالتحليل الدقيق لكل شروط االستغالل على مستوى :دائرة احملاسبة التحليلية واملالية  -ب

أما دائرة ، السلعية واخلدماتية من أجل حتديد سعر البيع وسعر التكلفةتكاليف الحبيث يتم تقدمي ، املؤسسة

  .ي تم باجلانب املايل للمؤسسةهاحملاسبة املالية ف

ية اليت تضمن نتاجية وصيانتها بالكيفعمل هذه املديرية إصالح اآلالت واملعدات اإل :المديرية التقنية -7

مخس  إىلصالح العطل الكهربائي وامليكانيكي وتتوزع خدمات أخرى مثل إ إىلضافة إ، استمرار العملية اإلنتاجية

  .ومصلحة الصيانة، مصلحة التنظيم، مصلحة املنهجية، مصلحة الكهرباء، مصلحة اخلدمات: مصاحل

ل املوارد ومراقبة ك، تقوم مبراقبة مدى جودة املادة األولية سواء كانت مستوردة أو حملية :مراقبة النوعية -8

كانت تدخل يف حدود   كما حيق هلا قبول أو رفض أي مادة،  نتاج على نطاق واسعاملستهلكة يف عملية اإل

  .صالحية هذه املصلحة

وتنقسم هذه ، تقوم بتسجيل كل املعلومات ومعطياته :مديرية التدقيق ومراقبة التسيير وأنظمة المعلومات -9

اآليل وتم هذه املصلحة مبساعدة كل املديريات يف حل عالم مصلحة واحدة وهي مصلحة اإل إىلاملديرية 

  .احملاسبة واملالية وإدارةدارة املستخدمني وباألخص إ، عالم اآليلكلهم اليومية باستغالل تقنيات اإلمشا 
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كما حتتوي على فرقة ،  ائل الضروريةوهي جمهزة بالوس، وهي تسهر على سالمة وأمن الوحدة :مديرية األمن -10

  .للتدخل ضد احلرائقخاصة 
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  يب وفنون الطباعةضالهيكل التنظيمي لمؤسسة التو :01شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة :المصدر

  

  

  

  

  

 المدير
 األمانة

مصلحة النظافة  مصلحة الربجمة مصلحة مراقبة النوعيةمصلحة مصلحة االعالم 

 دائرة الصيانة

 املصلحة التقنية

مصلحة 

مصلحة 

مصلحة 

 األشغال اجلديدة

دائرة احملاسبة 

 واملالية

مصلحة احملاسبة 

 العامة

مصلحة احملاسبة 

ةيالتحليل  

دائرة املوارد 

 البشرية

املصلحة 

االجتماع

مصلحة 

التوظيف 

 والتكوين

مصلحة 

املوارد 

مصلحة 

تقنية 

الدائرة 

 التسويقية

مصلحة 

 املبيعات

مصلحة 

 الشحن

املكتب 

 الفين

 دائرة االمداد

مصلحة 

 تسيرياملخزون

مصلحة 

 التموين
 مصلحة النقر

دائرة 

ورشة 

 ورشة العلب

 مصلحة الطبع

مصلحة 

الطبع  مصلحة

 والتلصيق

مصلحة املنتوجات 

 الثانوية
مصلحة فنون 

 الطباعة
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  شركة األنابيب:مطلب الثانيال

  األمنبذة تاريخية عن مؤسسة :أوال

انفصلت عنها ،عادة هيكلة املؤسسة األم احلديد والصلب اليت كانت تابعة لوزارة الصناعة الثقيلةبعد إ  

نشأت هذه املؤسسة مبوجب قرار ،أعدة شركات من بينها املؤسسة الوطنية لألنابيب وحتويل املنتجات املسطحة

وهلا  -والية اجلزائر- مقرها االجتماعي املنطقة الصناعية بالرغاية ،05/11/1983املؤرخ يف  627/83وزاري 

، وبعد عدة فروع عرب الرتاب الوطين من بينها شركة األنابيب اليت توجد باملنطقة الصناعية بوالية برج بوعريريج

، تبسة، غرداية، وهران، الرغاية(موزعة عرب الرتاب الوطين يتكون من عدة فروعجممع األنابيب  ادة اهليكلة أصبحعإ

  .ولكل منها منتجاا اخلاصة) برج بوعريريج

  IRRAGRISتعريف مؤسسة األنابيب وعتاد السقي بالرش : ثانيا

اقتصادية ختتص يف صناعة وبيع األنابيب وعتاد للسقي الزراعي هي شركة عمومية  املؤسسة الوطنية  

من طرف مؤسسة  21/10/1987املؤرخ يف  675/87بدأت أشغال بنائها مبوجب قرار وزاري رقم ، السقي

 )بوير(وقد مت جتهيزها من طرف املؤسسة النمساوية ، 1989شغال ا سنة األوانتهت ، كوسيدار ومكتب سيدام

 BUER جتماع الذي مت على مستوى جممع األنابيب بالرغاية ،وبعد اال1990نتاج سنة وبدأت عملية اإل

  .2001ةسنSPA) ( ة ذات أسهمأصبحت الشركة يف شكل شرك،10/10/2000يف

  IRRAGRISعدد عمال المؤسسة:)02-2(جدولال

  المجموع  عمال تنفيذ  اطارات متوسطة  اطارات سامية  البيان

  200  مؤقت  دائم  مؤقت  دائم  مؤقت  دائم  عدد العمال

51  04  27  01  103  14  

  %100  %58.50  %14  %27.50  النسبة المئوية

  .باالعتماد على وثائق املؤسسةاعداد الطالبتني من  :مصدرال

  أهدافهاو  نشاط المؤسسة �
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صنع عتاد الري احلديث واملتمثل يف األنابيب ذات األقطار  تقوم هذه املؤسسة على :نشاط المؤسسة - 1

 06ملمبطول يبلغ 125Øملم، 127Øملم، 102Øملم، ـ89Ø، ملم76Ø، ملم50Øااملختلفة منه

  .نيوممللدن واألالذ املكأمتار من الفو 

ذي يستعمل لسقي تركيب احملور الرشاش ال إىلضافة وتركيب الرشاشات مبختلف أنواعها، إ صناعة - 

 10السقي وضمان ملدة   من مميزات هذا العتاد أنه سهل الرتكيب مع أحدث تقنيات، املساحات الكبرية

  .سنوات

املعروفة حاليا يف متناول  يتمثل اهلدف الرئيسي للمؤسسة يف وضع كافة أنظمة السقي:أهداف المؤسسة �

وهذا ، )ظام السقي يف البيوت البالستيكيةن، نظام السقي باجلاذبية، املرشات، الوصالت، األنابيب(اجلميع 

يشجع الفالحني وحيفزهم على استعمال تقنيات الرش من أجل تطوير القطاع الفالحي واحلفاظ على الثروة املائية 

  : إىلطار خمطط التنمية لك تسعى املؤسسة يف إوكذ، جهة ورفع املبيعات من جهة أخرى من

  ؛غطية حاجات السوق ملختلف األنظمةت  �

  حي فيما خيص تقنيات الري احلديثة؛حتسني وتطوير القطاع الفال �

  ع النشاط وتوفري مناصب شغل جديدة؛توسي إىلحتقيق األرباح مبا يسمح  �

فاملؤسسة تسعى للحصول على شهادة املنظمة  ،اجلودةدارة الزبائن والتحسني املستمر لنظام إزيادة رضا  �

 2015سنة   ISOصدار لشهادةأصبحت متلك آخر إومبواصلة اهودات املبذولة ، ISOالعاملية ملواصفات

  .ISO9001:وهي

مجالية تقدر حيث ترتبع على مساحة إ، شركة جنوب برج بوعريريج باملنطقة الصناعيةتقع ال :موقع المؤسسة

، كما تبلغ 442655دج، رقم سجلها التجاري 10.630.280.000.00يبلغ رأس ماهلا، هكتار11ب

  .هكتار 31الطاقة اإلنتاجية هلذه الشركة 

ي معرفة تقسيم العمل والرتكيب ميكننا من خالل اهليكل التنظيم: مؤسسة األنابيبالهيكل التنظيمي ل: رابعا

وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل حيث تتفرع املديرية العامة ملؤسسة  ،داري لدوائر ومصاحل وفروع الشركةاإل

  :عدة فروع إىلاألنابيب 

أعمال ، تنظيم املواعيد، ث تتكلف بكل األعمال اخلاصة بالربيد الوارد والصادريحب: أمانة المديرية العامة - 1

  .النسخ والتسجيل واهلاتف والفاكس
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  :دارة النوعية وتتمثل مهامه يفوإهو املكلف بالتسويق :مساعد المدير العام

  اجلديدة للتسويق؛كيات يدراسة السوق والبحث يف الدينام �

  .متابعة دائمة لشهادة اجلودة العاملية ومتابعة دائمة لنوعية املنتج واملوارد البشرية �

غاية  إىل) نيومأمل، حديد(هي املركز املسؤول على عملية التصنيع من دخول املادة األولية  :نتاجدائرة اإل -2

ورشة ، ورشة صناعة امللحقات وحمور الرش :وهي أربعة مصاحل إىلوتتفرع بدورها ، خروجها على شكل منتج

  ).الكلفنة(ورشة التذويب ومعاجلة السطح، )تصليح وسائل العمل( ةورشة الصناعة امليكانيكي، صناعة األنابيب

مستلزمات املؤسسة من مشرتيات ومراقبة حركتها ومتابعة  تعمل هذه الدائرة على توفري مجيع :دائرة التموين -3

الشراء من مواد أولية وقطع غيار  وم جبميع عملياتكما تق،  مصلحة املشرتيات إىل عمل املؤسسة وتتفرع بدورها

  .ومصلحة تسيري املخزونات تقوم بتسيري مجيع املخازن، وغريه

من  وتتكون، نتاجية وكذا تصليحها عند العطلاآلالت اإلهذه الدائرة على محاية تعمل  :دائرة الصيانة -4

