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 ودعائه، ودام ومىا معه أوفياء.
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 الدًً، ئلياض"
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 ئلى كل مً له مكاهت خاصت في كلبي. 
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   الملخص:
سًتاتيجي، فهي تسعى إذل ساسيُت اعبانب اؼبارل واعبانب اإلعبمع بُت جانبُت أاهتدؼ ىذه الدراسة إذل 

سًتاتيجية اؼبناسبة لوضعها ؼبؤسسة من أجل ربديد اػبيارات اإلسًتاتيجية اإركيبة اؽبيكل اؼبارل وأثرىا على إبراز أثر ت
عتماد على اؼبيزانية اؼبالية للمؤسسة ؿبل الدراسة  وكذا مؤشرات توازهنا ونسبها التنافسي، وانطالقا فبا سبق وباال

ختالالت ويعود ذلك االازف اؼبارل بالرغم من وجود بعض اؼبالية أظهرت نتائج الدراسة أف اؼبؤسسة تتميز بالتو 
ؿ ي ما يدسي و ؽبا القدرة على النمو و اإلنتاجية أؤسسة ؿبل الدراسة تتميز بوضع تنافؼبولكوف ا .ألسباب معينة
  كانت نتيجة لتشكيلة اؽبيكل اؼبارل اؼبناسبة و اؼبالئمة لوضع اؼبؤسسة.،  سالفة الذكرسًتاذبيات اؼبتبعة على أف اال

 سًتاتيجية.إلاقرارات سًتاتيجي، إلؼبؤسسة، خيار ااسًتاتيجية إىيكل اؼبارل، الكلمات المفتاحية: 
 

Summary: 

This study aims to combine two main aspects: the financial aspect and the 

strategic aspect. It seeks to highlight the effect of the composition of the 

financial structure and its impact on the strategy of the firm in order to 

determine the appropriate strategic options for its competitive position, and 

based on the above and based on the financial budget of the firm under study as 

well as indicators of its balance and financial ratios showed The results of the 

study show that the firm is characterized by financial balance despite the 

presence of some imbalances. And because the firm under study is characterized 

by a competitive situation and has the capacity for growth and productivity, that 

is, evidence that the aforementioned strategies followed, were the result of the 

appropriate composition of the financial structure appropriate to the status of the 

firm. 

Key words: financial structure, firm strategy, strategic choice, strategic decisions 
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 ملدمت 

 

 أ
 

 مقدمة

كرب ليت سبثل مصدر للتغَت واجملاؿ األ، فهي اقتصاداالىي األساس يف قطاع  االقتصاديةتعترب اؼبؤسسة  
ويعد اؽبيكل اؼبارل من اؼبواضيع اليت ربتل حيزا  ستمراريتها.اار اإلهبابية والسلبية إذل ضماف الذي تتجسد فيو اآلث

تل  العوامل ادحمددة واؼبفسرة يف ربديد وتفسَت ـب ر اؼبارل، ؼبا لو من أنبية كبَتةىتمامات رواد الفكامن مهما ض
 ختيار نوع اؽبيكل اؼبارل اؼبناسب للمؤسسة.لال

اؼبؤسسة من حاالت الفشل واالهنيار، ومن أجل النجاح هي الوسيلة الوحيدة اليت ربمي فسًتاتيجية أما اإل 
اؼبنافسُت وعليو تسعى إذل سًتاتيجيتها اػباصة للتعامل مع خصومها إستمرار، فكل مؤسسة تضع البقاء واوال

ؽبا من  سًتاتيجية اؼبناسبةختيار اإلاد من القرارات يف سبيل سًتاتيجيتها وبالتارل تعتمد اؼبؤسسة على  العديإتطوير 
تشاؼ العالقة كال ة داخل اؼبؤسسة هبعلنا نسعى من أنبي ادا على ما وبوزه اؽبيكل اؼبارلعتمابينها القرارات اؼبالية 
 سًتاتيجي.إلبينو وبُت اعبانب ا

 شكالية البحثإ-1

 :البحث لإلجابة على السؤاؿ التارلجاء موضوع ىذا 

 ؟يب و فنوف الطباعة التوض مؤسسةيف  سًتاذبيةاإلاؽبيكل اؼبارل على   ؤثرىل ي          

 األسئلة الفرعية التالية: ضوع البحث نقـو بطرح وعلى ضوء ما سبق لغرض اإلؼباـ دبو  

 ؟يب و فنوف الطباعةتوضما طبيعة اؽبيكل اؼبارل اؼبعتمد على مستوى مؤسسة ال -1

 يب و فنوف الطباعة؟على مستوى مؤسسة التوض ات اؼبتاحةاإلسًتاتيجي ما ىي -2

 اؼبارل؟ هاىيكلع  سًتاذبيات اؼبتبعة يف مؤسسة التوضيب و فنوف الطباعة مىل تتوافق اإل -3

 الفرضيات -2

 وكإجابة على األسئلة اؼبطروحة يبكن صياغة الفرضيات التالية: 

 .على التمويل الذايتاؽبيكل اؼبارل للمؤسسة يعتمد   -1

 خَتة حسب  وضع اؼبؤسسة وظروفها.تتجسد ىذه األو  ،سًتاذبياتتعتمد اؼبؤسسة على صبلة من اإل -2

 لخصوصيات اؼبوجودة يف اؽبيكل اؼبارل.لتستجيب اإلسًتاذبيات اؼبعتمدة على مستوى ؿبل الدراسة  -3



 ملدمت 

 

 ب
 

 أىداف البحث -3

ؼبتعلقة بكل من اؽبيكل اؼبارل نسعى من خالؿ قيامنا هبذه الدراسة العلمية الوقوؼ على اعبوانب الفكرية ا 
 سًتاتيجية اؼبؤسسة وكذا ربقيق صبلة من األىداؼ أنبها:إو 

 التعرؼ على أىم اؼبصادر التمويلية للمؤسسة. -

 اؽبيكل اؼبارل للمؤسسة. ختياراربديد أىم ؿبددات  -

 سًتاتيجيات اليت يبكن للمؤسسة تطبيقها واليت تتناسب مع ىيكلها اؼبارل.إلمعرفة ا -

 أىمية البحث -4

، ويف بقاءىا يف حياة اؼبؤسسة  تيجيةاإلسًتااختبار  أنبيةإذل ؼبوضوع يف توجيو األفكار تكمن أنبية ىذا ا 
وظيفة التمويل من  عتباروبا  مع الظروؼ اؼبالية للمؤسسة، ومبوىا بصفة مستمرة، وىذا بإبراز مدى ضرورة التكي

ارة داؼبؤسسات وبروز اغباجة إذل اإلو أىم الوظائ  األساسية داخل اؼبؤسسة، وزيادة أنبية ىذه الوظيفة مع مب
العلمي باعبانب  االىتماـأف يساىم  ىذا البحث يف زيادة ، فنأمل اإلسًتاتيجيةاؼبالية وذلك لتأثَتىا على القرارات 

 سًتاتيجي للمؤسسة.اؼبارل واإل

 البحث وضوعم اختياردوافع  -5

 ىذا البحث إذل: ختيارايعود سبب 

  اؼبوضوع والتخصص العلمي الذي ندرسو.الصلة اؼبباشرة بُت ىذا 
 يمة العلمية والعملية اليت وبظى هبا ىذا اؼبوضوع.الق 

 بعالمنهج المت -6

يف دراستنا ؽبذا اؼبوضوع على اؼبزج بُت اؼبنهج الوصفي والتحليلي، حيث يظهر اؼبنهج  عتمدناالقد  
اؼبؤسسة، أما اؼبنهج التحليلي يظهر يف سًتاتيجية إب النظري لكل من اؽبيكل اؼبارل و الوصفي يف عرض اعبان

 سًتاتيجية اؼبؤسسة.إؼبعرفة تأثَت اؽبيكل اؼبارل على الدراسة التطبيقية يف مؤسسة التوضيب وفنوف الطباعة 

 

 



 ملدمت 

 

 ج
 

 دراسات سابقة -7
 مذكرة "وراسيحالة فندؽ األدراسة للمؤسسة  ليؿبددات اؽبيكل التموي"2001دراسة رفاع توفيق -1
 ، اعبزائر.االقتصادية، كلية العلـو االقتصاديةيف العلـو  ماجيسًت

كاف ىدؼ الدراسة اػبروج دبعايَت عامة سبكن من ربقيق ىيكل سبويلي للمؤسسة حيث حاوؿ الباحث 
مناقشة طرؽ سبويل االقتصاد وطرؽ سبويل اؼبؤسسة من أجل ربديد تأثَتىا على ربقيق ىيكل سبويلي، وقد خلص 

 .ل التمويل األمثل يتمثل يف اؽبيكل الذي وبقق أعلى مردودية وأقل ـباطرةالباحث إذل أف ىيك
، أطروحة "اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف اعبزائرسياسات سبويل ،"2005 دراسة يوسف قريشي، -2

التمويل ، ىدؼ الدراسة كاف يتمثل يف دراسة اؼبتغَتات اؼبفسرة ؽبيكل ئراعبزادكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة 
اليت سبيز اؼبؤسسات وقد خلص الباحث إذل أف أىم العوامل ادحمددة للقطاع  يف الوقوؼ على طبيعة سياسة التمويل

 .اػباص ىي معدؿ اؼبردودية، اغبجم، مستوى الضمانات، معدؿ النمو وطبيعة القطاع
مذكرة  "الصناعيةجية اؼبؤسسة يسًتاتإتأثَت اؽبيكل اؼبارل على ،"2012نفال حدة خبيزة، أسة درا -3

ارل األمثل مع هتدؼ ىذه الدراسة إذل توضيح كل من اؽبيكل اؼبارل واؽبيكل اؼب قتصاديةاالماجيسًت يف العلـو 
تطبيقها وتبياف  جيات اليت يبكن للمؤسسةيسًتاتسية باإلضافة إذل معرفة ماىية اإلبعاده الرئيأالتعرؼ على ـبتل  
يف ظل ؿبيطها  ستمرارواالؤسسة على البقاء والنمو للمسبيل الوحيد الىو  سًتاتيجيةاإل اختيارأف معرفة كيفية 

 .التنافسي
يف  ماجي سًتمذكرة  "اؽبيكل اؼبارل اؼبناسب للمؤسسة ختياراؿبددات ،"2011دراسة بوربيعة غنية،  -4
هتدؼ ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أىم اؼبصادر التمويلية للمؤسسة االقتصادية وقياس تكلفة   قتصاديةاالالعلـو 

اؽبيكل اؼبارل اؼبناسب وؿباولة االطالع على سالمة  ختيارالأىم ادحمددات الكيفية والكمية  كل مصدر مع ربديد
 .قرارات التمويل يف اؼبؤسسة االقتصادية من خالؿ دراسة اغبالة

 لبحثىيكل ا -8

يب ضدراسة حالة مؤسسة التو  سًتاتيجية اؼبؤسسةإاؼبارل على  كاف موضوع حبثنا ربت عنواف تأثَت اؽبيكل 
قمنا بتقسيم البحث إذل فصلُت نظريُت وفصل تطبيقي، حبيث طة هبذا اؼبوضوع ،وفنوف الطباعة، ومن أجل اإلحا

 تطرقنا يف الفصل األوؿ إذل دراسة اؽبيكل اؼبارل ومكوناتو والنظريات اؼبفسرة للهيكل وكذا النسب اؼبالية اؼبتعلقة بو.