 نتاج عرب كل عتادحة الصيانة تقوم مبتابعة اإلفمصل، برجمته، الذي يقوم مبراقبة أعمال صيانته، املكتب التقين

  .وينلكرت بصيانة كل العتاد  الكهربائي واإلتقوم  اإللكرتونيكومصلحة ، املصنع ورشات

حرتام مواعيد ا إىلمما يؤدي  ،نتاجيةعملها يف إعطاء الربامج الالزمة للعملية اإل يتمثل :مصلحة البرمجة -5

  .لشراء واإلنتاجلك متابعة ايها وكذالتسليم املتفق عل

اليت تقوم بالدراسات ، تستحوذ هذه الدائرة على مصلحة الدراسات واملناهج :الدراسات والمناهجدائرة- 5

هر على معايري وكذا الس، نتجات املوادة العملية ملراقبومراقبة النوعية تقوم باملصلحة مو ، واملناهج اخلاصة باملنتج

  .تهايومصلحة املخرب يكون على مستواه عملية التحليل للمواد األولية ومعرفة مدى صالحISOاجلودة 

نتجات ف مببالعمليات املتعلقة بالرتويج واإلشهار قصد التعريتقوم هذه الدائرة  :دائرة تقنيات التسويق -6

، التوزيع، االنتاج، التسعري(تعتمد على سياسات رئيسية ة،وتشمل أنشطة وقواعد اسرتاتيجية عديد، املؤسسة

فرع اخلدمات املتعلقة خبدمات ما بعد البيع وفرع ، فرع تقنيات الفالحة، وجند فيها مصلحة التسويق) الرتويج

  .الشحن
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حيث تقوم ،املديرية على تنظيم وتسيري العمل داخل املؤسسة تعمل هذه:داريةاإلفرع الموارد والبشرية و  -7

وجند فيها مصلحة املوارد ، مناصب العمل وفقا للمعايري املطلوبة إىل بدراسات حول املستخدمني وتوجيه العمال

مكلف بالوقاية واألمن مكتب ، مكتب مكلف باملنازعات والتأمينات، دارة العامة والوسائلمصلحة اإل، البشرية

  .عالم اآليلمتابعة وصيانة الربامج ووسائل اإلعالم اآليل املسؤولة عن الصناعي وطب العمل وخلية اإل

مسؤولية هذه املديرية هو تسيري ومراقبة مجيع العمليات احملاسبية للحفاظ على  :الدائرة المالية والمحاسبية -8

م دائرة وتظ، ا مع الربامج املسطرة يف امليزانية التقديريةنتاجية ومقارنتهكما تقوم مبتابعة العملية اإل،  أموال املؤسسة

  .ومصلحة احملاسبة واخلزينة، اردو احملاسبة واملالية ومصلحة حماسبة امل
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 IRRAGRISالهيكل التنظيمي لمؤسسة :  02 شكل رقمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة:مصدرال

 دائرة املالية واحملاسبية

 مديرية املوارد البشرية

 دائرة الصيانة

مصلحة 

 الصيانة

 املكتب التقين

 مكلف

باملنازعات 

 والتأمينات

خلية االعالم 

 واالتصال

مكلف بالوقاية 

واألمن 

 الصناعي

 طب العمل

مصلحة حماسبة 

 املوارد

 احملاسبة العامة

 اخلزينة

دائرة 

أ.ب.م مصلحة املوارد  

 البشرية

مصلحة االدارة العامة 

 والوسائل

املدير العامالرئيس   أمانة املديرية العامة 

 مصلحة الربجمة

 مساعد املدير العام يف التسويق

 دائرة االنتاج دائرة التموين دائرة الدراسات واملناهج دائرة تقنيات التسويق

ورشة صناعة  

 امللحقات وحمور الرش

 ورشة صناع األنابيب

 

ورشة الصناعة 

 امليكانيكية

ورشة تذويب ومعالة 

 السطح

مصلحة 

 املشرتيات

مصلحة تسيري 

 املخزونات

مصلحة الدراسات 

 واملناهج

 مصلحة مراقبة النوعية

 مصلحة التسويق

مصلحة تقنيات 

 الفالحة
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  توضيب وفنون الطباعة وشركة األنابيبلمؤسسة العرض ميزانية وجدول حساب النتائج : لثاالثمطلب ال

ومن خالهلا يتمكن كل من املسامهني  ،لصورة أي مؤسسة اقتصادية ةاملرآة العاكس ةتعترب القوائم املالي  

  .واملقرضني وباقي األطراف ذات العالقة باملؤسسة االقتصادية من تقييم أدائها

  )2019-2018(خالل الفترة  EMBAGمؤسسة رض الميزانية المحاسبية لع: فرع األولال

لرتكيبة أصول حناول التطرق ): 2019- 2018(خالل فرتة EMBAGعرض جانب األصول لميزانية  -1

  ).2019- 2018(مؤسسة التوضيب خالل فرتة 

  ):2019-2018(خالل فترة EMBAGعرض جانب األصول لميزانية ) : 03-2(جدول رقم ال

  2018  2019  البيان

    أصول غير جارية

400569.64  

1305326411.50  

45891016.86  

1077264528.75  

5808760.00  

21139836.89  

  

476429.98  

1305326411.5

0  

61624794.25  

1121908528.9

6  

8750080.00  

20112713.97  

    تثبيتات غري مادية

  أراضي

  مباين

  تثبيتات مادية أخرى

  أصول مالية أخرى غري جارية

    ضرائب متغرية على األصول

2518198958.6  2455831123.64  مجموع األصول غير جارية

6  

    أصول جارية

585888474.35  

  

733378099.95  

162820298.16  

  

391090454.62  

  

772104491.00  

156625796.47  

  خمزون حايل

  مدينون واستخدامات مماثلة

  زبائن

  املدينون آخرون
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  .من إعداد الطالبتني اعتمادا على التقارير املالية للمؤسسة  :مصدرال

فاألصول متثل ، األصول واخلصوم: جانبني أساسيني مهاتتكون امليزانية احملاسبية للمؤسسة من   

أما اخلصوم فتمثل جممل املوارد املالية اليت هي حتت تصرف ، االستخدامات املوارد املالية اليت حتصل عليها املؤسسة

  .املؤسسة

مقارنة % 3.80قد حققت اخنفاض يقدر ب  2019اجلدول نالحظ أن األصول املؤسسة لسنة  من  

مع اخنفاض األصول % 5.80املتداولة بنسبة  غري اخنفاض األصول إىلوهذا االخنفاض يعود  ؛2018بسنة 

يض يف تداولة جند السبب هو التخفاملواذا دققنا النظر يف سبب اخنفاض األصول %  2.47تداولة بنسبةامل

  .وهذا االخنفاض غري مفيد للمؤسسة ألا دليل على نقص السيولة ا، %مستوى اخلزينة املقدر بنسبة 

  )2019-2018(خالل فترة EMBAGعرض جانب الخصوم لميزانية المؤسسة  -2

  يظهر الجدول التالي جانب الخصوم لميزانية مؤسسة فنون الطباعة والتوضيب             :  )04-2(جدول رقم ال

  2018  2019  البيان

      األموال الخاصة

  00. 2584530000 258453000.00  رأس املال املوضوع

  80439875.60  60. 80439875  االحتياطات

  13254188.95  الضرائب مماثلة

0.00  

  

  

24786962.96  

0.00    

  

100000000.00  

  املدينون واالستخدامات املماثلة األخرى

  والسيولةنقديات 

  أصول مالية متداولة أخرى

  191475903.85  45365371.74  اخلزينة

1636083608.9  1540706433.15  مجموع األصول الجارية

0  

4154282567.5  3996537356.79  مجموع األصول

6  



  ع ب ب األنابيب وشركة الطباعة وفنون التوضيب مؤسستي حالتي دراسة... .............................الفصل الثاني

 

 

 
51 

  42460678.19-  73. 8552549  النتيجة الصافية

  10. 218257266-  66. 295527542-  احملتجزةاألرباح 

  31. 2404251931  67. 2377994882  المجموع

      الخصوم الغير الجارية

  13. 1247906239  28. 1203298910  القروض والديون املالية

  23. 16093260  33. 21499170  مقدما املخصصات والدخل املدفوع

  36. 1263999499  61. 1224798080  رية االخصوم الغير الج المجموع

     الخصوم الجارية

  94. 105120030 37. 89872912  موردون واحلسابات األخرى

  53. 5506544 00. 15214180  الضرائب

  19441561.42 32. 33343037  ديون أخرى

  00. 355963000 255314463.82  اخلزينة السالبة

  89. 486031136 51. 393744593  جموع الخصوم الجاريةم

  56. 4154282567 79. 3996537556  المجموع العام للخصوم

  .02من اعداد الطالبتني اعتمادا على التقارير املالية للمؤسسة وامللحق رقم :المصدر

%  1.09قد حققت اخنفاض ب 2019اجلدول أعاله يتضح أن خصوم املؤسسة لسنة  لمن خال  

  : إىلويرجع سبب االخنفاض 

  2018والسبب االخنفاض هو النتيجة السالبة احملققة يف سنة % 1.09بنسبة  ةاألموال اخلاصختفيض  �

 .اخنفاض يف القروض والديون املالية إىلويعود سبب االخنفاض %3.10طويلة األجل ب اخنفاض الديون  �

 باإلضافةزيادة الضريبة وارتفاع الديون األخرى  إىلوهذا راجع %18.98اخنفاض الديون قصرية األجل ب  �

 .ايل اخنفاض املوردون واحلسابات األخرى

  

  



  ع دراسة حالتي مؤسستي التوضيب وفنون الطباعة وشركة األنابيب ب ب................................ الفصل الثاني

 

 
52 

  )2019-2018(من  EMBAGدراسة جدول حسابات النتائج للمؤسسة  -3

فمن خالله ، يعترب جدول حسابات النتائج الوسيلة اليت يتم مبوجبها حتديد ايرادات وتكاليف الدور املايل  

ميكن تقدمي أهم عناصر ) 6- 5(ومن خالل اجلدول رقم .ميكن معرفة سري نشاط أي املؤسسة يف دور املايل ما

  ).2019- 2018(خالل فرتة ، جدول حسابات النتائج ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعة

  )2019-2018(للفترة  EMBAGلمؤسسة  النتائج اتحسابجدول : )05-2(رقم جدول ال

  2018 2019  البيان

  املبيعات واملنتجات امللحقة

  اج املخزن أو املنتقص من املخزوناالنت

1909749737.99 

22491538.14  

1596124718.31  

8449076.97  

  1604573795.28  1932241276.13  انتاج السنة المالية

  املشرتيات املستهلكة

  اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرى

-1434462559.94 

-96184157.44  

1254486378.53 -  

92544347.67-  

  - 1347030726.20  1530646717.38-  استهالك السنة المالية

  257543069.08  401594558.75  القيمة المضافة لالستغالل

  أعباء املستخدمني

  الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة

-233684780.75 

-17762628.55  

192137069.32 -  

13013230.47-  

  52392769.29  150147149.45  اجمالي فائض االستغالل

  املنتوجات العملياتية األخرى

  األعباء العملياتية األخرى

  واملؤونات هتالكاتاملخصصات لال

  سرتجاع على خسائر القيمة واملؤوناتا

11591645.48 

-2752417.34 

-97429680.58 

86905.00  

2702522.21  

2127202.61 -  

77087952.23-  

471510.00  

  -23648353.34  61643602.01  النتيجة العملياتية

  املنتوجات املالية

  األعباء املالية

4858459.28  

58976634.38-  

7519947.89  

26768746.44-  

  -19248798.55  -54118175.20  النتيجة المالية
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  -42897151.89  7525426.81  النتيجة العادية قبل الضرائب

  عن نتائج عاديةالضرائب الواجب دفعها 

  عن النتائج العادية) تغريات(الضرائب املؤجلة 

  

1027122.92  

10000.00-  

446473.70  

  1615267775.38  1948778285.89  مجموع منتوجات األنشطة العادية

  - 1657728453.57  - 1940225736.16  مجموع أعباء األنشطة العادية

  -42460678.19  8552549.73  النتيجة الصافية لألنشطة العادية

  -42460678.19  8552549.73  صافي نتيجة السنة المالية

  .من اعداد الطالبتني اعتمادا على التقارير املالية اخلاصة باملؤسسة  :المصدر 

املبني ،)2019- 2018(خالل الفرتة   EMBAGنالحظ من خالل جدول حساب نتائج مؤسسة  

مقارنة بالنتيجة  %120واليت تقدر بزيادة  موجبة 2019لسنة أعاله أن النتائج الصافية اليت حققتها املؤسسة 

 2019القيمة املضافة لسنة زيادة  إىلوهذا مرده بصفة أساسية ، اليت كانت سالبة 2018احملققة لسنة 

خالل  زيادة املبيعات واملنتجات امللحقةب وهذا مرتبط، 2018مقارنة مبا كانت عليه يف سنة  %55.99حبوايل

وهذا ما جعل النتيجة الصافية بعد ، كما نالحظ أيضا غياب النتيجة غري العادية،  )2019- 2018(الفرتة 

( و) بالزيادة(فالنتيجة الغري العادية تؤثر يف النتيجة الصافية ، الضريبة للفرتة هي نفسها النتيجة الصافية للفرتة

  ).النقصان

خالل الفترة وجدول حساب النتائج لشركة األنابيب عرض الميزانية المحاسبية للمؤسسة : فرع الثانيال

)2018-2019(  

فاألصول متثل ،تتكون امليزانية احملاسبية للمؤسسة من جانبني أساسيني مها؛األصول واخلصوم  

جممل املوارد املالية اليت هي حتت تصرف أما اخلصوم فتمثل ،االستخدامات املوارد املالية اليت حتصل عليها املؤسسة

  .املؤسسة

    )2019-2018(خالل فترة IRRAGRISعرض لميزانية المؤسسة : أوال

  .)2019-2018(خالل فرتة  IRRAGRISحناول التطرق لرتكيبة أصول مؤسسة 
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 )2019-2018(خالل فترة  IRRAGRISعرض جانب األصول لميزانية شركة األنابيب  -1

  يظهر الجدول التالي جانب األصول لميزانية مؤسسة األنابيب: )06-2(جدول رقم

  2018  2019  البيان

      أصول غير جارية

  2607.75  1593.32    تثبيتات غري مادية

  1857565.28  1785672.16  تثبيتات مادية

  1609250.19  1609250.19  أراضي

  51516.47  5141.99  مباين

  233245.47  159233.20  جتهيزات تقنية

  9553.15  12064.78  تثبيتات مادية أخرى

  -   757.87  تثبيتات جاري اجنازها

  5741.22  5547.50  اليةاملتثبيتات

  7608.22  6767.79  املتغرية على األصولضرائب ال

  1873522.47  1800338.64  مجموع األصول غير جارية

      أصول جارية

  939830.58  731104.86  خمزونات

  292579.46  347621.36  واستخدامات مماثلةمدينون 

  262911.92  333621.06  الزبائن 

  15696.39  10811.17  املدينون آخرون

  13971.14  3172.13  الضرائب 

  42293.79  16300.33  نقديات وسيولة

  36356.22  4769.31  اخلزينة

127470  1095026.55  مجموع األصول الجارية

3.83  
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  .03رير املالية للمؤسسة وامللحق رقم عداد الطالبتني اعتمادا على التقامن إ :مصدر   

مقارنة % 8.03بقد حققت اخنفاض يقدر  2019من اجلدول نالحظ أن األصول املؤسسة لسنة   

مع اخنفاض األصول % 3.91فاض األصول غري املتداولة بنسبةاخن إىلوهذا االخنفاض يعود ، 2018بسنة 

واذا دققنا النظر يف سبب اخنفاض األصول املتداولة جند السبب هو التخفيض يف  ،%14.1املتداولة بنسبة

  .غري مفيد للمؤسسة ألا دليل على نقص السيولة ا وهو، %86.88مستوى اخلزينة املقدر بنسبة 

  )2019-2018(فترة  خاللIRRAGRIS عرض جانب الخصوم لميزانية المؤسسة-2

  يظهر الجدول التالي جانب الخصوم لميزانية مؤسسة األنابيب:  )07- 2(جدول رقم 

  2018  2019  البيان

      األموال الخاصة

  -   45278.20          رأس املال اآلخر

  97097.11  111732.22  النتيجة الصافية

  97097.11  157010.41  حصة الشركة

  97097.11  157010.41  المجموع

      الخصوم الغير الجارية

  1013894.21  993544.97  القروض والديون املالية

  18112.14 23437.11  

  18112.14 23437.11  

  1733423.65 1609887.40  مؤونات واملنتجات املدرجة يف احلسابات سلفا

  2777172.47 2621544.52  .........املؤونات 

      خصوم جارية

  78827.33  121798.49  موردون وحسابات اخرى

  1211.91  567.66  الضرائب

  307780.59  289591.01  ديون أخرى

  3148226.30  2895365.19  مجموع األصول
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  80331.11    18873.92  خزينة سالبة

  468150.94  430831.08  مجموع الخصوم جارية

  3148226.30  2895365.19  مجموع الخصوم

  04 رقمعداد الطالبتني اعتمادا على التقارير املالية ملؤسسة وامللحق إ من :المصدر

ويرجع سبب % 8.03قد حققت اخنفاض ب 2019من خالل اجلدول أعاله يتضح أن خصوم املؤسسة لسنة 

  : إىلاالخنفاض 

  .2018احملققة يف سنة  وسبب الزيادة هو النتيجة املوجبة %61.7األموال اخلاصة بنسبة  زيادة �

اخنفاض يف القروض والديون  إىلويعود سبب االخنفاض %  6.60اخنفاض الديون طويلة األجل ب  �

 .املالية

 إىل باإلضافةزيادة الضريبة وارتفاع الديون األخرى  إىلوهذا راجع %7.97اخنفاض الديون قصرية األجل ب

 .اخنفاض املوردون واحلسابات األخرى

 )2019-2018(من IRRAGRISدراسة جدول حسابات النتائج للمؤسسة  -3

فمن خالله ، املالية الوسيلة اليت يتم مبوجبها حتديد ايرادات وتكاليف الدورةيعترب جدول حسابات النتائج   

ميكن تقدمي أهم عناصر ) 6- 5(ومن خالل اجلدول رقم .ميكن معرفة سري نشاط أي املؤسسة يف دور املايل ما

  ).2019- 2018(خالل فرتة  ،جدول حسابات النتائج ملؤسسة األنابيب

 2018-2018حسابات النتائج لمؤسسة األنابيب خالل فترة جدول :)08-2(الجدول رقم 

  2018 2019  البيان

  رقم األعمال

  التغري يف املخزون املنتجات النهائية واجلارية

  االنتاج املثبت

  اعانات االستغالل

875868.93  

3121400  

4146.33  

1405.15  

1012394.44  

58754.18  

 -  

  1075320.34  912634.42  انتاج السنة المالية

  785489.64  690074.41  املشرتيات املستهلكة
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  77391.29  59554.53  اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرى

  862880.93  749628.94  استهالك السنة المالية

 212439.41  163005.48  القيمة المضافة لالستغالل

  أعباء املستخدمني

  الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة

177670.53  

15567.91  

150855.18  

12048.33  

  49535.90    -30232.96  اجمالي فائض االستغالل

  املنتوجات العملياتية األخرى

  األعباء العملياتية األخرى

  واملؤونات املخصصات لالهتالكات

  اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤونات

17855.75  

106.29  

87314.18  

1634.65  

8200.56  

445.47  

142134.02  

1193.24  

  -83649.79  -98163.03  النتيجة العملياتية

  املنتوجات املالية

  األعباء املالية

229.03  

19596.74  

1092.97  

23998.62  

  -22905.94  -19367.71  النتيجة المالية

  - 106555.74  - 117530.74  النتيجة العادية قبل الضرائب

  - 9458.63  5798.55    عن النتائج العادية) تغريات(ؤجلة الضرائب امل

  1085807.11  - 932353.85    مجموع منتوجات األنشطة العادية

  1192362.84  1049884.59  مجموع أعباء األنشطة العادية

  -97097.11  - 111732.22  النتيجة الصافية لألنشطة العادية

  -   -   النتيجة غير عادية

  -97079.11  - 111732.22  صافي نتيجة السنة المالية

  .03الطالبتني اعتمادا على التقارير املالية ملؤسسة وامللحق رقممن اعداد :المصدر

املبني أعاله أن ،)2019- 2018(خالل الفرتة  األنابيب شركةنالحظ من خالل جدول حساب نتائج   

بزيادة تقدر  2019حيث متيزت النتيجة الصافية لسنة ، نتائج الصافية اليت حققتها املؤسسة سالبةال
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اخنفاض القيمة املضافة لسنة  إىلبصفة أساسية وهذا مرده ، 2018مقارنة بالنتيجة احملققة لسنة  %15.09ب

خالل مرتبط بتناقص رقم األعمال  وهذا، 2018سنة يف مقارنة مبا كانت عليه  % 23.26حبوايل  2019

جة الصافية بعد وهذا ما جعل النتي، كما نالحظ أيضا غياب النتيجة غري العادية،  )2019- 2018(الفرتة 

( و) بالزيادة(فالنتيجة الغري العادية تؤثر يف النتيجة الصافية ، الضريبة للفرتة هي نفسها النتيجة الصافية للفرتة

  ).النقصان

    تحليل القوائم المالية لشركة األنابيب ومؤسسة التوضيب وفنون الطباعة :يمبحث الثانال

  طريق مؤشرات التوازن الماليعن القوائم المالية تحليل  :مطلب األولال

سنقوم بتحليل الوضعية املالية للمؤسسة وذلك باستعمال مؤشرات التوازن املايل وابراز دور النظام احملاسيب   

  .املايل يف ذلك 

  تحليل القوائم المالية لمؤسسة التوضيب وفنون الطباعة بواسطة التوازن المالي :فرع األولال

 رأس المال العامل-1

هو هامش السيولة الذي يسمح للمؤسسة مبتابعة نشاطها بصورة طبيعية دون صعوبات أو ضغوطات مالية    

على مستوى اخلزينة، فتحقق رأس مال عامل موجب داخل املؤسسة، ما يؤكد امتالكها هلامش أمان يساعدها 

   : على مواجهة الصعوبات وضمان استمرار توازن هيكلها املايل، ومن اجلدول جند

 -2018(للفترة التوضيب وفنون الطباعة ةلمؤسسل س المال العامحساب رأ: )09-2(جدول رقمال

2019(  

  2019  2018  السنوات 

  )ط أد +األموال اخلاصة =( الدائمةاألموال 

 الثابتة األصول

3668251430.97  

2518198958.66  

3602792963.28  

2455831123.64  

  1146961839.64  1150052472.31  رأس المال العامل

  .استنادا على امليزانية املالية من اعداد الطالبتني :مصدرال

أن مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة حققت رأس مال عامل ) 9- 2(نالحظ من خالل اجلدول رقم  

معناها هذا يعين أن األموال الدائمة متول األصول الثابتة ومن هنا ميكن القول أن ، موجب خالل سنوات الدراسة
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كما نالحظ اخنفاض يف رأس املال العامل سنة )2019- 2018(املؤسسة حققت توازنا ماليا خالل السنتني

فهذا  رأس املال العامل موجبومبا أن ، اخنفاض األموال الدائمة إىلوهذا راجع  2018مقارنة بسنة  2019

  .يعطي للمؤسسة هامش أمان يسمح هلا مبواجهة أي حالة غري مالئمة للمؤسسة

  )2019-2018(سنتين لرأس المال العامل ل أنواعيوضح :)10-2(دول رقم جال

  2019  2018  السنوات/ البيان

  أموال اخلاصة

  أصول ثابتة

  رأس المال العامل الخاص

2404251931.31  

2518198958.66  

113947027.35 -  

2377994882.67  

245581123.64  

77836240.97-  

  الديون قصرية األجل 

  األجلالديون طويلة 

  رأس المال العامل األجنبي 

486031136.89  

1263999499.36  

1750030636.25  

393744593.51  

1224798080.61  

1618542674.12  

  أصول متداولة 

  رأس المال العامل االجمالي

1636083608.90  

1636083608.90  

1540706433.15  

1540706433.15  

  .املعطيات احملاسبية إىلمن اعداد الطالبتني استنادا  :المصدر            

من خالل نتائج اجلدول السابق، نرى بأن رأس املال اخلاص سالب خالل الفرتة املدروسة، وذلك يعين أن    

املؤسسة غري قادرة على متويل أصوهلا الثابتة باستخدام أمواهلا اخلاصة، وهذا يفسر اعتمادها على متويل جزء من 

االستقاللية املالية للمؤسسة وهذا ما  هنا قد حيد من، و )الديون( أصوهلا الثابتة عن طريق مصادر التمويل اخلارجية 

يعترب مؤشر غري جيد بالنسبة هلا، وميكن ارجاع هذه الوضعية املالية لعدم تناسب نسبة الزيادة يف األصول الثابتة 

  .مع األموال اخلاصة

٪ سنة 7.5النسبة ب، حيث قدرت هاته طفيف أنه يف اخنفاض أما بالنسبة لرأس املال العامل األجنيب فنالحظ  

الطويلة والقصرية األجل، يف حني نرى أن رأس وهذا ما يدل حماولة املؤسسة على التخفيض من الديون 2019

نشاط االستغاليل بنسبة املال العامل اإلمجايل خالل السنتني ذو قيمة معتربة وهذا يدل أن املؤسسة تعتمد على ال

    .٪- 5.8 ايل اخنفاض طفيف بنسبةذات أمهية، حيث شهد رأس املال العامل االمج
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 احتياج رأس المال العامل -2

هو ذلك اجلزء من حاجات متويل دورة االستغالل اليت ال يتم تغطيتها عن طريق الديون املتعلقة بدورة   

االستغالل، وتنتج هذه احلاجة عن التفاوت الزمين بني املشرتيات، املبيعات، املقبوضات، املدفوعات، واجلدول 

    :التايل ميثل ذلك

  احتياج رأس المال العامل من خالل الميزانية: 11-2(جدول رقم ال

  2019  2018  السنوات

  األصول املتداولة

  خزينة األصول

  اخلصوم املتداولة

  خزينة اخلصوم

1636083608.9  

191475903.85  

486031136.89  

355963000.00  

1540706433.15  

45365371.74  

393744593.51  

255314463.82  

  1356910931.72  1314539568.16  احتياج رأس المال العامل

  .من اعداد الطالبتني باالعتماد على امليزانية املالية:مصدرال

 هذا يعين أن، من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن قيم االحتياج يف رأس املال العامل موجبة خالل السنتني

وسائل أو  إىلفهي حباجة ، أصوهلا املتداولة بواسطة خصومها املتداولة للدورة العاديةمل تتمكن من تغطية املؤسسة 

  .موارد مالية أخرى

  الخزينة الصافية -3

ميكن تعريف اخلزينة على أا الفائض أو العجز يف املوارد الثابتة بعد متويل التثبيتات واحتياجات رأس املال العامل، 

  :األساسي يف تسيري السيولة، واجلدول أدناه يوضح ذلكويتمثل تسيريها احملور 

  حساب خزينة المؤسسة:  )12-2(جدول رقم ال

  2019  2018      البيان

  رأس املال العامل

  احتياج رأس املال العامل

1150052472.01  

1314539568.16  

1146961839.64  

1356910931.72  
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  -209949092.08  -164487096.15  الخزينة الصافية

  45365371.74  191475903.85  خزينة األصول

  255314463.82  355963000.00  خزينة اخلصوم

  -209949092.08  -164487096.15  الخزينة الصافية

  .من اعداد الطالبتني:مصدرال

 2019 -2018 نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مؤسسة التوضيب حققت خزينة سالبة يف سنيت  

مصادر متويل أخرى من أجل تغطية هذا  إىلوبالتايل حتتاج ، ليست يف توازن مايلمما يدل على أن املؤسسة 

  .زالعج

    عن طريق النسب المالية القوائم المالية لمؤسسة التوضيب وفنون الطباعة تحليل :الثانيفرع ال

  نسب السيولة:أوال 

تشري السيولة عموما إىل قدرة املؤسسة على مقابلة التزاماا اجلارية عندما حيني ميعاد استحقاقها، مبعىن أن    

األصول اليت تكون رأس املال تتحول إىل نقدية واليت بدورها تستخدم يف سداد تلك االلتزامات قصرية األجل، 

كافية ملواجهة التزاماا املالية قصرية األجل، كما أا تقيس وقد تكون املؤسسة راحبة إال أا ال متتلك السيولة ال

عسر مايل يف جمال سداد العناصر السائلة والعناصر األقرب إىل السيولة من أجل معرفة أن املشروع ال يعاين من 

  .التزاماته

  )2019-2018(لفترة EMBAG نسب السيولة لمؤسسة :)13-2(جدول رقمال

  2018  2019  العالقة  البيان

  العامة نسبة السيولة

  