 ملدمت 

 

 د
 

كالقرارات   ة هباسًتاتيجية اؼبؤسسة وكذا اؼبفاىيم اؼبتعلقإلفقد قمنا بدراسة اإلطار النظري لأما اعبزء اؼبوارل  
 . اإلسًتاتيجيةاؼبالية واػبيارات 

تطبيقية نظري ميدانيا عن طريق دراسة أما فيما ىبص اعبزء األخَت وىو اعبزء التطبيقي قمنا بتجسيد اعبانب ال
على  عتمادااسنوات  5ليل ىيكلها اؼبارل ؼبدة يب وفنوف الطباعة، وذلك بتقدًن عاـ للمؤسسة وربضؤسسة التو ؼب

 ة.اؼبتاحة أماـ اؼبؤسسة ؿبل الدراس سًتاتيجيةاإلؼبالية وأخَتا ربديد اػبيارات اؼبيزانيات ا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انفصم األول

اإلطار انمفاهيمي نههيكم 

 انماني
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 : اإلطار المفاىيمي للهيكل الماليالفصل األول

اؼبؤسسات تسعى للحصوؿ على األمواؿ من أجل تسيَت عملياهتا وتوسيع أنشطتها، وبالتارل عليها أف إف  
زبتار بُت اثنُت من بدائل التمويل األساسية، إما اللجوء إذل اقًتاض األمواؿ أو عن طريق التمويل الذايت. حيث أف 

هتمة بالتسيَت والذي يسعى اؼبسَت دائما إذل مسألة سبويل اؼبؤسسات تكتسب أنبية كبَتة يف ـبتل  الدراسات اؼب
الذي يستوجب ربديد اػبيارات اؼبتاحة أماـ اؼبؤسسة، فرغم تعدد مصادر التمويل  اف اختيار اؼبزيج التمويليضم

وتكالي  كل مصدر منها، إال أف متخذ القرار هبب عليو اختيار اؼبزيج التمويلي الذي وبقق أىداؼ اؼبؤسسة ىذا 
 يلي يسمى باؽبيكل اؼبارل.اؼبزيج التمو 

 وعليو سنتطرؽ يف ىذا الفصل إذل ـبتل  العناصر اؼبتعلقة باؽبيكل اؼبارل من خالؿ اؼبباحث التالية: 

 مدخل للهيكل اؼبارل.المبحث األول: 

 النظريات اؼبفسرة للهيكل اؼبارل.المبحث الثاني:  

 نسب اؽبيكل اؼبارل.المبحث الثالث:  
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 مدخل للهيكل المالي األول:المبحث 

صل عليها ربسة على ما ربتاجو من أمواؿ، وأف يعّد التمويل الكيفية أو الطريقة اليت ربصل عليها اؼبؤس 
بأفضل الشروط الذي يًتتب عليو أكرب عائد بأقل تكلفة فبكنة وىو ما يعرؼ باؽبيكل اؼبارل، وبغرض ضبط 

 اىيمي للهيكل اؼبارل.اؼبفاىيم خصصنا يف ىذا اؼببحث اإلطار اؼبف

 تعريف الهيكل الماليالمطلب األول: 

يعترب اؽبيكل اؼبارل عنصرا ىاما وؿبوريا يف النشاط اؼبارل للمؤسسة، فهو من أىم اعبوانب اليت يهتم هبا  
 أصحاب اؼبصاحل داخل اؼبؤسسة وعليو يف ىذا اؼبطلب سنتعرؼ على اؽبيكل اؼبارل، نظرا لوجود عدة تعاري 

 ـبتلفة إال أف سوؼ نذكر منها ما يلي:

 .1تلك التوليفة بُت األمواؿ اػباصة والقروض اليت تستعملها اؼبؤسسة يف سبويل استثماراهتاالتعريف األول: 

يعرؼ على أنو ىيكل مصادر التمويل أو جانب اػبصـو وحقوؽ اؼبلكية يف كش  اؼبيزانية التعريف الثاني: 
 .2العمومية

 .3يقصد بو كيفية قياـ اؼبؤسسة بتمويل ـبتل  أصوؽبا من موارد خارجية وداخليةالتعريف الثالث: 

 .4ستدانة اؼبالية واؼبتمثلة يف اؼبوارد الدائمةاعبزء اػباص باألمواؿ اػباصة وااليعرؼ على أنو ذلك التعريف الرابع: 

السابقة يبكن تلخيص تعري  اؽبيكل اؼبارل على أنو : ىيكل مصادر التمويل أو  ومن خالؿ التعاري  
اؼبؤسسة، ويتمثل يف  ستثماراتابكيفية سبويل إصبارل موجودات أو جانب اػبصـو يف كش  اؼبيزانية ويتعلق 

ليت تستخدمها اعبانب األيسر للميزانية أي جانب اؼبطلوبات وحقوؽ اؼبسانبُت الذي يبُت كافة وسائل التمويل ا

                                                           
الدكتوراه، كلية العلـو االقتصادية  أطروحة، تأثير السياسات التمويلية على أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة االقتصادية الجزائريةؿبمد بوشوشة، 1

 .169، ص:2016-2015والتجارية وعلـو التسيَت، قسم علـو اقتصادية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
، 2009لتوزيع، عماف، األردف، ، الطبعة العربية، دار البازوري العلمية للنشر وااإلدارة المالية المتقدمةعدناف تابو النعيمي، أرشيد فؤاد التميمي، 2
 .243:ص

3Florence Delahauye, JaquelineDelahayue , Finance d’entreprise manuel et applications, 2
e
 

édition, Dunod, paris,2009 ,p:121. 
، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو ، رسالة لنيل شهادة اؼباجيسًتأثر الهيكل المالي على األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةعقيلة زىري، 4

 .07، ص:2015-2014التسيَت، قسم علـو مالية وؿباسبة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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وسواء كانت طويلة  اقًتاضتمويل سواء كانت ملكية أو اؼبؤسسة، أي أف اؽبيكل اؼبارل يبثل صبيع أشكاؿ وأنواع ال
 أو قصَتة األجل.

 المطلب الثاني: مكونات الهيكل المالي

 ، نذكرىا فيما يلي:ستثماراهتاااؿ عن طريق مصادر ـبتلفة لتمويل يبكن للمؤسسة توفَت األمو  

 مصادر التمويل قصيرة األجلالفرع األول: 

كفاية اؼبصادر الداخلية ؼبواجهة تلجأ اؼبؤسسات إذل البحث عن مصادر سبويلية خارجية نتيجة عدـ   
اؼبالية، ومن بُت أىم أشكاؿ مصادر التمويل قبد التمويل قصَت األجل الذي يستعمل بشكل رئيسي  حتياجاهتاا

 لها إذل نقد مع طبيعة ىذه اؼبصادر.ويلة لكوهنا تتناسب من حيث سرعة رباؼبتداو يف سبويل االستثمار يف األصوؿ 

وتلتـز بردىا خالؿ فًتة ال  ويعرؼ التمويل قصَت األجل تلك األمواؿ اليت ربصل عليها اؼبؤسسة من الغَت، 
اؼبدخالت الضرورية كأجور العماؿ، شراء  حتياجاتاالستخدـ ىذا النوع كمصدر لتمويل د عن سنة، وييتز 

 األجل ىي: ةأىم مصادر التمويل قصَت من  الالزمة للعملية اإلنتاجية، و

 التجاري ئتماناالأوال: 

 التجاري من خالؿ ما يلي: ئتمافاال استعراضيبكن  

 التجاري االئتمان.تعريف 1

للمشًتيات  يعرؼ على أنو التمويل الذي ربصل عليو اؼبؤسسة من اؼبوردين، واؼبتمثل يف القيمة اآلجلة  
من  باالستفادةوتعتمد قدرة اؼبؤسسة  ،1كاؼبواد األولية والسلع اليت تتاجر فيها أو تستخدمها يف العملية اإلنتاجية

 .بعدة عوامل منها: ظبعة اؼبؤسسة، حجمها والوضعية اؼبالية ؽبا ئتمافاال

حتياجات من مصادر خارجية يف حالة عدـ إمكانية اغبصوؿ التجاري ىو تلبية اال االئتمافواؽبدؼ من  
 .2ئتمافاالتكلفة ىذا  اللبفاضاؼبورد لبيع البضاعة باألجل أو على القروض اؼبصرفية مع توفر الرغبة عند 

 

                                                           
 .437، 436، دار اعبامعات اؼبصرية، مصر، ص، صأدوات التحليل والتخطيط في اإلدارة الماليةؿبمد صاحل اغبناوي، 1
 .221، ص:2007، الطبعة األوذل، دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع، عماف، اإلدارة المالية المعاصرةمقدمة في دريد كامل آؿ شيب،  2
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 التجاري االئتمان.تكلفة 2

التجاري  ئتمافا، وىذا ما هبعل تكلفة االئتمافكمها عاملُت خصم النقدي وفًتة التجاري وب ئتمافاالسياسة 
 تعرؼ حالتُت:

يف حالة غياب اػبصم النقدي أو يف حالة قياـ اؼبؤسسة بسداد قيمة مشًتياهتا خالؿ فًتة اػبصم، غَت أنو .1.2
 يعد وسيلة سبويل مرتفعة التكلفة إف دل تتمكن اؼبؤسسة من دفع ما عليها خالؿ فًتة اػبصم.

، فإهنا ئتمافاالات يف اؼبهلة ادحمددة يف شروط لتزاممن اػبصم اؼبمنوح وتسديد االفادة يف حالة االست. 2.2
ؼبتفق عليها، فتحصل على ذلك تستفيد من خصم نقدي من قيمة اؼبشًتيات إذا قامت بالسداد خالؿ الفًتة ا

 .1ذباري ؾباين ئتمافاذباري دوف تكلفة أو  ائتمافعلى 

 اػبصم النقدي وفق العالقة التالية:ستفادة من وربسب تكلفة عدـ اال 

AR=   

   
 

   

     
 

AR: ئتماف التجاري.تكلفة اال 

 نسبة اػبصم.:  

CP :ئتماف.فًتة اال 

 فًتة اػبصم.:   

ئتمان المصرفياالثانيا:   

 ئتماف اؼبصريف من خالؿ ما يلي:ستعراض االايبكن  

 ئتمان المصرفي.تعريف اال1

التجارية بتزويد اؼبؤسسات اؼبختلفة دبا ربتاج إليو من أمواؿ لتمويل عملياهتا اعبارية من تقـو البنوؾ  
 :2ئتماف بالوقوؼ على عدة عناصر أنبهازباذ قرار منح االاويقـو البنك ب القطاع اؼبصريف ؼبدة ال تزيد عن سنة،

                                                           
 .415، ص:2008، دار الفكر اعبامعي، مصر، التمويل واإلدارة المالية للمؤسساتوليم عاط  أندراوس، 1
 434،435:ؿبمد صاحل اغبناوي، مرجع سابق، ص،ص2
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 من خالؿ التأكد من وجود مصدر وفاء لدى اؼبقًتض. دالقدرة على التسدي -
قدرة اؼبقًتض على إدارة اؼبشروع من خالؿ التأكد من خربة اؼبقًتض وقدرتو على إسباـ اؼبشروع يف هناية  -

 الدورة.
 ظبعة اؼبقًتض. -
 الضمانات وهبب أف تتص  دبا يلي: سهولة التسويق، استقرار القيمة نسبيا، عدـ القابلية للتل . -

المصرفي االئتمان.تكلفة 2  

زبتل  طرؽ إهباد تكلفة قروض قصَتة األجل تبعا ؼبعدؿ الفائدة األظبى الذي تفرضو البنوؾ التجارية  
بدفع الفائدة عن طريق  االتفاؽـ بينهما ومن اؼبمكن أف يقضي اؼبرب  تفاؽلالوكذلك تبعا على اؼبقًتضُت، 

 .1ىذا القرض ستحقاؽا، أو بشكل بعدي أي يـو أقساطشكل القرض يف  ستخداـا

 اؼبصريف وفق اؼبعادلة التالية: ئتمافااليتم تقدير تكلفة  

 المدة  معدل الفائدة  تكلفة التمويل= مبلغ القرض

 مصادر التمويل طويلة ومتوسطة األجلالفرع الثاني: 

ىذا النوع من مصادر التمويل يتمثل أساسا يف القروض اؼبمنوحة من قبل البنوؾ أو اؽبيئات اؼبالية  
 ويبكن أف تكوف يف شكل مساعدات من الدولة.اؼبتخصصة، 

 القروض متوسطة األجلأوال: 
من باقي اؼبتعاملُت االقتصاديُت سواء يف صورة نقدية أو  سسةؿ اليت ربصل عليها اؼبؤ يقصد بو تلك األموا 

سنوات، توجو  7وقد سبتد الفًتة إذل  سنوات 5اقها أكثر من سنة أو حىت أصوؿ، واليت عادة ما تكوف مدة استحق
ويقسم ىذا التشغيلي للمؤسسة،  ستثماراالائل ىذه األمواؿ لشراء وسائل اإلنتاج اؼبختلفة أي أهنا وسيلة من وس

 .ستئجارباالباشرة متوسطة األجل والتمويل التمويل إذل قروض م
 القروض طويلة األجلثانيا: 

للتوسع يف نشاطها أو من أجل إقامة استثمارات جديدة، وىو ما يتطلب ربتاج اؼبؤسسة إذل موارد مالية  
 موارد مالية كبَتة وطويلة نسبيا ومصدر ىذه اؼبوارد ىي األسهم أو السندات أو قروض طويلة األجل.

                                                           
 .434ص:ؿبمد صاحل اغبناوي،مرجع سابق، 1
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عطي غباملها اغبق يف اغبصوؿ على تية طويل األجل تصدره اؼبؤسسات، و يبثل السند مستند مديون.السندات: 1
 االظبية للسند ويبكن توضيح السندات فيما يلي: قيمةال

: ىو صك مديونية تصدره اؼبؤسسات أو اغبكومات، وىو دبثابة اتفاؽ بُت الطرفُت تعريف السندات 1.1
دبقتضاه يقرض الطرؼ الثاين مبلغا معينا للطرؼ األوؿ )الطرؼ األوؿ ىو اعبهة اؼبصدرة للسند( الذي يتعهد برد 

 .1اؼبتفق عليها يف تواريخ ؿبددة أصل اؼببلغ والفوائد

: وىو معدؿ العائد الذي يتوقع الدائن اغبصوؿ عليو عندما وبُت موعد السداد مقابل . تكلفة السندات2.1
 استخداـ أمواؽبم من قبل اؼبقًتضُت، وغبساب تكلفة السندات ىناؾ حالتُت:

 :االسميةأ/ في حالة إصدار السندات بأقل من القيمة  
 

Ke=  
 

 حيث أف:

Ke.تكلفة السندات : 

I.تكلفة الفائدة : 

D.قيمة اػبصم : 

nستحقاؽ.: عدد سنوات اال 

Pظبية للسند.: القيمة اال 

Po.القيمة السوقية للسند : 

 سمية:السندات بقيمة أكبر من القيمة االب/ في حالة إصدار  
 

Ke=  

 
                                                           

 .255، ص:2010، دار وائل للنشر، عماف، اإلدارة الماليةأضبيد ضبيد اغبليب، 1

I+D/n 
P+Po 

2 

I A/n 
P+Po 

2 
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 حيث أف:
A.قيمة العالوة : 
 .القروض المصرفية طويلة األجل2

 ستعراض القروض اؼبصرفية طويلة األجل من خالؿ ما يلي:ايبكن  
 ريف القروض المصرفية طويلة األجلتع 1.2

تعّد إحدى مصادر التمويل اؼبتاحة طويلة األجل، واليت سبنح مباشرة من اعبهاز اؼبصريف كاؼبصاري   
 .1وتكوف مدهتا أكثر من سنة

 القروض المصرفية طويلة األجللفة تك 2.2
تتمثل يف اؼبعدؿ األدىن الواجب ربقيقو من توظي  القرض للمحافظة على إيرادات السهم العادي بدوف  

 تغيَت، وربسب تكلفة القروض حسب العالقة التالية:

   
  

    
 

  
      

   
  

     
 

   

      
 

 حيث أف:
r.معدؿ القرض : 
S اؼبؤسسة سنويا لقاء حصوؽبا على القرض.: ما تدفعو 

SRn.ما يدفع هناية االقًتاض : 
 . األسهم3

ألوراؽ اؼبالية، وىي ورقة ملكية تعطي اؿ يف بورصة ىو عبارة عن صكوؾ متساوية القيمة قابلة للتداو  
 فبتازة وىي كاآليت:وتقسم األسهم إذل أسهم عادية وأسهم ، غباملها صفة الشريك وأحيانا اغبق يف تسيَت الشركة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .76، ص:2007 واف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،، ديتقنيات البنوكالطاىر لطرش، 1
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 األسهم العادية 1.3
ظبية ثابتة، تضمن اتصدر عن مؤسسة مسانبة ما بقيمة  تعرؼ األسهم العادية على أهنا وثيقة مالية 

ولية، ويسمح ؽبا كتتاب العاـ يف األسواؽ األيق اال حقوقا وواجبات متساوية ؼبالكيها وتطرح على اعبمهور عن طر 
 .1الثانوية، فتخضع قيمها السوقية لتغَتات مستمرة واليت تعود إذل أسباب وتقييمات متباينةبالتداوؿ يف األسواؽ 

 :وربسب تكلفة األسهم العادية كما يلي 

Ke=  

              
   

 حيث أف:
Ke.تكلفة السهم العادي : 
 .: األرباح اؼبوزعة 
g.معدؿ مبو األرباح اؼبوزعة : 

Po :.القيمة السوقية للسهم 
Z.تكلفة اإلصدار : 

 األسهم الممتازة 2.3

ظبية وقيمة سوقية، إال ال السهم العادي، حيث يتملك قيمة يعترب السهم اؼبمتاز مستند ملكية، مثلو مث 
د بنسبة مئوية ثابتة أنو يتميز عن السهم العادي ببعض اؼبميزات حيث ىبص السهم اؼبتنازؿ بتوزيعات سنوية تتحد

، ويف حالة عدـ ربقق األرباح  يف سنة ما، أو ربققت أرباح لكن قررت اؼبؤسسة عدـ توزيعها، ظبيةاالمن قيمتو 
ملة األسهم العادية يف أية فال وبق غبملة األسهم اؼبمتازة اؼبطالبة هبا، ويف الوقت ذاتو ال وبق إجراء توزيعات غب
أف تنص على أف اغبق يف  سنة الحقة، مع ىذا قد تنص بعض عقود التأسيس غَت ذلك، أي من اؼبمكن

 التوزيعات يكوف فقط عن السنوات اليت حققت فيها أرباح.

ية على ضبلة األسهم العادية يف حالة تصفية اؼبؤسسة لكن يفقد و ا يتمتع ضبلة األسهم اؼبمتازة باألولكم 
 .2ضبلة ىذه األسهم اغبق يف التصويت يف اعبمعية العامة

 

 
                                                           

اؼباجستَت، زبصص إدارة مالية ، مذكرة لنيل شهادة عتماد البورصة كوسيلة تقييم مردودية المؤسسة وتمويل تطويرىااأىمية اعبوزي غنية، 1
 .33، ص:2012-2011اؼبؤسسات، جامعة اعبزائر، 

 .22، ص:2012، 3، مذكرة ماجيسًت، جامعة اعبزائرختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسةامحددات غنية بوربيعة، 2
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  كما يلي:وربسب تكلفة األسهم اؼبمتازة   

  Kp=   

  
 

 حيث أف:
Kp.تكلفة األسهم اؼبمتازة : 
DP.نصيب السهم من األرباح : 
VP.قيمة السهم السوقية : 

 أما إذا ربملت اؼبؤسسة تكالي  اإلصدار: 
Kp=   

       
 

 حيث أف:
Z.تكالي  اإلصدار : 
 . األرباح المحتجزة4

 ما يلي:سيتم التعرؼ على األرباح ادحمتجزة من خالؿ  
 تعريف األرباح المحتجزة 1.4

سبثل األرباح ادحمتجزة مصدرا داخليا ىاما يستخدـ لتمويل االحتياجات اؼبالية طويلة األجل للمؤسسة،  
ستثمارىا، وتعترب األرباح ادحمتجزة افاظ بو داخل اؼبؤسسة لغرض إعادة حتاالوىو ذلك اعبزء من األرباح اليت يتم 

لعمليات النمو والتوسع كما تستخدـ يف حالة اؼبؤسسات اليت تعاين من اؼبشاكل اؼبالية  من أىم مصادر التمويل 
قتصادية متقلبة، ويف مثل ىذه الظروؼ يتم احتجاز اواجو ظروفا كاليت ترغب بتخفيض ديوهنا أو اؼبؤسسات اليت ت

 .1األرباح لتوفَت متطلبات السيولة
 تكلفة األرباح المحتجزة 2.4

               
 حيث أف:

Rg.معدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطرة : 
B.قيمة بيتا : 

Rm.معدؿ العائد اؼبتوقع على مستوى السوؽ : 
 

                                                           
 .327ؿبمد صاحل اغبناوي، مرجع سابق، ص:1
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 . التكلفة الوسطية المرجحة5
تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل، فإف اؼبؤسسة ستكوف يف وضع يسمح ؽبا  بعد أف يتم ربديد 

عبارة عن متوسط التكلفة اؼبرجحة بنسبة أو بوزف كل مصدر من مصادر ىي للتمويل، و حبساب التكلفة الكلية 
عدؿ اؼبردودية اؼبفروض ونسمي ىذا اؼبتوسط اؼبرجح بتكلفة رأس اؼباؿ، ويعرؼ على أنو عبارة عن م ،التمويل
كلفة رأس اؼباؿ مهما يف اليت مت سبويلها عن طريق كل األمواؿ اػباصة والديوف، ويعترب مفهـو ت قتصاديةااللألصوؿ 
لك فهو يندرج ضمن أىم اؼبعايَت ذذات اؼبردود اعبيد، ل ستثماراتاالؤسسة نظرا لكونو يسمح بتحديد مالية اؼب

 اؼبستعملة يف طرؽ تقييم اؼبؤسسات.
ة اؼبخاطر الناصبة عن ـبتل  أمباط التمويل وبشكل أدؽ رباوؿ تدنية تكلفة رأس ئتسعى اؼبؤسسة إذل تدن 
 .1قدر اإلمكاف اؼباؿ

 محددات الهيكل الماليالمطلب الثالث: 
ىبتل  اؽبيكل اؼبارل من مؤسسة إذل أخرى، لذا على اؼبؤسسة أف تراعي اغبذر يف عملية زبطيط اؽبيكل  
حتاجت اؼبؤسسة إذل سبويل إضايف، وذلك من خالؿ اؼبوازنة بُت اوجب ضرورة إعادة النظر فيو كلما اؼبارل، فبا يت
 والعائد.اػبطر 
 ويف ىذه النقطة سنحاوؿ التطرؽ إذل أىم ادحمددات اليت تتحكم يف اؽبيكل اؼبارل للمؤسسة وىي كاآليت: 
 الحجم 

ؼبارل ؽبا، وىذا من ىتمت العديد من الدراسات واألحباث خبصوص عالقة حجم اؼبؤسسة باؽبيكل االقد  
ة ذات داللة " عن وجود عالقة طرديGordonقًتاض واؼبديونية، فلقد توصلت دراسة "خالؿ نسبة اال

فقد توصلت إذل أف نسبة " Martinet Scothوحجم اؼبؤسسة، أما دراسة " قًتاضاالإحصائية بُت نسبة 
 .2اغبجم حجم اؼبؤسسات الصغَتة وكبَتة قًتاض زبتل  بُتاال

مصادر قًتاض كمصدر من سة باػبصوص الصغَتة لو عالقة باالبالتارل يبكن القوؿ بأف حجم اؼبؤس 
قًتاض بنسبة كبَتة، وف حظوظها أوفر يف اغبصوؿ على االالتمويل، إذ كلما كانت اؼبؤسسة كبَتة اغبجم تك

                                                           
ستراتيجية للنمو إصغيرة والمتوسطة والرفع المالي كتخاذ قرار التمويل المشروعات الافي س المال دور تكلفة رأحداف عبد الغاين وآخروف، 1

 .3، ص:2003، اؼبعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جامعة سطي ، الصغيرة والمتوسطةة التدريبية حوؿ سبويل اؼبشروعات، الندو الداخلي
، اؼبلتقى الدورل متطلبات تأىيل التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةخصائص ومحددات الهياكل يوس  قريشي، إلياس بن ساسي، 2

، ـبرب العوؼبة واقتصاديات مشاؿ إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، 2006أفريل  18و 17اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف الدوؿ العربية يومي 
 .433ص:
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قًتاض بنوعية كوف حظوظها أقل يف اغبصوؿ على االوتستفيد بامتيازات كثَتة عكس اؼبؤسسات الصغَتة اليت ت
 الطويل والقصَت األجل.