  3.36  3.91  الديون قصرية األجل/األصول املتداولة 

  2.56  2.42  دق األجل/ املخزونات-األصول املتداولة  المختصرة نسبة السيولة

  0.39  0.12  دق األجل/ القيم اجلاهزة  الفوريةة نسبة السيول
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  .للمؤسسةدا على القوائم املالية اعتما من اعداد الطالبتني:مصدرال

 )2019-2018(نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة خالل الفرتة  

ويقدر املعدل ، 3.91و 3.36حيث تراوحت نسب السيولة العامة بني ، متيز مبعدالت سيولة جد مرتفعة

املتداولة تفوق الديون قصرية األجل وهذا ما يعين أن األصول  3.64املتوسط للسيولة العامة للفرتة املدروسة ب

أما بالنسبة للسيولة املختصرة اليت تأخذ بعني االعتبار فقط القيم غري جاهزة والقيم اجلاهزة ؛ %64مبتوسط 

، 0.5 إىل 0.3أكرب من النسبة املعيارية اليت ترتاوح بني قد حتصلنا على نسبة ، بالنسبة للديون قصرية األجل

خالل  0.39و 0.12واليت ترتاوح بني ، ية السيولة نقوم حبساب نسب السيولة الفوريةودف التعرف على جاهز 

اال أا تعترب مقبولة على  0.3و 0.2فرتة الدراسة فرغم ارتفاعها الطفيف عن النسبة املعيارية الواجبة التحقيق بني 

توفري أكرب حجم من  وذلك من أجل، وهذا حسب رئيس مصلحة اخلزينة على مستوى ادارة املؤسسةالعموم 

  . مما يعزز مكانتها يف السوق، السيولة دف احلفاظ على مصداقية املؤسسة يف الوفاء بالتزاماا يف آجاهلا احملددة

  نسب النشاط: ثانيا

تقيس مدى كفاءة إدارة املؤسسة يف توزيع مواردها املالية غلى خمتلف بنود األصول املتداولة والثابتة، ويف نفس    

السياق مدى كفاءا يف استخدام األصول يف إنتاج اكرب قدر ممكن من السلع واخلدمات، وبالتايل حتقيق  أكرب 

  :    أهم النسب اليت مت التطرق إليهاقدر ممكن من املبيعات واألرباح، واجلدول التايل يبني

-2018(خالل الفترة  EMBAG حساب نسب النشاط للمؤسسة:)14-2(جدول رقمال  

2019(    

  2018  2019  البيان

  174  138.25  360)  املبيعات السنوية)/ أوراق القبض+الزبائن ((=ئنمعدل دوران الزبا

  30.17  22.55  360)املشرتيات السنوية)/أوراق الدفع+املوردون (( =معدل دوران املوردون

  0.38  0.47  مرة)....جمموع األصول ÷املبيعات السنوية (= األصول إمجايل معدل دوران 

 .من اعداد الطالبتني باالعتماد على وثائق املؤسسة: مصدرال
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نسبة حيث كانت ، من اجلدول نالحظ خالل فرتة الدراسة أن نسب معدل دوران إمجايل األصول صغريةانطالقا 

النسبة قليال مث ارتفعت ، 0.38:أي كل دينار تستثمره حتصل املؤسسة إيراد يقدر ب2018:0.38سنة الدوران 

ويرجع سبب االرتفاع ، 0.47:مبعىن أن كل دينار تستثمره حتصل املؤسسة إيراد يقدر ب 0.47 إىل 2019سنة

بائن واملوردين فنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املدة أما بالنسبة ملعدل دوران الز ، ارتفاع جمموع األصول إىل

أخطار  إىلاملمنوحة من قبل املؤسسة للزبائن أكرب من املدة املمنوحة من طرف املوردين للمؤسسة وهذا قد يعرضها 

  . مالية

  نسب المديونية: ثالثا 

وتساعد هذه النسب على التعرف إىل مصادر التمويل اليت اعتمدت عليها املؤسسة يف متويل موجوداا املختلفة،  

حيث ميكن بواسطة هذه اموعة من النسب التعرف على األمهية النسبية لكل مصدر من مصادر التمويل، 

  :يت سيتم حسااومدى االمان املتاح للدائنني ، واجلدول التايل يبني أهم النسب ال

-2018(   خالل الفترة EMBAG  حساب نسب المديونية لمؤسسة :)15-2(رقم  الجدول   

2019(  

  2018  2019  البيان

  ٪42.13  ٪40.5  جمموع األصول/جمموع الديون=نسبة املالءة العامة

 57.87٪  59.50٪  )جمموع اخلصوم/األموال اخلاصة=(نسبة االستقاللية املالية 

  .باالعتماد على وثائق املؤسسة من اعداد الطالبتني:مصدر ال      

وهذا يدل على أن املؤسسة ، ٪ خالل السنتني50املالءة العامة أقل من نالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة    

االستقاللية املالية  أما نسبة، قد مينعها على احلصول على قروض أخرى وهنا، ى التسديدليس هلا إمكانية كبرية عل

، وبالتايل فهي ال تتمتع باالستقاللية املالية من الواحد أقلو منخفضة جدا نالحظ أا )2019-2018(خالل 

وهذا األمر يضع املؤسسة يف وضع ، احتياجاا لتمويل القروضاعتماد املؤسسة على  إىلاالخنفاض راجع وهذا 

  .دائنيها حرج وحيد من متتعها باملرونة يف التعامل مع
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  نسب المردودية: رابعا

  )2019-2018(خالل فترة مؤسسة لحساب نسب المردودية ل):16-2(جدول رقم ال

  .من اعداد الطالبتني انطالقا من امليزانيات املالية: المصدر           

وهذا راجع  2018نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املؤسسة مل حتقق مردودية اقتصادية خالل سنة   

وهذا يفسر أن مستوى اإلنتاجية  املصاريف يف هذه الفرتة احملققة يف نتيجة االستغالل بسبب ارتفاع اخلسائر إىل

ناجتة عن دورة االستغالل مما رفع معدل املردودية االقتصادية وهذا  حققت أرباح 2019أما يف سنة، ضعيف

تدهور بنسبة يف أا أما بالنسبة للمردودية املالية جند ، على خمطط املشاريع بسبب الرفع يف اإلنتاجية واحلصول

أما ، اخلسائر اليت حققتها املؤسسة بسبب حالتها الصعبة اليت تعاين منها إىلوهذا راجع 2018سنة سالبة خالل 

النتائج اإلجيابية اليت حققتها بعد  إىلوذلك راجع ، نالحظ ارتفاع يف املردودية املالية للمؤسسة 2019يف سنة 

  .جة الصافيةسامهت يف تكوين النتي أي أن األموال اخلاصة، اإلعانات اليت منحتها اجلهة الوصية للمؤسسة

  .نقوم حبساب أثر الرفع املايل، بعد حساب كل من املردودية املالية واملردودية االقتصادية   

  حساب أثر الرفع المالي للمؤسسة): 17-2(جدول رقمال

  2019  2018  البيان

  0.36  -1.8  المردودية المالية

  0.21  - 1  والمردودية االقتصادية

  0.15  - 0.8  أثر الرفع المالي

  .)16- 2(من إعداد الطالبتني اعتمادا على اجلدول رقم: مصدرال   

وهذا راجع حتقيق معدالت سالبة ، كان سالب  2018من خالل اجلدول نالحظ أن أثر الرفع املايل يف سنة    

أي أن ، وهذا يلعب دورا إجيابيا، 2019مث حققت املؤسسة أثرا موجب وحسنته خالل سنة ، يف املردوديتني

  2018  2019  البيان

  - 1.8  0.36  األموال اخلاصة /النتيجة الصافية  =المردودية المالية

  -1  0.21  جمموع األصول  /النتيجة الصافية=دية االقتصاديةالمردو 
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كلما زادت ) األموال اخلاصة/الديون(فكلما زادت النسبة، املؤسسة أثرت باإلجياب يف مردودية املؤسسة مديونية

  .املردودية املالية

  النسب الهيكلية: خامسا

  )2019-2018(مؤسسة خالل الفترةلحساب النسب الهيكلية ل:  )18- 2(جدول رقمال   

  

  .من اعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق املؤسسة :مصدرال      

مما يدل على وجود هامش ، نسبة التمويل الدائم أكرب من الواحد للسنتنيأن  إىل) 17-2(يبني اجلدول رقم   

 نسبةأما ، وجزء من أصوله املتداولة عن طريق األموال الدائمة، أمان يسمح للمؤسسة بتغطية كامل أصوهلا الثابتة

أن املؤسسة تعتمد بشكل كبري على  إىلوهذا يشري ، ٪50أكرب منجند أا )2019- 2018(املديونية خالل

ارتفاع يف الديون واخنفاض األموال اخلاصة وهذا  إىلوهذا راجع ، )أصوهلا(يف متويل نشاطها )الديون(أموال الغري

  .بالتايل ارتفاع متواصل يف الديونلرغبة املؤسسة يف جتديد أصوهلا واحلصول على مشاريع و 

 IRRAGRISتحليل القوائم المالية لشركة األنابيب : مطلب الثاني ال

  التوازن الماليتحليل القوائم المالية لشركة األنابيب بواسطة مؤشرات  :فرع األولال

 رأس المال العامل -والأ

هو هامش السيولة الذي يسمح للمؤسسة مبتابعة نشاطها بصورة طبيعية دون صعوبات أو ضغوطات   

مالية على مستوى اخلزينة، فتحقق رأس مال عامل موجب داخل املؤسسة، ما يؤكد امتالكها هلامش أمان 

  :  يساعدها على مواجهة الصعوبات وضمان استمرار توازن هيكلها املايل، ومن اجلدول جند

  

  

  

  2019  2018  البيان

  -3.9  58.9  األصول الثابتة/الدائمةاألموال =نسبة التمويل الدائم 

  68.06  72.78  )األموال اخلاصة/الديون إمجايل(=الكاملة المديونية



  ع دراسة حالتي مؤسستي التوضيب وفنون الطباعة وشركة األنابيب ب ب................................ الفصل الثاني