 المردودية 
ختيارات مصادر ان قبل اؼبقرضُت من جهة، وكذا يف دورا مهما يف تقييم اؼبؤسسة م تلعب اؼبردودية 

، فهي تعرب عن قدرة اؼبؤسسة على ربقيق األرباح من بيع منتجاهتا يف السوؽ بشكل 1التمويل من جهة أخرى
 مستقل.
لى اؽبيكل " إذل أف اؼبردودية ىو متغَت تابع يؤثر عBrighamفقد توصلت الدراسة اليت قاـ هبا " 

 اؼبارل للمؤسسة.
حتياجاهتا اؼبالية من جهة، وكذا تغطية ادودية يساعد اؼبؤسسات على تغطية رتفاع مستوى اؼبر اف 

 .2مستحقاهتا من جهة أخرى
 )ىيكل األصول )الضمانات 
ديد العالقة بُت الضماف ونسبة قًتاض، فهناؾ عدة دراسات قامت بتحوىو شرط أساسي يف اال 

 .اؽبيكل اؼبارلستدانة يف اال
ة، ألنو كلما بوجود عالقة طردية بُت الضمانات واؼبديوني Marsh "1982فلقد خلصت دراسة " 

 .3عتماد اؼبؤسسة بصفة عامةازادت الضمانات زاد 
 معدل النمو 
قًتاض، وبالتارل  ة بُت معدؿ مبو اؼبؤسسة ونسبة االلقد توصلت بعض الدراسات إذل وجود عالقة عكسي 
عتماد على األمواؿ اػباصة يف قًتاض بشكل كبَت وااللنمو مرتفع كلما كاف عزوؼ على االمعدؿ اكلما كاف 
 التمويل.
طردية بُت  كشفت عن عالقة  اليتن الدراسات اؼبيدانية السابقة وعلى العكس من ذلك، فهناؾ الكثَت م 

بشكل  مبو اؼبؤسسة يؤثر" إذل أف معدؿ Riellyقًتاض يف اؼبؤسسة، حيث يشَت "معدؿ النمو ومستوى اال
قًتاض يف اؽبيكل اؼبارل، فعادة ما اؼبستقبلية ومن مث وبدد نسبة اال لتزاماهتااجوىري يف ربديد قدرهتا على سداد 

                                                           
، 12، ؾبلة البحوث والدراسات اإلنسانية، العدد صغيرة والمتوسطة في الجزائرالعوامل المحددة لهياكل تمويل المؤسسات البوفليس قبمة، 1

 .345، ص:2016، سكيكدة، 1955أوت  20جامعة 
دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو أطروحة ، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين النظرية والتطبيقحنيفي أمينة، 2

 .91، ص:2019-2018علـو اقتصادية، جامعة عبد اغبميد بن باديس، التسيَت، قسم 
 .109، ص:2001عة منتوري، قسنطينة، ، مذكرة ماجيسًت، جامقتصاديةمحددات الهيكل المالي للمؤسسة االىاجر عدوى، 3
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يتم قياس مبو اؼبؤسسة من خالؿ النمو يف اؼببيعات، حيث أف النمو يف اؼببيعات قد يتيح للمؤسسة فرصة أكرب يف 
 ىم يف زيادة قدرة اؼبؤسسة على خدمة الدين.األف النمو يف اؼببيعات قد يساغبصوؿ على القروض، نظرا 

 طبيعة القطاع 

عتبار أف اؼبؤسسات اليت اد مصدر التمويل اػباص باؼبؤسسة بيلعب قطاع النشاط دورا مهما يف ربدي 
ستهالؾ، اؼبعدات(، وعليو اؼبنافسة(، والتكنولوجي )تكالي ، قتصادي )ابنفس النشاط تواجو نفس ادحميط االتقـو 

ستدانة خاصة متقاربة االنشاط تكوف ؽبا مستويات سبويل و فإف من اؼبفًتض أف اؼبؤسسات اليت تنتمي لنفس قطاع 
 .1يف حُت زبتل  اؼبعدالت بُت القطاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .249ؿبمد بوشوشة، مرجع سابق، ص:1
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 : النظريات المفسرة للهيكل الماليالمبحث الثاني

بداية اػبمسينيات عندما ظهرت أوؿ نظرية اليت تسمى اآلف بدأت الدراسات حوؿ اؽبيكل اؼبارل مع  
بالنظرية التقليدية للهيكل اؼبارل، مث تليها باقي النظريات اليت تصب أغلبها حوؿ إمكانية وجود ىيكل مارل أمثل، 

 وعليو سيتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل معرفة ىذه النظريات.

 اليمال هيكللل: النظريات المؤيدة المطلب األول

 : نظرية الربح الصافيالفرع األول

عتماد على قيمتها السوقية باال منحسب ىذه النظرية، يرى التابعوف ؽبا أنو بإمكاف اؼبؤسسة أف ترفع  
ستدانة كمصدر للتمويل أي أف ىذه النظرية تؤيد وجود ىيكل مارل أمثل يف اؼبؤسسة، كما أف ىذه النظرية اال

 نبا:تقـو على فرضيتُت أساسيتُت 

إدراؾ اؼبستثمرين  قًتاض ال يغَت منيف استخداـ اال ثبات تكلفة األمواؿ اػباصة والديوف، كوف الزيادة -
 للمخاطر.

قًتاض، وذلك لتعويض الزيادة يف درجة دة على االؾ يكوف أكرب من معدؿ الفائالمعدؿ العائد الذي يطلبو اؼب -
 اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبسانبوف.

حسب الفرضية الثانية هما، قبد أف تكلفة الديوف أقل من تكلفة األمواؿ اػباصة، ألنو و ومن خالؿ ربليل 
 عتماد على االستدانة سَتفع منأجل ضباية مصاغبهم، فإف زيادة االف يطلبوف عائدا أكرب من و فإف اؼبسانب

اؼبؤسسة تكوف يف أحسن ، فسوؼ يؤدي ذلك إذل تعظيم قيمة اؼبؤسسة، أي أف ُتاألرباح، وبالتارل ثروة اؼبسانب
 .1ستدانةلفة الوسطية اؼبرجحة مع تكلفة االأحواؽبا عندما تتعادؿ التك

 األمواؿ اػباصة يف الشكل التارل: ستدانة إذلالقة بُت تكلفة األمواؿ ونسبة االيبكن سبثيل الع 
 
 
 
 

                                                           
 .317، ص:2002، الدار اعبامعية، مصر، القيمة واتخاذ القرارات مدخل، اإلدارة الماليةؿبمد صاحل اغبناوي، جالؿ إبراىيم العبد، 1
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 ستذاوة إنى األمىال انخاصةاألمىال ووسبة اال القة بيه تكهفةانع:1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مليكة زغيب، عالقة اؽبيكل اؼبارل بالقيمة السوقية للمنشأة من خالؿ النظرية اؼبالية، دراسة نظرية المصدر: 
 .155، ص:2009، جامعة منتوري، قسنطينة، 31ربليلية، ؾبلة العلـو اإلنسانية، العدد 

السابق أف تكلفة األمواؿ الكلية تنخفض كلما زادت نسبة االقًتاض إذل األمواؿ يتضح من خالؿ الشكل 
 .ًتاض، وبالتارل ترتفع قيمة اؼبؤسسةقإذل أف تصل إذل تكلفة اال لبفاضيف اال التكلفة ىذه اػباصة، وتستمر

 .%100أي أف اؽبيكل اؼبارل األمثل حسب ىذا اؼبدخل ىو الذي يتضمن أكرب نسبة من الديوف ولو كانت  
ف واؼبقرضوف ولكن يعاب على ىذه النظرية ذباىلها للعالقة الطردية بُت اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبالكو  

 ؿ:ستدانة، أي عدـ واقعية الفرضيتُت السابقتُت من خالوالزيادة يف نسبة اال

 ثبات العائد الذي يطلبو اؼبسانبوف والذي من اؼبفًتض أف يرتفع مع كل زيادة يف الديوف. -
ستدانة حفاظا ف يف أسعار الفائدة عند زيادة االعدـ واقعية ثبات العائد على الديوف، أي أف اؼبقرضُت يزيدو  -

 على مصاغبهم.
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تبع نفس فكرة مدخل اتقليدي، وقد يطلق عليو اؼبدخل الأدت ىذه االنتقادات إذل ظهور مدخل آخر  
 .1صايف الربح فيما يتعلق بوجود ىيكل مارل أمثل

 : النظرية التقليديةالفرع الثاني
ستدانة مثلى، ويتكوف من تشكيلة فبيزة اود ىيكل مارل أمثل ينشأ عن نقطة تؤكد ىذه النظرية على وج 

رأس اؼباؿ يف حدىا األدىن لتكوف قيمة اؼبؤسسة يف من األمواؿ اػباصة والديوف، ىذه التشكيلة ذبعل من تكلفة 
 حدىا األقصى وفق ما يلي:

 أوال: سلوك المقرضين
ستدانة باؽبيكل اؼبارل ثابتة ؼبستويات عالية من نسبة االتفًتض ىذه النظرية أف تكلفة الديوف تظل  

اؼبؤسسة اغبدود اؼبقبولة من نسبة رتفاع التدرهبي إذا ما ذباوزت االللمؤسسة، إال أف ىذه التكلفة سوؼ تبدأ ب
 اؼبديونية.

 المساىمين ثانيا: سلوك
ستدانة، وذلك د مع كل زيادة يف نسبة االداأف تكلفة األمواؿ اػباصة سوؼ تز  تفًتض ىذه النظرية 

 .2بسبب زيادة درجة اؼبخاطر اؼبالية اليت يتعرض ؽبا اؼبسانبوف
 ماليال هيكللل: النظريات المعارضة المطلب الثاني

على عكس نظرية صايف الربح والنظرية التقليدية، يرى أصحاب ىذا الرأي أف تكلفة األمواؿ الكلية  
مستقلة عن قيمة اؼبؤسسة، أي أهنم يرفضوف فكرة وجود ىيكل مارل أمثل، ىذا يعٍت أف تكلفة األمواؿ تظل ثابتة 

 ىذا الرأي مدخالف نبا: يدستدانة، ويؤ التمويل عن طريق اال مهما تغَتت نسبة
مثلية اؽبيكل تعترب من أىم اؼبداخل اؼبفسرة ال نظرية صايف ربح االستغالؿ، ونظرية "مود غلياين" و"ملَت" واليت

 .3اؼبارل واؼبؤسسة
 
 
 

                                                           
، ؾبلة العلـو اإلنسانية، العدد -دراسة نظرية تحليلية–عالقة الهيكل المالي بالقيمة السوقية للمنشأة من خالل النظرية المالية مليكة زغيب، 1
 .155، ص:2009، جامعة منتوري، قسنطينة، 31

 .126، ص:2005، أطروحة دكتوراه، جامعة اعبزائر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتمويل قريشي يوس ، 2
 .198، ص:2004، الدار اعبامعية، مصر، أساسيات التمويل واإلدارة المالية، عبد الغفار اغبنفي، ظبية زكي3
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 نظرية صافي ربح االستغاللالفرع األول:
نسبة الدين، أما تكلفة يفًتض مدخل صايف ربح االستغالؿ أف تكلفة الدين ثابتة ال تتغَت مع تغَت  

األمواؿ اػباصة اؼبتمثلة يف العائد الذي يطلبو اؼبالؾ فًتتفع مع كل زيادة يف نسبة الدين بسبب اؼبخاطر اؼبالية، أو 
 ما يعرؼ يف ؾباؿ اإلدارة اؼبالية بالرفع اؼبارل.

اؿ اػباصة اليت لك أف زيادة تكلفة األمواؿ بسبب الزيادة يف تكلفة األمو ذكما يفًتض ىذا اؼبدخل ك 
عتماد على يف تلك التكلفة نتيجة لزيادة اال لبفاض بنفس القيمةاعن زيادة نسبة الدين سوؼ يعوضها تنجم 

الديوف، لذلك فمن اؼبتوقع أف تظل تكلفة األمواؿ ثابتة مهما تغَتت نسبة الدين، وبالتارل تظل قيمة اؼبؤسسة 
 ، وىو ما يوضحو الشكل:1ىيكل مارل أمثلعتبار أنو ال يوجد ة، وىو ما يقودنا الثابت
 

 .انماني انعالقة بيه تكهفة رأس انمال وانرفع: 2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، منشأة اؼبعارؼ، مصر، 2منَت إبراىيم ىندي، الفكر اغبديث يف ىيكل سبويل الشركات، الطبعةالمصدر: 
 .104، ص:2005

 
                                                           

 .769، ص:2008، 2ة ، الوراؽ للنشر والتوزيع، الطبعاإلدارة المالية المتقدمةضبزة ؿبمود الزبيدي، 1
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 Modigliani et Millerنموذج الفرع الثاني: 
 Merton Miller et Francoقاـ العاؼباف األمريكياف يف ؾباؿ مالية اؼبؤسسة لقد 

Modigliani  ية يف سنة ق اؽبيكل اؼبارل على القيمة السو بتقدًن بناء على الدراسات التجريبية تفسَت تأثَت  
مبوذجُت، النموذج األوؿ يتميز  األسواؽ اؼبالية، حيث قدـ بتحليلهاعلى التوارل يف ؿبيط يتميز بكفاءة 1958

 عتبار أثر الضرائب.ما النموذج الثاين فيأخذ بعُت االستبعاد أثر الضرائب، أاب
 في حالة غياب الضرائبأوال: 

خبصوص اؽبيكل اؼبارل ويف ظل عدـ  Modigliani et Millerإف اؼبضموف النظري لنموذج  
 أنو يف ظل عدـ وجود 1958ستغالؿ، وأثبت العاؼباف سنة يتفق مع نظرية صايف ربح االرائب، وجود الض

ستدانة وكذلك اؽبيكل اؼبارل، أي عن تغيَتات االس اؼباؿ مستقالف سباما عن أالضريبة، قيمة اؼبؤسسة وتكلفة ر 
 .1أكدا على عدـ وجود ىيكل مارل أمثل

 يلي:نتقادات اؼبوجهة ؽبذا اؼبدخل ما ومن أىم اال
 في حالة وجود الضرائبثانيا: 

فرضيتهما فيما ىبص عدـ وجود  Modigliani et Miller، أسقط الباحثاف 1963يف سنة  
الضرائب، الضريبة، من خالؿ نشر مقاؿ تصحيحي يوضح فيو أثر اؽبيكل اؼبارل على قيمة اؼبؤسسة يف حالة وجود 

يف حالة وجود الضريبة، فإف قيمة اؼبؤسسة اؼبستدينة  أنو ونتقادات، حبيث توصال إذل اوىذا بعد تعرضهما لعدة 
 تفوؽ قيمة اؼبؤسسة الغَت مستدينة، وىذا بفضل أثر الضريبة )الوفرات الضريبية(، حبيث يتم طرح ىذه الضرائب

 .2األمواؿ اػباصة طريق ستدانة عنمن القروض، وىذا ما تتميز بو اال
 
 
 
 

 

                                                           
قتصادية بالقطاعُت العاـ واػباص يف سة ميدانية لعينة من اؼبؤسسات اال، دراقتصادية الجزائريةمحددات سياسة التمويل للمؤسسة االزغود تَت، 1

 .60، ص:2009اعبزائر، مذكرة ماجيسًت، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
2
F.Modiagliani and Miller ,Corporate income taxes and the cost of capital ; A correction, 

American economic review, Vol 53, Juin 1963, pp433-444. 
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 هيكل الماليلل : النظريات الحديثةالمطلب الثالث
 :ماتناولتو النظريات اغبديثة للهيكل اؼبارل مايلي ىمأ

 : نظرية التوازنالفرع األول
، وقد عرفت ىي األخرى مرحلتُت يف إعدادىا، حيث Myres 1984تنطلق ىذه النظرية من أعماؿ  

، وخلصت إذل Modigliani et Millerأنو يف اؼبرحلة األوذل مت إدخاؿ أثر تكلفة اإلفالس على مبوذج 
 .1ستدانة أمثل، ويف اؼبرحلة الثانية عرفت تعديالت حيث مت األخذ يف االعتبار تكلفة الوكالةاربديد معدؿ 

 تكلفة اإلفالسأوال: 
تتعرض اؼبؤسسة اليت يتكوف ىيكلها اؼبارل من أمواؿ خاصة وقروض ؼبخاطر اإلفالس، وىي ـباطر ال  

 ىيكلها اؼبارل يتكوف من أمواؿ خاصة فقط، وسببها فشل اؼبؤسسة يف سدادتتعرض ؽبا مؤسسة فباثلة، غَت أف 
ستحقاؽ، فاإلفالس ىو قياـ اؼبؤسسة ببيع أصوؽبا من أجل أداء التزاماهتا اؼبًتتبة قيمة القرض والفوائد وتواريخ اال

 .2عليها من خالؿ اغبصوؿ على القروض، وبالتارل فالقروض ترفع من اػبطر اؼبارل للمؤسسة
وتتمثل تكلفة اإلفالس يف ـبتل  التكالي  اليت قد تتحملها اؼبؤسسة عند اإلفالس سواء كانت مباشرة  

 .أو غَت مباشرة
ذباىا آخر، حيث أنو يف افالس، فسوؼ تأخذ تكلفة األمواؿ وإذا أخذنا كل من الضريبة وتكلفة اإل 

 مواؿ.رتفاع يف تكلفة األما يقابلو االلبفاض اؼبستمر لبداية تأخذ تكلفة األمواؿ يف االا
 تكلفة الوكالةثانيا: 
ة ىي عقد يقـو دبوجبو شخص يدعى اؼبوكل إذل شخص آخر يدعى الوكيل من أجل القياـ دبهمة معين 
ظبو، فيما يتعلق باؼبؤسسة، ىذه العالقة توجد بُت اؼبالؾ أو اؼبسانبُت أو اؼبسَتين حيث يتم التنازؿ انيابة عنو وب
سلطاهتم، إال أف ىذه العالقة تتميز بالتعارض حيث وباوؿ كل منهما تعظيم منفعتو على حساب  من عن جزء

 اآلخر، وتنطلق ىذه النظرية من فرضيتُت:

 ليس بالضرورة أف تكوف أىداؼ اؼبالؾ متطابقة. -

                                                           
للبحوث  ، دراسة حالة ؾبمع صيداؿ اعبزائر، ؾبلة ميالؼقتصاديةا على القيمة السوقية للمؤسسة االعناصر الهيكل المالي وأثرىنبيلة سهايلية، 1

 .250، ص:2017، ، اعبزائرميلةريب بن مهيدي، جامعة الع، 2017، 30والدراسات، العدد 
 .119، ص:2001، مذكرة ماجيسًت يف علـو التسيَت، جامعة اعبزائر، محددات اختيار الهيكل المالي للمؤسسةرقاع توفيق، 2
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 صنفاف من اؼبتعاملوف ليسوا متساويُت يف اغبصوؿ على اؼبعلومة اؼبتعلقة باؼبؤسسة، وعالقة الوكالة تقود إذل -
 التكالي  نبا:

تكالي  وكالة األمواؿ اػباصة وتكالي  وكالة الديوف، يتمثل ىدؼ ىذه النظرية يف تقدًن خصائص  
كالسيكي الذي مفاده أف  النيو وكيل معتمدة يف ذلك على اؼببدأ التعاقد األمثل اليت يبكن أف تعقد بُت اؼبوكل وال

قتصادي يبحث عن تعظيم مصلحتو اػباصة قبل اؼبصلحة العامة، ومنذ ظهور تكلفة الوكالة أصبح اوف عكل 
وجود ىيكل مارل أمثل بتوازف الوفر الضرييب مع كل من تكلفة الوكالة واإلفالس، وعليو فإف ظهور تكلفة الوكالة 

 واؿ اػباصة، أي سوؼ يؤثر علىاألم قًتاض إذلسوؼ يؤثر على النسبة اؼبثالية لالإذل جانب تكلفة اإلفالس 
لبفاض نسبة األمواؿ اؼبقًتضة داخل اهور تكلفة الوكالة سوؼ يؤدي إذل مكونات اؽبيكل اؼبارل األمثل وبالتارل ظ

 .1اؽبيكل اؼبارل
 : نظريات متعددة األشكالالفرع الثاني
يعرؼ باؼبنظور متعدد اىتمت ىذه النظريات بدراسة إشكالية اؽبياكل اؼبالية اليت تدخل يف إطار ما  

نتقادات اليت وجهتها لفكرة انعداـ ظريات اغبديثة للمشروع، نتيجة االاألشكاؿ الذي يعرؼ غالبا دبا يسمى بالن
الضرائب ومتغَتات أساسية أخرى ولفكرة توافر السوؽ الكاملة، ظهرت ىذه النظرية يف منتص  السبعينات، 

 .2لتقاط التدرهبيساسا يف نظرية اإلشارة ومبوذج االوتتمثل أ
 نظرية اإلشارةأوال: 

األسواؽ اؼبالية، إذ أف اؼبعلومات  نعداـ التناظر يف اؼبعلومة اليت تتميز هبااتستند ىذه النظرية على مفهـو  
اليت تنشرىا اؼبؤسسات ليست ىي بالضرورة اؼبتغَتات اغبقيقية، فتذىب ىذه النظرية إذل تأكيد أف مدراء 
اؼبؤسسات األحسن أداء فهي اليت تستطيع إصدار مؤشرات خاصة وفعالة )ىيكل رأس اؼباؿ، سياسة مكافآت 

ؼبؤسسات األقل أداء ، وخصوصية ىذه اؼبؤشرات ىي صعوبة نشرىا من قبل رأس اؼباؿ...(، سبيزىا عن غَتىا من ا
اؼبؤسسات الضعيفة، وتقًتح ىذه النظرية مبوذجا وباوؿ أف يعكس نوعية مؤسسة ما على أساس ىيكلها اؼبارل، 

،ومن أجل Bأحسن أداء من الصن   Aفاؼبستثمروف يصنفوف اؼبؤسسات اؼبوجودة يف السوؽ إذل فئتُت الصن  
انة اغبوجة، حبيث أف ستدايسمى  *Dستدانة اؼبستثمروف يف السوؽ مستوى من االىذا التصني  وبدد 

 وىكذا. *Dستدانة أعلى من ؽبا القدرة على اال Aةياؼبؤسسات الرفع
                                                           

 .391، 390، ص ص: ساسي، يوس  قريشي، مرجع سابقإلياس بن  1
 .392،393اؼبرجع نفسو، ص ص: 2
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 لتقاط التدريجينظرية االثانيا: 
نستخلص ، William son 1988، و Myres 1990تضم ىذه النظرية مبوذجُت نبا مبوذج  