 

 
66 

  )2019-2018(خالل فترة  لشركة األنابيب حساب رأس المال العامل: )19-2(جدول رقمال

  2019  2018  البيان

  )د ط األجل+ األموال اخلاصة =( مة األموال الدائ

  األصول الثابتة 

2874269.58  

1873522.47  

2778554.93  

1800338.64  

  978216.29  1000747.11  رأس المال العامل 

  .من اعداد الطالبتني اعتمادا على امليزانية املالية :مصدرال   

حققت رأس مال عامل موجب خالل سنوات  شركة األنابيبأن ) 18-2(نالحظ من خالل اجلدول رقم   

حققت توازنا ماليا الشركة  ومن هنا ميكن القول أن، هذا يعين أن األموال الدائمة متول األصول الثابتةو ، الدراسة

 2018مقارنة بسنة  2019كما نالحظ اخنفاض يف رأس املال العامل سنة )2019-2018(خالل السنتني

ومبا أن رأس املال العامل موجب فهذا يعطي للمؤسسة هامش أمان ، اخنفاض األموال الدائمة إىلوهذا راجع 

  .يسمح هلا مبواجهة أي حالة غري مالئمة للمؤسسة

  )2019-2018(يوضح أنواع رأس المال العامل للسنتين  :) 20-2(جدول رقم ال

  .اعتمادا على امليزانية املالية من اعداد الطالبتني :مصدرلا

  2019  2018  البيان

  أموال اخلاصة

  أصول الثابتة

  رأس المال العامل الخاص

157010.41  

1800338.64  

1643328.23 -  

97097.11  

1873522.47  

1776425.36 -  

  الديون قصرية األجل

  الديون ط األجل

  األجنبيرأس المال العامل 

2621544.52  

430831.08  

3052375  

2777172.47  

468150.94  

3245323.41  

  أصول متداولة

  رأس المال العامل اإلجمالي

1095026.55  

1094026.55  

1274703.83  

1274703.83  
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سالب خالل الفرتة املدروسة، وذلك يعين من خالل نتائج اجلدول السابق، نرى بأن رأس املال اخلاص           

أن املؤسسة غري قادرة على متويل أصوهلا الثابتة باستخدام أمواهلا اخلاصة، وهذا يفسر اعتمادها على متويل جزء 

، وهنا قد حيد من االستقاللية املالية للمؤسسة )الديون( من أصوهلا الثابتة عن طريق مصادر التمويل اخلارجية 

 مؤشر غري جيد بالنسبة هلا، وميكن ارجاع هذه الوضعية املالية لعدم تناسب نسبة الزيادة يف األصول وهذا ما يعترب

  .الثابتة مع األموال اخلاصة

٪ سنة 6.3، حيث قدرت هاته النسبة ب أنه يف تزايد أما بالنسبة لرأس املال العامل األجنيب فنالحظ  

الطويلة والقصرية  الديونتعتمد على املصادر اخلارجية واملتمثلة يف املؤسسة  على أنيدل  االرتفاع وهذا  2019

، يف حني نرى أن رأس املال العامل اإلمجايل خالل السنتني ذو قيمة معتربة وهذا يدل يف متويل استثماراا األجل

بنسبة  ارتفاعيل أن املؤسسة تعتمد على النشاط االستغاليل بنسبة ذات أمهية، حيث شهد رأس املال العامل االمجا

16.51٪.  

 احتياج رأس المال العامل -ثانيا

هو ذلك اجلزء من حاجات متويل دورة االستغالل اليت ال يتم تغطيتها عن طريق الديون املتعلقة بدورة   

االستغالل، وتنتج هذه احلاجة عن التفاوت الزمين بني املشرتيات، املبيعات، املقبوضات، املدفوعات، واجلدول 

    :ميثل ذلك التايل

  )2019-2018(حساب احتياج رأس المال العامل لشركة األنابيب خالل فترة ) : 21-2( جدول رقمال

  2019  2018  البيان

  األصول املتداولة

  خزينة األصول

  اخلصوم املتداولة

  خزينة اخلصوم

1274703.83  

36356.22  

468150.94  

80381.11  

1095026.55  

4769.31  

430831.08 -  

18873.92  

  1539962.24  850577.78  احتياج رأس المال العامل

  .من اعداد الطالبتني اعتمادا على امليزانية املالية :مصدرال

هذا ، من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن قيم االحتياج يف رأس املال العامل موجبة خالل السنتني  

 إىلفهي حباجة ، خصومها املتداولة للدورة العاديةمل تتمكن من تغطية أصوهلا املتداولة بواسطة الشركة يعين أن 

  .موارد مالية أخرى
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  الخزينة الصافية -ثالثا

ميكن تعريف اخلزينة على أا الفائض أو العجز يف املوارد الثابتة بعد متويل التثبيتات واحتياجات رأس املال العامل، 

  :أدناه يوضح ذلكويتمثل تسيريها احملور األساسي يف تسيري السيولة، واجلدول 

  حساب خزينة المؤسسة:  )22-2(جدول رقمال

  2018  2019  البيان

  رأس املال العامل

  احتياج رأس املال العامل

978216.29  

1539962.24  

1000747.11  

850577.78  

  150169.33 - 561745.95  خزينة المؤسسة

  36356.22  4769.31  خزينة األصول

  80331.11  18873.92  خزينة اخلصوم

  -43974.89 -14104.61  خزينة المؤسسة

  .من اعداد الطالبتني اعتمادا على امليزانية املالية: المصدر                   

مما  2019 - 2018نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مؤسسة التوضيب حققت خزينة سالبة يف سنيت    

  .مصادر متويل أخرى من أجل تغطية هذا العجز إىلوبالتايل حتتاج ، يدل على أن املؤسسة ليست يف توازن مايل

  القوائم المالية لشركة األنابيب عن طريق النسب الماليةتحليل  :الثانيفرع ال

  أوال نسب السيولة

تشري السيولة عموما إىل قدرة املؤسسة على مقابلة التزاماا اجلارية عندما حيني ميعاد استحقاقها، مبعىن   

املال تتحول إىل نقدية واليت بدورها تستخدم يف سداد تلك االلتزامات قصرية األجل،  أن األصول اليت تكون رأس

وقد تكون املؤسسة راحبة إال أا ال متتلك السيولة الكافية ملواجهة التزاماا املالية قصرية األجل، كما أا تقيس 

ع ال يعاين من عسر مايل يف جمال سداد العناصر السائلة والعناصر األقرب إىل السيولة من أجل معرفة أن املشرو 

  .التزاماته
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 IRRAGRISحساب نسب السيولة لشركة األنابيب ) 23-2(جدول رقم ال

  2018  2019  العالقة   البيان 

  2.72   2.54  الديون قصرية األجل/األصول املتداولة  العامة نسبة السيولة

 نسبة السيولة

  المختصرة

الديون قصرية /)املخزون -املتداولة األصول(

  األجل

0.85  0.72  

 نسبة السيولة

  الفورية

  0.077  0.011  الديون قصرية األجل/القيم اجلاهزة

  .من اعداد الطالبتني اعتمادا على امليزانية املالية: مصدرال

متيز مبعدالت سيولة جد  )2019-2018(خالل الفرتة  شركة األنابيبنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 

ويقدر املعدل املتوسط للسيولة العامة للفرتة ، 2.72و 2.54حيث تراوحت نسب السيولة العامة بني ، مرتفعة

؛ أما بالنسبة %63وهذا ما يعين أن األصول املتداولة تفوق الديون قصرية األجل مبتوسط 2.63املدروسة ب

قد ، هزة بالنسبة للديون قصرية األجلللسيولة املختصرة اليت تأخذ بعني االعتبار فقط القيم غري جاهزة والقيم اجلا

ودف التعرف على جاهزية السيولة ، 0.5 إىل 0.3حتصلنا على نسبة أكرب من النسبة املعيارية اليت ترتاوح بني 

خالل فرتة الدراسة فرغم  0.011و 0.077واليت ترتاوح بني ، نقوم حبساب نسب السيولة الفورية

اال أا تعترب مقبولة على العموم وهذا  0.3و 0.2الواجبة التحقيق بني  الطفيف عن النسبة املعياريةخنفاضهاا

وذلك من أجل توفري أكرب حجم من السيولة دف ، حسب رئيس مصلحة اخلزينة على مستوى ادارة املؤسسة

  . مما يعزز مكانتها يف السوق، احلفاظ على مصداقية املؤسسة يف الوفاء بالتزاماا يف آجاهلا احملددة

  شاطنسب الن: ثانيا

تقيس مدى كفاءة إدارة املؤسسة يف توزيع مواردها املالية غلى خمتلف بنود األصول املتداولة والثابتة، ويف   

كرب قدر ممكن من السلع واخلدمات، وبالتايل حتقيق  أنفس السياق مدى كفاءا يف استخدام األصول يف إنتاج 

  :جلدول التايل يبني أهم النسب اليت مت التطرق إليهاأكرب قدر ممكن من املبيعات واألرباح، وا
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  )2019- 2018(حساب نسب النشاط لشركة األنابيب خالل :  )24- 2(جدول رقمال   

  2018  2019  البيان

  93.48  137.12  360)املبيعات السنوية/أوراق القبض +الزبائن=(الزبائن معدل دوران

  36.12  63.54  360) املبيعات السنوية /الدفعأوراق  +املوردون=(الموردون معدل دوران

  0.32  0.3  جمموع األصول/املبيعات السنوية=معدل دوران مجموع األصول 

  .من اعداد الطالبتني اعتمادا على امليزانية املالية: مصدرال        

ث  حي، انطالقا من اجلدول نالحظ خالل فرتة الدراسة أن نسب معدل دوران إمجايل األصول صغرية  