لتقاط التدرهبي اليت ال تفًتض وجود معدؿ سبويل أمثل كما ىو اغباؿ بالنسبة لنظرية من خالؽبما أف نظرية اال
ؿبددة وفق ما سبليو الضرورة للتمويل اػبارجي، وليس التوازف، فإف اؼبؤسسة تتبع ترتيبا ألمباط أو ؼبصادر سبويل 

ذا الًتتيب يتم التعبَت عنو بشكل ـبتل  من وضعية إذل أخرى تبعا ؿباولة منها البحث عن اؽبيكل اؼبارل األمثل ى
 للهدؼ الذي يسعى مسَت اؼبؤسسة إذل ربقيقو.
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 : نسب الهيكل الماليالمبحث الثالث
مادىا على أمواؿ الغَت يف سبويل عتاؼبدى الذي ذىبت إليو اؼبؤسسة يف تدعى نسب الرفع حيث تقيس ا 

لتزامات اؼبًتتبة عليو، وعليو فإف حساب النسب اؼبالية رتباط اؼبوجود بُت رأس اؼباؿ واالوتبُت اال حتياجاهتا،ا
اؼبتعلقة باؼبديونية تعترب يف غاية األنبية حبيث تعرض درجة اػبطر الذي يواجو اؼبؤسسة ويبكن قياسها بالنسب اليت 

 سنعرضها يف ىذا اؼببحث.
 والتمويل الخاص : نسب التمويل الدائمالمطلب األول

 : نسبة التمويل الدائمالفرع األول
ستثمارات الصافية باألمواؿ الدائمة، فهذه النسبة تعترب صياغة وى تغطية االتشَت ىذه النسبة إذل مست 

 أخرى لرأس اؼباؿ العامل أو ما يسمى هبامش األماف، وربسب ىذه النسبة بالعالقة التالية:
 

 نسبة التمويل الدائم=  
  
، وىذا يدؿ على أف جزءا من ىذه النسبة أقل من الواحد ويكوف رأس اؼباؿ العامل سالبا إذا كانت 

بُت  األصوؿ الثابتة مغطى بقروض قصَتة األجل، وتكوف اؼبؤسسة يف ىذه اغبالة قد أخلت بشرط اؼبالئمة
 .1ستحقاقية اػبصـو وسيولة األصوؿا

 : نسبة التمويل الخاص الذاتيالثانيالفرع 
 وتعترب ىذه النسبة مكملة للنسبة األوذل وربسب بالعالقة التالية: 

 
 =نسبة التمويل الذايت  
  
ا ساوت الواحد فإف رأس ذؽبا الثابتة بأمواؽبا اػباصة، وإتقيس ىذه النسبة مدى تغطية اؼبؤسسة ألصو  

اػباص يكوف معدوما أي أف األصوؿ الثابتة مغطاة باألمواؿ اػباصة، أما الديوف طويلة األجل وإف وجدت اؼباؿ 
 .2فهي تغطي األصوؿ اؼبتداولة مكونة بذلك صايف رأس اؼباؿ العامل

                                                           
 .70:ص،2009، مذكرة ماجيسًت، جامعة بسكرة، قتصادية الجزائريةعلى تنافسية المؤسسة اال ليماأثر التشخيص العقبة قطاؼ، 1
 53، ص:1999، دار المحمدية، الجزائر، ، تقنيات مراقبة التسييرناصر دادي عدون2

 األمواؿ الدائمة
 الثابتةاألصوؿ 

 األموال الخاصة
 األصول الثابتة
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 و نسبة القابلية للسداد لمديونية العامة: نسب االمطلب الثاني
 لمديونية العامةا: نسبة الفرع األول
اؼبلكية، وكلما كانت ىذه النسبة  قوؽـ الديوف يف اؼبؤسسة مقارنة حبستخدااتظهر ىذه النسبة مدى  

 مرتفعة كلما زادت مطالبة الدائنُت مقارنة حبقوؽ اؼبالكُت، فهي يف حالة تصفية اؼبؤسسة تزيد من معدؿ اؼبخاطر.
معيارية وحىت تكوف ستقاللية اؼبؤسسة حاليا ويستحسن أف ال تزيد عن الواحد كنسبة اة يبكن ؽبذه النسبة أف ربدد مدى باإلضاف

رتفاع ىذه النسبة تقيد عمليات اؼبؤسسة وهبعلها عرضة للتدخالت والضغوطات ازباذ القرارات اػباصة، ألف اللمؤسسة حرية 
ضة، وإذا فمن الضروري أف يكوف توازف مناسب بُت استعماؿ الديوف وحقوؽ قر منها: رفع تكلفة األمواؿ اؼب اػبارجية للدائنُت

 :1بالعالقة التالية اؼبلكية وربسب
 

 =اؼبديونية العامة نسبة 
 

 نسبة القابلية للسدادالفرع الثاني: 
 ضُت، وربسب بالعالقة التالية:ر دد ىذه النسبة ىامش األماف للمقرب 

  
 =نسبة القابلية للسداد

  
ذبيب ىذه النسبة على مدى مقدرة اؼبؤسسة على تسديد ديوهنا يف حالة اإلفالس إذ ما مت بيع أصوؽبا، وكلما  

 .0.52كانت النسبة صغَتة كلما كاف ذلك أفضل، ويستحسن أف ال تتجاوز 
حيث أنو كلما البفضت ىذه النسبة زاد ىامش األماف بالنسبة للدائنُت يف حالة إشهار إفالس اؼبؤسسة  

قًتاض مرتفعة ألحد السببُت: زيادة نصيبهم من اؼبالؾ نسبة االوبيع أصوؽبا، وعلى العكس من ذلك، يفضل 
قًتاض رتفاع مسانبة االارتفاع ىذه النسبة تعٍت اعٍت التنازؿ عن جزء من السيطرة و األرباح، أو زيادة أمواؿ اؼبلكية ت

 .3يف سبويل األصوؿ
 

                                                           
-101، مذكرة ماجيسًت يف علـو التسيَت، جامعة بسكرة، ص ص:داء المالي بالمؤسسة الجزائريةدور التحليل المالي في تقييم األشباح نعيمة، 1

102. 
 .71،ص:مرجع سابقعقبة قطاؼ،2
 .438ص:،، مرجع سابقؿبمد صاحل اغبناوي، جالؿ إبراىيم العبد،  3

  الديوف   

= 
  حقوؽ اؼبلكية

 قروض طويلة ومتوسطة وقصَتة األجل
 حقوؽ اؼبلكية

 ؾبموع الديوف
 ؾبموع األصوؿ
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 ستقاللية الماليةسبة األصول لحق الملكية ونسبة االنالمطلب الثالث: 
 نسبة األصول لحق الملكيةالفرع األول: 
حقوؽ اؼبلكية، حيث يبثل صبيع  من أىم اؼبؤشرات اليت تلجأ إليها اإلدارة اؼبالية ىو نسبة األصوؿ إذل 

لبفاض ادؿ ذلك على زيادة الرفع اؼبارل و لتزامات على اؼبؤسسة، ولذلك كلما كاف ىذا اؼبؤشر كبَتا كلما اال
حقوؽ اؼبلكية يف ؾبموع التمويل الداخلي، فبا يزيد من ؾبموع اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا الدائنوف، كما يفيد أيضا 

 وربسب ىذه النسبة بالعالقة التالية:،1أنبية مسانبة الرفع اؼبارل يف رحبية اؼبؤسسة ىذا اؼبؤشر يف التعرؼ على
 

 نسبة األصوؿ غبق اؼبلكية=  

 
 نسبة االستقاللية الماليةالفرع الثاني: 
 التاليتُت:، وربسب بإحدى الطريقتُت 2ستقاللية اؼبؤسسة عن دائنيهااوتقيس ىذه النسبة مدى  

 
 ستقاللية اؼبالية=نسبة اال

 
ستقالليتها، إذ أف ااؼبارل للمؤسسة، وبالتارل درجة  وتشَت ىذه النسبة إذل وزف الديوف داخل اؽبيكل 

، فكلما كانت ىذه النسبة كبَتة، زباذ قراراهتا اؼباليةايوف هبعل اؼبؤسسة غَت مستقلة يف اغبجم الكبَت للد
قًتاض وتسديد الديوف، أما إذا كانت النسبة صغَتة اؤسسة دبرونة مع الدائنُت يف شكل ستطاعت أف تتعامل اؼبا

فهذا يعٍت أهنا يف وضعية مثقلة بالديوف، وال تستطيع اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية اليت ربتاجها من قروض إضافية إال 
 .3قد تكوف ىذه الضمانات مرىقةبتقدًن ضمانات، و 

 
 
 

                                                           
 .68، ص:1998، دار الصفاء، األردف، اإلدارة المالية الحديثةزة الشمخي، إبراىيم اعبرزاوي، ضب1

2
Claude Rozse, Christian Guyon ,la fonction financière dans l’entreprise, Masson, 3eme 

édition, France, 1993, P :91 . 
 .46، ص:2004، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، التسيير الماليمبارؾ لسلوس، 3

 مجموع األصول
 حق الممكية

 الخاصةاألموال 
 مجموع الديون
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 الصة خ
من خالؿ ىذا الفصل مت التعرؼ إذل أىم العناصر اؼبتعلقة باؽبيكل اؼبارل بداية من مفهومو ومكوناتو  

الوضعية اؼبالية  حؼبتعلقة باؽبيكل اؼبارل اليت توضوؿبدداتو، إضافة إذل النظريات اؼبفسرة لو وحددنا ـبتل  النسب ا
 للمؤسسة.
 ؽبيكل مارل معُت، وعليو هبب إف أماـ اؼبؤسسة صبلة من القيود اليت ال يبكن إقصاؤىا عند اختيارىا  

 مواجهة تلك القيود والتكي  معها من أجل تسيَت نشاطها بكفاءة وفعالية.
رفع زباذ قرار التمويل، كما تبُت أف الؼباؿ اليت تعترب معيارا أساسيا الومن بُت ىذه القيود تكلفة رأس ا 

 لية للمؤسسة، فنجاحها مرتبط دبدى قدرهتا على ربقيق معدؿ من اؼبردودية يغطيااؼبارل يؤثر على مردودية اؼب
    ع مارل أفضل ومستوى معُت من النمو.وضستدانة وىذا يؤدي إذل ربقيق اال

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثاوي:

اإلطار انمفاهيمي 

 إلستراتيدية انمؤسسة 
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 ستراتيجية المؤسسةطار المفاىيمي إللفصل الثاني: اإلا

ى اؼبخاطرة رتفاع مستو ااؼبؤسسات، بل ىو ضرورة حتمية، ف ختياريا أماـاتغَت يف الوقت اغبارل ليس أمراً إف ال    
التكنولوجي، أدى  زباذ القرارات وضخامة تكلفة القرارات اػباطئة باإلضافة إذل زيادة حدة اؼبنافسة والتطورايف 

مية نسًتاتيجي وذلك لتا من أجل تبٍت منهج التخطيط اإلعهذباه لدى اؼبؤسسات  بكافة أنواذلك إذل مبو اال
 .نافسية يف ظل ظروؼ ؿبيط ديناميكيمكانياهتا الذاتية واغبفاظ على قدرهتا  التإ

سًتاتيجية اؼبؤسسة بأنبية كبَتة بالنسبة للمؤسسات حبيث تشكل اؼبرتكز األساسي لنجاح إووبظى موضوع    
 اؼبؤسسة أو فشلها.

والقرارات اؼبالية اليت  سًتاذبيةيارات اإلبصفة عامة واػب سًتاتيجية ىذا الفصل إذل ماىية اإلنتطرؽ يف وس    
 من خالؿ اؼبباحث التالية: سًتاذبيةتركيبة اؽبيكل اؼبارل و أثرىا على القرارات اإل بيافتتخذىا اؼبؤسسة وت

 سًتاتيجية اؼبؤسسة.اؼببحث األوؿ: مدخل عاـ لإل -
 .سًتاذبيةاػبيارات اإل: اؼببحث الثاين -
 للمؤسسة.  سًتاتيجيةقرارات اإل:اؼببحث الثالث -
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 ستراتيجية المؤسسةإماىية المبحث األول:
سًتاتيجي إستمرار لبناء مركز اهتا وأنشطتها وتكافح باتسعى اؼبؤسسات إذل ربقيق النجاح يف عملي 

وفقا للمحيط الذي تنشط فيو، ولذلك هبب أف  أدائهاوتنافسي متميز يضمن ؽبا النمو والبقاء، وكذا ربسُت 
 سًتاتيجيتها.إمرادىا إال عن طريق ربديد  سبتلك ىذه اؼبؤسسات رؤية مستقبلية، وال يبكن أف تدرؾ اؼبؤسسة

 سًتاتيجية واؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا.ىذا اؼببحث سنتعرؼ على مفهـو اإل خالؿ 
 ستراتيجية المؤسسةإمفهوم المطلب األول: 
اؼبدارس الفكرية من جهة، ولتطور ختالؼ سًتاتيجية نظرا الاإلمن الصعب ربديد مفهـو  إف 

 ستعماؽبا يف ؾباؿ التسيَت من جهة أخرى.ا
قت اغباضر ويف ستعماؿ، وذلك لتزايد أنبيتها يف الو حديثة االسًتاتيجية من اؼبفاىيم فهـو اإلويعترب م 

 البيئيةب اليت تعتمد عليها اؼبؤسسات يف مواجهة اؼبنافسة والتغَتات عتبارىا أحد أىم اعبواناـبتل  اجملاالت، ب
ادحميطة هبا، فقد استخدـ اؼبفهـو منذ عدة قروف يف اجملاؿ العسكري، فهي مصطلح يوناين األصل وتعٍت فن 

 .1البلداف النامية ذلمث إنتقل إذل أوربا االقيادة، حيث طبق بشكل واسع يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وسرعاف ما 
 ستراتيجية المؤسسةإتعريف الفرع األول: 
 سًتاتيجية اؼبؤسسة عدة تعاري  منها:إل 
 ار بينهما على يختل اؼبتاحة واالئسًتاتيجية على األىداؼ البعيدة ادحمددة، وربديد البدايطلق مصطلح اإل

سًتاتيجي مث إلوالذي يطلق عليو البديل اختيار البديل األفضل ا، ومن شبة مقارنة التكالي  والفوائدأساس 
 .2مٍت قبل التنفيذز تصنيفو يف برنامج 

 3سًتاتيجية على أهنا ؾبموعة القرارات اليت تواجو ادحميط اؼبستقبلي غَت األكيد للمؤسسةتعرؼ اإل. 
  يعرفهاGlueckJaneh  بأهنا خطة موحدة ومتكاملة وشاملة وتربط بُت اؼبزايا التنافسية للمؤسسة

والتحديات البيئية، واليت مت تصميمها للتأكد من ربقيق األىداؼ األساسية للمؤسسة من خالؿ تنفيذىا 
 .4اعبيد بواسطة اؼبؤسسة

                                                           
 .7، ص:2013اليازوري للنشر، عماف، الطبعة األوذل، ، دار ستراتيجية التسويقإإعداد أضبد بن مويزة،  1
 .22، ص:2009، دار عادل الكتب اغبديثة، عماف، األردف، الطبعة األوذل، ستراتيجية األىمية والتحديات، اإلدارة اإلنعيم إبراىيم الطاىر 2

3Jean Claude Tarondau, stratégie industrielle, Vuibert, 2eme Edition,, France, 1998, p :26 . 
مذكرة ماجيسًت يف علـو التسيَت،  ،ستراتيجيات التسعير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإأثر تكنولوجيا المعلومات على بن البار موسى، 4

 .31، ص:2009جامعة بسكرة، 
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 Thomasبطريقة تضمن خلق سًتاتيجية على أهنا خطط وأنشطة اؼبؤسسة اليت يتم وضعها يعرؼ اإل
درجة التطابق بُت رسائل اؼبؤسسات وأىدافها، وبُت ىذه الرسائل وادحميط الذي تعمل فيو بصورة فعالة 

 .1وذات كفاءة عالية
  يف حُت يعرفهاByars  سًتاتيجية على أهنا عملية ربديد األىداؼ ، حيث ينظر إذل اإل1992عاـ

اؼبناسبة لظروؼ ادحميط الذي تعمل يف ظلو اؼبؤسسة، وىي تتضمن عملية ربديد واػبطط والسياسات 
سًتاتيجي سًتاتيجية واختيار البديل اإللمؤسسة يف إطار ربقيق أىدافها اإلوتقوًن البدائل اؼبتوفرة ل

 .2األفضل
 سًتاتيجية ىي ؾبموعة من القرارات والنوايا اليت تعمل على توفَت الشروط اؼبناسبة إلدخاؿ اؼبؤسسة يف اإل

 .3سًتاتيجية ؼبؤسسة بالتحديات البيئيةوموحدة ومتكاملة تربط اؼبنافع اإلادحميط، وىي عملية شاملة 
 اؼبسارات البديلة لبلوغ أىدافها  سًتاتيجية ىي الطريقة أو اؼبسار األساسي الذي زبتاره اؼبؤسسة من بُتاإل

وربقيق أغراضها الرئيسية يف إطار الظروؼ البيئية ادحميطة، وىي تنطوي على ربديد األىداؼ طويلة 
األجل ؼبشروع معُت وربديد اإلجراءات واألنشطة اػباصة بتحصيل اؼبوارد الالزمة والوحدات اإلنتاجية 

 .4ة من األىداؼوتنويع أو إنشاء خطوط لإلنتاج لتحقيق ؾبموع
من اػبطط ربدد  سًتاتيجية خطة أو ؾبموعةقة أف بعضها أكدت أف اإلونستنتج من التعاري  الساب 

 غاياهتا وأىدافها وتقـو بتطوير وزبصيص اؼبوارد الالزمة لتنفيذ تلك اػبطط.
سًتاتيجية خطة منظمة، بل ى أنو ليس من الضروري أف تكوف اإليف حُت أكدت تعاري  أخر  

 ؾبموعة من القرارات تتخذ وفقا ؼبوق  خاص بالعوامل البيئية ادحميطة باؼبؤسسة.
 
 
 
 

                                                           
 .39، ص:2007، ؾبلة الباحث، العدد اػبامس، جامعة ورقلة، ستراتيجيةالخارجية والداخلية في صياغة اإل أثر تحليل البيئةالطيب داودي،  1
 .15، ص:2000، دار وائل، األردف، ستراتيجيةاإلدارة اإلفالح حسُت حسٍت، 2
، مذكرة ماجيسًت زبصص علـو ذبارية، جامعة ؿبمد ستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائرالتسيير اإلسلطاين ؿبمد رشدي، 3

 .6، ص:2006سيلة، بوضياؼ، اؼب
 . 16، ص:2008، دار اؼبسَتة، األردف، ستراتيجيةنظم المعلومات اإلعيسى العموي، سلوى أمُت السهراين،  افنعد4
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 ستراتيجية المؤسسةإخصائص الفرع الثاني: 
 :1سًتاتيجية باػبصائص التاليةتتميز اإل 
 سًتاتيجية ىي التطور الذي تريد اؼبؤسسة أف ربققو مستقبال، فيجب أف يغطي ىذا الشمولية: دبا أف اإل

إطارا كليا وشامال للمؤسسة، حبيث يبكن اإلؼباـ جبميع اعبوانب، السلوكيات، واؼبمارسات التطور 
 الصادرة عن اؼبؤسسة.

  موجو لنظاـ اؼبفتوح: فاؼبؤسسة عبارة عن نظاـ مفتوح يتواجد داخل بيئة خارجية، ويتكوف من أنظمة
ل ربقيق اؽبدؼ ابطة من أجربتية )تسويق، موارد بشرية...( تعمل فيما بينها بطريقة متكاملة ومًت 

سًتاتيجية بتصورىا اؼبستقبلي وتعتمد على دراسة وسبحيص ىذا النظاـ كلية دبخت  األساسي، فتأيت اإل
 جزئياتو وتوجيهو دبا يضمن ربقيق ىذا التصور.

  سًتاتيجية، وىي قرارات خاصة بالتوجهات األساسية للمؤسسة، وؽبا دور يف إؾبموعة قرارات: قرارات
 مستقبلها، وقرارات روتينية، وىي القرارات اليت تتخذ على اؼبستوى التشغيلي وتكوف يومية.ربديد 

  م جدا، حبيث هبب صياغة وتطبيق سًتاتيجي مهحًتاـ الوقت يف اعبانب اإلاإلزامية الوقت: إف
تصبح متنقلة سيؤدي إذل أف سًتاتيجية يف الوقت اؼبناسب واؼبالئم، فأي تأخَت خاصة مع وجود بيئة اإل

 سًتاتيجية ال جدوى منها.ىذه اإل
 سًتاتيجية واضحة من حيث األىداؼ، الصياغة والتطبيق، وكذلك إلقناع: هبب أف تكوف اإلالوضوح وا

 مقنعة يتم تطبيقها بصورة فعالة دوف حدوث مقاومة أو تعارض يف األىداؼ.
  الكفاءات يف اؼبؤسسة سًتاتيجية، هبب إشراؾ ـبتل  جل قباح صياغة اإلأأسلوب اؼبشاركة: فمن

سًتاتيجية القرار بشأف اإلسًتاتيجية، مث تقـو اإلدارة العليا بازباذ صة باإلواستشارهتم يف األمور اػبا
سًتاتيجية وربسسهم بأهنم قاموا بدورىم تيجية ستكوف ؿبفزا ؼبطبقي ىذه اإلسًتااؼبالئمة، ىذه اإل

 وبانتمائهم للمؤسسة.
  ختالؼ يف ىذه اػباصية، فالبعض يقوؿ أهنا سبر بثالث مراحل: الصياغة اؿبددة من حيث اؼبراحل: ىناؾ

والتطبيق والرقابة، والبعض يقوؿ بأهنا سبر دبرحلتُت: الصياغة والتطبيق، على أساس أف عملية الرقابة ال 

                                                           
 .7-5،ص ص: 2004، مذكرة ماجيسًت يف علـو التسيَت، جامعة باتنة، ،ستراتيجية مؤسسة صناعيةإمحاولة لتصميم فَتوز شُت، 1
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تتم كمرحلة أخَتة، بل على مستوى الصياغة وعلى مستوى التطبيق، أي أف عملية الرقابة مستمرة وزبص  
 اؼبراحل.كل 

 سًتاتيجية ليست عملية ثابتة وصية بل ىي عملية مرنة تستدعي التغَت مىت لـز األمر، فاؼبتابعة اؼبرونة: اإل
ة تستدعي من اؼبؤسسة ربضَت سيناريوىات مالئمة ؽبذه يلباؼبستمرة للمحيط وتغَت ميوالتو اؼبستق

 بة.قت وذلك للتقليل من األخطاء اؼبرتالتغَتات، تطبق مىت حدث
 صيص اؼبورد: تعدؿ على زبصيص موارد اؼبؤسسة حسب األىداؼ اؼبراد ربقيقهازب. 