مث ، 0.32:أي كل دينار تستثمره حتصل املؤسسة إيراد يقدر ب 0.32: 2018الدوران سنةكانت نسبة 

، 0.3:مبعىن أن كل دينار تستثمره حتصل املؤسسة إيراد يقدر ب 0.3 إىل 2019النسبة قليال سنة خنفضتا

أما بالنسبة ملعدل دوران الزبائن واملوردين فنالحظ من خالل ، جمموع األصول اخنفاض إىل االخنفاضويرجع سبب 

اجلدول أعاله أن املدة املمنوحة من قبل املؤسسة للزبائن أكرب من املدة املمنوحة من طرف املوردين للمؤسسة وهذا 

  .أخطار مالية إىلقد يعرضها 

  نسب المديونية: ثالثا

وتساعد هذه النسب على التعرف إىل مصادر التمويل اليت اعتمدت عليها املؤسسة يف متويل    

لكل مصدر من موجوداا املختلفة، حيث ميكن بواسطة هذه اموعة من النسب التعرف على األمهية النسبية 

  :يت سيتم حساامصادر التمويل، ومدى االمان املتاح للدائنني ، واجلدول التايل يبني أهم النسب ال

  )2019-2018(حساب نسب المديونية لشركة األنابيب خالل فترة: )25- 2(جدول رقمال   

  2018  2019  البيان   

  103.08  105.42  صول األ جمموع /جمموع الديون=نسبة املالءة العامة

  0.031  0.051  األموال الدائمة /األموال اخلاصة =نسبة االستقاللية املالية 

  .من إعداد الطالبتني باالعتماد على وثائق املؤسسة :مصدرال  

وهذا يدل على أن ، ٪ خالل السنتني50من  أكربنالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة املالءة العامة   

أما نسبة ، احلصول على قروض أخرىوهذا ما يتيح هلا فرصة ، إمكانية كبرية على التسديد املؤسسة  هلا

نالحظ أا منخفضة جدا وأقل من الواحد وبالتايل فهي ال تتمتع ) 2019-2018(االستقاللية املالية خالل 
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وهذا األمر يضع ، اعتماد املؤسسة على القروض لتمويل احتياجاا  إىلوهذا االخنفاض راجع ، باالستقاللية املالية

  .  املؤسسة يف وضع حرج وحيد من متتعها باملرونة يف التعامل مع دائنيها

  :  المردوديةنسب : رابعا

يتحدد مستوى املردودية عند مقارنة األموال املستثمرة بالنتيجة حتققها هذه األموال،وهي تعرب عن االرتباط بني 

  :  النتائج والوسائل اليت سامهت يف حتقيقها، ومن خالل هذا اجلدول سنقوم حبساب هذه النسب كما يلي

  )2019-2018(خالل الفترة  للمؤسسةحساب نسب مردودية : ) 26-2(جدول رقم ال   

  2018  2019  البيان

  -0.99  0.71  األموال اخلاصة /النتيجة الصافية= املردودية املالية

  -0.031  -0.039  جمموع األصول /النتيجة الصافية=دية االقتصادية املردو 

  عداد الطالبتني اعتمادا على ميزانية املؤسسةمن إ :مصدرال         

-2018مردودية اقتصادية خالل السنتني  خالل اجلدول أعاله أن املؤسسة مل حتققنالحظ من   

يفسر ما  اخلسائر احملققة يف نتيجة االستغالل بسبب ارتفاع املصاريف يف هذه الفرتة وهذا إىلوهذا راجع  2019

وهذا  2018الل سنة أما بالنسبة للمردودية املالية جند أا يف تدهور بنسبة سالبة خ، ضعف مستوى اإلنتاجية

نالحظ ارتفاع  2019أما يف سنة ، اخلسائر اليت حققتها املؤسسة بسبب حالتها الصعبة اليت تعاين منها إىلراجع 

النتائج اإلجيابية اليت حققتها بعد اإلعانات اليت منحتها اجلهة الوصية إلÓوذلك راجع ، يف املردودية املالية للمؤسسة

سامهت يف تكوين النتيجة الصافية و بعد حساب كل من املردودية املالية  اخلاصةأي أن األموال ، للمؤسسة

 . واملردودية االقتصادية، نقوم حبساب أثر الرفع املايل

زيادة املردودية املالية للمسامهني واليت تنتج من الزيادة يف استعمال الديون يف اهليكل   أثر الرفع المالي :خامسا

  :مبعدل أكرب من معدل املردودية االقتصادية، ويتم حساا كاآليتاملايل للمؤسسة، وذلك 

  حساب أثر الرفع المالي للمؤسسة): 27-2(جدول رقمال                

  2019  2018  البيان

  0.71  - 0.99  المردودية المالية

  -0.039  -0.031  المردودية االقتصادية

  0.749  -0.959  أثر الرفع المالي
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  ).25- 2(إعداد الطالبتني اعتمادا على اجلدول رقم من:مصدرال       

وهذا راجع حتقيق معدالت ، سالبكان  2018من خالل اجلدول نالحظ أن أثر الرفع املايل يف سنة   

أي ، يلعب دورا إجيابياوهذا ، 2019مث حققت املؤسسة أثرا موجب وحسنته خالل سنة ، سالبة يف املردوديتني

كلما ) األموال اخلاصة/الديون(فكلما زادت النسبة، اإلجياب يف مردودية املؤسسةأن مديونية املؤسسة أثرت ب

  .زادت املردودية املالية

  النسب الهيكلية : خامسا

  )2019-2018(حساب النسب الهيكلية لشركة األنابيب خالل الفترة : )28-2(جدول رقمال

  2019  2018  البيان

  0.18  -  األصول الثابتة/ األموال الدائمة=ئمنسبة التمويل الدا

    105.42  103.08  األموال اخلاصة /إمجايل الديون= المديونية الكاملة

  .عداد الطالبتني اعتمادا على ميزانية املؤسسةمن إ :مصدرال       

 عدم مما يدل على، 2019نة من الواحد لس أقلأن نسبة التمويل الدائم ) 26- 2(يبني اجلدول رقم  

) 2019- 2018(أما نسبة املديونية خالل ، مل أصوهلا الثابتةوجود هامش أمان يسمح للمؤسسة بتغطية كا

يف متويل ) الديون(أن املؤسسة تعتمد بشكل كبري على أموال الغري إىلوهذا يشري ، ٪50جند أا أكرب من

ة وهذا لرغبة املؤسسة يف جتديد أصوهلا ارتفاع يف الديون واخنفاض األموال اخلاص إىلوهذا راجع ، )أصوهلا(نشاطها

  .واحلصول على مشاريع وبالتايل ارتفاع متواصل يف الديون

الهيكل المالي لمؤسسة التوضيب وفنون الطباعة، وشركة األنابيب للفترة ): 29-2(جدول رقمال

)2018- 2019(  

  EMBAG IRRAGRIS  

  2019  2018  2019  2018  اهليكل املايل

  157010.41  97097.11  2377994882.67  2404251931.31  األموال اخلاصة

  0.61  -   -0.011  -   التغري
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  الديون

  ط األجل

1263999499.36  1224798080.61  2777172.47  2621544.52  

  -0.056  -   -0.031    التغري

مج التمويل ط 

  األجل

3668251430.67   3602792963.28  2874269.58  2778554.93  

  -0.033    -0.018    التغري

نسبة األموال 

  اخلاصة

0.50  0.50  0.38  0.62  

متوسط ن 

  األموال اخلاصة

  )0.50  +0.50/(2  =0.50   )0.38  +0.62(/2  =0.50  

نسبة الديون ط 

  األجل

0.51  0.49  0.51  0.49  

  0.5=  2)/0.49+ 0.51(  0.5=  2)/0.49+ 0.51(  متوسط الديون

  ).07- 2(، واجلدول رقم )04- 2(رقم نياجلدولمن إعداد الطالبتني باالعتماد على  :مصدرال 

  )2019 -2018(تطور الهيكل المالي لمؤسسة  التوضيب وفنون الطباعة للفترة ): 3-2(الشكل رقم

  

  ).28 - 2(من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول :مصدرال               

0.48

0.485

0.49

0.495

0.5

0.505
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0.515

2018 2019
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إىل ارتفاع مسامهة الديون طويلة األجل يف سنة  EMBAGيبني حتليل اهليكل املايل ملؤسسة     

واألموال اخلاصة كانت  فنالحظ أن مسامهة كل من الديون طويلة األجل 2019، أما يف سنة 2018

األموال ( بنسب متساوية يف تكوين هيكلها املايل، وهذا من خالل مالحظة التوليفة من املزيج التمويلي 

، 2019سنة ) 0.49، 0.49(، 2018سنة ) 0.51، 0.5: (ليكما ي) اخلاصة، ديون طويلة األجل

يف التمويل  اخنفاضكما يالحظ مؤسسة،  ومنه يتبني ضعف مسامهة األموال اخلاصة يف التوليفة املالية لل

، )٪- 1.1( ب نتيجة الخنفاض األموال اخلاصة )٪-1.8(طويل األجل حبيث سجل اخنفاض بنسبة 

  ).٪- 3.1( واخنفاض الديون ب

  )2019 -2018(تطور الهيكل المالي لشركة األنابيب للفترة ): 4-2(رقمشكل ال

  

  ).28 - 2(من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول: مصدرال            

إىل ارتفاع مسامهة الديون طويلة األجل يف سنة  IRRAGRISيبني حتليل اهليكل املايل ملؤسسة   

فنالحظ ارتفاع مسامهة األموال اخلاصة يف تكوين هيكلها املايل، وهذا من خالل  2019، أما يف سنة 2018

سنة ) 0.51، 0,38: (كما يلي) األموال اخلاصة، ديون طويلة األجل( مالحظة التوليفة من املزيج التمويلي 

وارتفاع يف مسامهة الديون  ، ومنه يتبني ضعف مسامهة األموال اخلاصة2019سنة ) 0.49، 0.62(، 2018

فنالحظ ارتفاع يف مسامهة األموال  يف التوليفة املالية للمؤسسة يف السنة األوىل، أما يف السنة الثانية طويلة األجل

 ٪، رغم ارتفاع3.3خنفاض بنسبة هذا االيف التمويل طويل األجل حبيث سجل اخنفاض كما يالحظ   اخلاصة،

  .٪5.6٪واخنفاض يف الديون طويلة األجل ب6.1األموال اخلاصة ب 
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  تأثير سياسات التمويل لتكوين الهيكل المالي للمؤسستين): 30-2(جدول رقم ال

  

  المؤسسات

2018  2019  

أموال 

  خاصة

  ديون  أموال خاصة  ديون

050  0.51  0.50  0.49  

  مؤسسة التوضيب

  الطباعةوفنون 

 تمويل ذاتي -  سياسة التمويل

  استدانة -

  

  

  شركة األنابيب

أموال 

  خاصة

  ديون  أموال خاصة  ديون

0.38  0.51  0.62  0.49  

 تمويل ذاتي -  سياسة التمويل

  استدانة -

  . )28- 2(من إعداد الطالبتني اعتمادا على اجلدول رقم : مصدرال       

وخالل فرتة الدراسة تعتمد على نوعني من  EMBAGمن خالل اجلدول السابق فان مؤسسة   

سياسات التمويل وهي التمويل الذايت واالستدانة وهو ما جعل نسبة الديون يف اهليكل املايل مرتفعة نوعا ما، 

باخنفاض يف األموال اخلاصة، يف حني تتجه حنو  2018عن النسبة املثلى سنة حيث ابتعدت توليفة اهليكل املايل 

يف حني تعتمد  وهو ما جعل النسبة تقرتب من النسبة املثلى، طويلة األجل للسنة األخرى الديوننسبة خفض 

 هادااعتمارتفعت نسبة ، حيث 2019على سياسيت التمويل الذايت واالستدانة سنة  IRRAGRISشركة 

الذي كان اعتمادها  2018، مقارنة بسنة )-0.04(وخفضت من الديون ب 0.63بعلى التمويل الذايت 

  .الديون أكرب من التمويل الذايت على

  

  

  



  ع دراسة حالتي مؤسستي التوضيب وفنون الطباعة وشركة األنابيب ب ب................................ الفصل الثاني
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  خالصة الفصل الثاني

من ، يعترب هذا الفصل حماولة بسيطة لتجسيد أهم ما مت التطرق اليه يف الفصل النظري على أرض الواقع  

- 2018(ة الوضعية املالية لكل من مؤسستني التوضيب وفنون الطباعة وشركة األنابيب خالل الفرتة دراسخالل 

حيث قمنا بعرض امليزانيات وجدول حسابات النتائج وحتليلهما باستخدام أدوات تقييم األداء املايل  )2019

، وتشخيص الوضعية املالية للمؤسسة عن طريق كل من املردودية املالية واالقتصادية، ات املاليةنواملتمثلة يف املواز 

، 2018أكرب منو يف رقم األعمال سنة حققتة التوضيب وفنون الطباعة مؤسسوقد أظهرت هذه املؤشرات أن 

سالبة  2018موجبة ويف سنة  2019، وكانت نسبة الرفع املايل سنة 2019 حققت أكرب استقاللية مالية سنة

  .وبالتايل على املؤسسة املزج بني التمويل الذايت واالستدانة

، 2019أكرب استقاللية مالية سنة، حققت 2019أما شركة األنابيب فقد حققت أكرب منو يف رقم األعمال سنة 

سالبة وبالتايل على املؤسسة املزج بني التمويل الذايت  2018موجبة ويف سنة  2019وكانت نسبة الرفع املايل سنة

  .واالستدانة

  

  

  

  

  

  



 

  �ـــ����  
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   :الخـاتمة

يعترب تقييم األداء املايل داخل املؤسسة أمرا ضروريا، و الذي ميكن من خالله مراقبة نشاط املؤسسة واختاذ   

أن يتسم بالكفاءة والفعالية حىت القرارات التصحيحية الالزمة لتحقيق األهداف احملددة، وهذا األداء املايل يفرتض 

يتسىن للمؤسسة البقاء واالستمرارية، وقد تعددت استخدامات املردودية من كوا أداة لقياس الفعالية االقتصادية 

إىل معيار الختاذ بعض القرارات اهلامة من جهة، ومن جهة أخرى  إىل وسيلة يف يد متخذ القرار املايل يف قياس 

الرحبية، حبيث جند خالل هذا البحث أنه حاول اختبار أثر االستدانة طويلة األجل على األداء أثر االستدانة على 

  .املايل ملؤسسيت التوضيب وفنون الطباعة، وشركة األنابيب بوالية برج بوعريريج

اء وقد كان القصد من طرح هذه اإلشكالية بالدرجة األوىل هو اختبار أثر الرافعة املالية على مؤشرات األد  

احملاسبية واملتمثلة يف مؤشرات املردودية واليت تقيس األداء الرحبي للمؤسسة، واكتشاف طبيعة التأثري ومن مث 

  الكشف عن املؤشر األكثر تأثرا بنسبة الرافعة املالية، حيث تضمنت عينة الدراسة مؤسستني عموميتني بوالية 

  ).2019- 2018(بوج بوعريريج خالل الفرتة

      رضيات اختبار الف -1

  :حسب الدراسة احلالية، مت التوصل اىل

متثلت الفرضي األوىل على أنه يوجد تأثري للرفع املايل على مردودية املؤسسة،كلما كانت االستدانة  �

  منخفض كلما ارتفعت مردودية املؤسسة والعكس صحيح، وهذا ما يثبت صح الفرضي األوىل؛

نظريات حول أمثلية اهليكل املايل للمؤسسة وتفسر  بالنسبة للفرضية الثانية نصت على ظهور عدة  �

السلوك التمويلي هلا، اال أنه حلد اآلن يوجد امجاع أو اتفاق على أن نظري معينة جتيب عن خمتلف التساؤالت 

 وباألخص قضية اهليكل املايل؛ وهذا ما ينفي صحة الفرضية األوىل ؛

ميكن أن يستخدم أسلوب التحليل املايل من أجل حتليل وتقييم تركيبة اهليكل التمويلي للمؤسسة   �

االقتصادية،وذلك باستخدام مؤشرات التوازن املايل وبعض النسب املالية الدالة عن حالته، أما فيما خيص 

فيمكن أن متكن يف  عملية تصحيح خلل اهليكل التمويلي يف حالة نصت عملية التقييم على ضرورة ذلك،

 التغيري يف نسبة االستدانة أو يف نسبة أموال امللكية من أجل الرجوع إىل تركيبة املثلى؛ 
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  االستنتاجات     -2

 الرافعة املالية؛على املؤسسة عدم االفراط يف اللجوء اىل االستدانة وذلك للمسامهة يف حتسني أثر  �

االستدانة تأثر بدرجة كبرية على األداء املايل الذي ميكن املؤسسة من النجاح وبلوغ أهدافها، وبالتايل من  �

 املمكن أن ينعكس ذلك على امليزة التنافسية للمؤسسة؛ 

ق أن االستدانة تأثر كذلك بشكل كبري على جناح الشركة وقدرا على تنفيذ خططها وبراجمها، وحتقي �

 أهدافها وغاياا النهائية بكفاءة وفعالية؛

االستدانة أحد مصادر التمويل اخلارجي للتمويل الذي تلجأ اليه املؤسسة، وذلك دف متويل استثماراا  �

كانت   2018والرفع من مردوديتها، لكن الحظنا وجود عالفة عكسية بني نسبة االستدانة واملردودية، ففي سنة 

، هذا يعين أن نسبة االستدانة كانت جد مرتفعة مث شاهدت اخنفاض 2019 ارتفعت سنة املردودية منخفضة مث

مبا يعين أنه كلما اخنفضت االستدانة يف املؤسسة ارتفعت املردودية والعكس صحيح وبالتايل  2019خالل سنة

 . لتحقيق أفضل مردودية وجب التقليل من االستدانة

لكال املؤسستني فكلما ارتفعت نسبة اهليكل املايل  2018سنة حققت املؤسسة أثر رافعة سالب خالل  �

املتمثلة يف الرافعة املالية كلما أدى ذلك اىل االرتفاع يف تكلفة االستدانة اىل أن تصل اىل مستوى ال تتمكن 

دودية املؤسسة من تغطيته، باستخدام املردودية االقتصادية، وهو ما يؤثر على قيمة أثر رافعة سلبا فتنخفض املر 

 .املالية نتيجة لذلك

 االقتراحات-3

  نوصي املؤسسات مبوازنة مصادر متويلها بني الديون طويلة األجل والديون القصرية؛   �

عند جلوء املؤسسات االقتصادية لتمويل احتياجاا واألخذ بعني االعتبار املخاطر اليت من املمكن أن تؤدي  �

 ا اىل االفالس؛

 ة اجيابيات وسلبيات مصادر التمويل، واالعتماد على املصدر املناسب هلا؛نوصي قيام مؤسستني بدراس �

  املناسب الذي تعتمد عليه املؤسسةاالعتماد على اخلرباء يف جمال الديون وباألخص يف حتديد املزيج التمويل   �
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أن نأثر على األداء املايل للمؤسسة، وبالتايل السعي  نوصي بزيادة االهتمام بدراسة أهم العوامل اليت ممكن �

 لتحسنه؛

 .االستفادة من التجارب السابقة يف اختاد قرارات التمويل املختلفة املتعلقة بكيفية متويل أنشطة املؤسسة �

 آفاق الدراسة  -4

 أثر الرافعة املالية على مردودية املؤسسة االقتصادية؛ �

 .يلة األجلخماطر اللجوء اىل االستدانة طو  �
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