 ستراتيجية المؤسسةإمبادئ وأىداف المطلب الثاني: 

 ستراتيجية المؤسسةإمبادئ الفرع األول: 

 :1سًتاتيجية كما يلييبكن تلخيص اؼببادئ األساسية لإل 

 ورة يف العملية التسويقية، ويتطلب من اؼبؤسسة اؼبنا السرعة: ىذا اؼببدأ أساسي يف عملية اؼبنافسة، وخاصة
قية يف السوؽ بالسرعة الالزمة لكسب أكرب قدر من الربح وبأقل تكلفة يف يسًتاتيجيات التسو وتركيز اإل

ير اؼبنتجات، والتنظيم الفعاؿ أقصى فًتة زمنية، وذلك من خالؿ التكنولوجيا اعبديدة اؼبوجهة لتطو 
 ة يف تشكل اػبطر الكامل للمنافسُت.سًتاتيجيات اؼبختلفلإل
 والًتكيز لتفاؼ على النقاط القوية للمنافسُت نهج الغَت مباشر ىو االنهج غَت اؼبباشر: اؽبدؼ من اؼباؼب

غتناـ الفرص اليت يتيحها السوؽ، مع وجود ميزة تنافسية تتمحور حوؿ اعلى نقاط ضعفهم من أجل 
على ىذا  ايز مثال على ذبزئة السوؽ وربديد مواقع اؼبنتج، وبناءالسلعة، السعر، الًتويج، التوزيع، كالًتك

نهج كتحسُت العالقات مع الزبائن وتعزيز ستخداـ ىذا اؼبااغبصوؿ على فوائد كبَتة من خالؿ يبكن 
نهج يف البحث عن القطاعات الناشئة اؼبهملة من خالؿ القوة التنافسية اػباصة، وعموما يتخلص ىذا اؼب

ة وربديد اؼبيزة التنافسية اليت ترتكز على السعر، السلعة، الًتويج أو التوزيع واستخداـ اغبركة ربليل التنافسي
، وأخَتا التحرؾ كبو توسيع السوؽ وزيادة اغبصة اؼبفاجئة والسرعة وأىداؼ بديلة لعرقلة وتضليل اؼبنافسُت

 السوقية.

                                                           
1
Norton Paley , The manager guide to competitive marketing strategies, 3rd edition 

Thoroyed, England, 2005,p p :40,50 

 



 الفصل الثاوي                                                 إلاطاز املفاهيمي إلطتراجيجيت املإطظت

 

36 
 

 األوذل وىي ما يعٍت توجيو اؼبوارد كبو ،اؼببدأستخداـ ىذا اأساسيتُت يف  الًتكيز: هبب الًتكيز على نقطتُت
 القطاع اػباص يف السوؽ.

اط ضع  اؼبنافسُت، وذلك عن طريق والثانية فهي الًتكيز على كل من نقاط قوة اؼبؤسسة ونق 
 ستخداـ ربليل التنافسية وذلك بالًتكيز على ربليل ادحميط الداخلي وادحميط اػبارجي.ا

 سًتاتيجية بنجاح وذلك من خالؿ تطبيق اؽبدؼ البديل والًتكيز تنفيذ اإل من خالؿ ذااؽبدؼ البديل: ى
ستغالؿ الفرص اليت تنشأ يف السوؽ، من خالؿ ايلة تتيح ما يكفي من اؼبرونة يف عليو، فاألىداؼ البد

ستخدامها تبعا للظروؼ، وكذلك تبقي يف وسط معضلة، أي اصميم عدد من األىداؼ واليت يبكن ت
قادرة على كش  نوايا اؼبنافسُت يف أي وقت، من خالؿ عرض عدد من التهديدات تكوف اؼبؤسسة 

 ادحمتملة مث الًتكيز على اؽبدؼ الذي يوفر أفضل فرص قباحها.
 ختالؿ توازف اؼبنافسة: اؽبدؼ الرئيسي من ىذا اؼببدأ ىو اغبد من اؼبنافسة واؼبقاومة الشرسة اليت تواجهها ا

 .ذا اؼببدأ على اؼببادئ السابقة الذكراؼبؤسسة يف الصناعة، ويرتكز ى
 ستراتيجية المؤسسةإف أىدا الفرع الثاني:
 :1سًتاتيجية يف النقاط التاليةتتمثل أىداؼ اإل 

  مواكبة تغَتات ادحميط: حيث يتعُت على اؼبؤسسة التفكَت يف توجيو نشاطها، أىدافها وزبصيص مواردىا
جتماعي أو قتصادي أو التكنولوجي أو االادحميط االط وهتديداتو، سواء كاف بالنظر إذل فرض ادحمي

اؼبؤسسة تكيي  قراراهتا، فعلى السياسي، ويف مواجهتها ؽبذا ادحميط اؼبتقلب عادة، هبب على 
سًتاتيجية قيادة اؼبؤسسة يف بيئتها بالبحث عن أحسن توجو أو مسار ؽبا بالنظر إذل نقاط قوهتا اإل

 وضعفها.
  :التنافسية يف النظرية الكالسيكية لألسعار تعرب عن القدرة على بيع ما تنتجو البحث عن التنافسية

سًتاتيجية سبكُت اؼبؤسسة من التوصل إذل أفضل ع ربقيق الربح، فعلى اػبيارات اإلاؼبؤسسة ألجل طويل م
ىتماـ انافس مع إمكانية ربقيق ربح، لكن سلع وخدمات بسعر م رضسيَت ؼبواردىا ومهارهتا، بغرض عت

                                                           
يل شهادة اؼباجستَت يف العلـو ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نستراتيجية المؤسسة الصناعيةإتأثير الهيكل المالي على أنفاؿ حدة جنيزة، 1
 .61، ص:2012قتصاد صناعي، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اقتصادية، زبصص اال
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لمنتج، فتوجهت بعض اؼبؤسسات لعميل يف وقتنا اغباضر، يتعدى السعر إذل اعبودة واػبدمات اؼبرافقة لا
 سًتاتيجيات تدمج ىذه العوامل اعبديدة: اعبودة، مرونة، اؼبنتج، التكنولوجيا...إختيار اإذل 
 سُت وزيادة قيمة اؼبؤسسة سًتاتيجية ربقيق الفوز على اؼبنافيبكن القوؿ أنو على اػبيارات اإل النمو: وأخَتا

بل حىت توسعها  ستمرارىا،امع لتمكُت اؼبؤسسة من تأمُت تاجمل من وجهة نظر العمالء اؼبسانبُت و
 .ذباىات باؼبنتجات وباألسواؽ سواء كانت ؿبلية أو دوليةومبوىا، يف كل اال

 ستراتيجية المؤسسةإأنواع المطلب الثالث: 

 أنواع ىي كما يلي:سًتاتيجية اؼبؤسسة بعدة إتتميز  

 سًتاتيجية التسويقية:اإل 

سًتاتيجية التسويق إذل ربقيق الغايات واألىداؼ سواء كانت ىذه الظروؼ على اؼبستوى إتسعى  
جملاالت التسويق، وعلى أساس نقاط القوى  وفقااألىداؼ يتم ربديدىا  الوظيفي أو على اؼبستوى الرئيسي، وىذه
 .1ويقية اؼبؤثرة على اؼبؤسسةوالضع  والفرص والتهديدات التس

طوات متتالية تعرب عن سًتاتيجية التسويقية تعترب خطة طويلة األجل، واليت تقـو دبجموعة خفاإل 
ي وبقق أىداؼ اؼبؤسسة، كما سًتاتيجي لألعماؿ التسويقية، فهي تتعلق بذلك اؼبزيج التسويقي الذالتخطيط اإل

 .2سًتاتيجي اليت تريد العمل بومهنتها مث ميادين نشاطها اإلديد سًتاتيجية التسويقية تتطلب ربأف اإل

 سًتاتيجية اإلنتاج:إ 

قد يكوف اؼبنتج ماديا وملموسا، فالسلع واػبدمات اؼبقدمة للمستهلك أو بشكل غَت ملموس تتمثل  
 بغي منسًتاتيجية اؼبنتج على عدد من األبعاد ينإإشباع حاجات الفرد، وربتوي على  بفكرة معينة قادرة على

عتبار منها ربديد نوع وطبيعة اؼبنتج من حيث اػبصائص، التصميم، اعبودة، اإلدارة التسويقية أخذه بعُت اال
 .3التعبئة والتغلي 

 

                                                           
 .179، ص:2009، مكتبة وفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األوذل، ستراتيجية التسويقية للموانئ وشركات النقل البحرياإلؿبمد الصريف، 1
 .16أضبد بن مويزة، مرجع سابق، ص:2
 .139، ص:2011سَتة، عماف، الطبعة األوذل، ، دار اؼبإدارة المتنتجاتؿبمود جاسم الصميدي، 3



 الفصل الثاوي                                                 إلاطاز املفاهيمي إلطتراجيجيت املإطظت

 

38 
 

 سًتاتيجية اؼبالية:اإل 

زباذ أفضل اإلطار العاـ الذي يف حدوده يبكن سًتاتيجية اؼبالية يف اؼبؤسسة إذل ربديد اتسعى اإل 
 سًتاتيجيتها.إؤسسة أو وحدة األعماؿ على تنفيذ والتصرفات اؼبالية اليت تساعد اؼبالقرارات 

سًتاتيجية اؼبالية أف توفر للمؤسسة ميزة تنافسية من خالؿ توفَت التمويل الالـز بأقل إلكما يبكن ل 
 سًتاتيجية األعماؿ.إرأس اؼباؿ لتوفَت الدعم الكايف  تكلفة، واؼبرونة يف زيادة

سًتاتيجية الناجحة ىي اليت رباوؿ ظيم القيمة اؼبالية للمؤسسة، واإلية التمويل رباوؿ عادة تعسًتاتيجإف 
 .لتزاـ مع ادحمافظة على التدفق النقدي أو السيولة الكافية للمؤسسةاال التوازف بُت األصوؿ واػبصـو أوربقيق 
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 ستراتيجيةالمبحث الثاني:الخيارات اإل

ىتماـ الباحثُت، كونو اسًتاتيجية والذي حضي بدارة اإلسًتاتيجي ىو ؾباؿ من ؾباالت اإلإف اػبيار اإل 
مرحلة حاظبة يف اإلدارة، إذ أنو وبوؿ اؼبؤسسة من وضعها التنافسي اغبارل إذل وضع تنافسي جديد، وتنتج آثار 

 عميقة على مستقبل اؼبؤسسة.

 ستراتيجيإلاألول: تعريف الخيار االمطلب 

 سًتاتيجي نذكر منها:تعاري  للخيار اإلىناؾ عدة 

لة اؼبستندة إذل معايَت ؿبددة بُت البدائل اؼبتاحة واؼبمكنة والقابلة ضاىو عبارة عن ناتج لعملية اؼبفالتعريف األول: 
ستغاللو لنقاط القوة يف اطراؼ اؼبرتبطة هبا من خالؿ ربقيق النجاح ألىداؼ اؼبؤسسة واألللتنفيذ، والقادرة على 

 .1قتباس الفرص البيئية اؼبتاحة وذبنب التهديدات ادحمتملةا

يعرؼ على أنو مفتاح ربقيق قباح اؼبؤسسة فهو اػبيار األساسي الذي تبناه والذي يضمن قباحو التعريف الثاني: 
 .2اؼبستقبلي

بدائل قد  ةتوافق ألىداؼ اؼبؤسسة من بُت عد سًتاتيجية اليت ربقق أفضلختيار اإلال ىو قرار: لثف الثاالتعري
 .3تكوف على اؼبستوى العاـ أو على مستوى األعماؿ أو على مستوى الوظائ 

سًتاتيجي ىو دبثابة النتيجة النهائية واغباصل عن النتيجة اؼبتسلسلة ومًتابطة ومنو نستنتج أف اػبيار اإل 
 من ربقيق أىدافها. اػبطوات والذي ينقل اؼبؤسسة إذل وضع أفضل ويبكنها

 ستراتيجيةلمطلب الثاني: أنواع الخيارات اإلا

ختالؼ التوجهات الفكرية للباحثُت ومن بُت ىذه اختل  باسًتاتيجية و لقد تعددت اػبيارات اإل 
 اػبيارات قبد:

                                                           
، 2006،  2، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، طستراتيجية، مفاهيمها، مداخمهااإلدارة اإلفالح حسين عداي الحسني،  1

 .156:ص
 

 ،2007، دار وائل لمنشر، األردن، ستراتيجيةاإلدارة اإلطاهر محسن منصور الغالي، وائل محمد صبحي ادريس، 2
 .400:ص

 .400:مرجع نفسه،ص3
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 ستراتيجية النموإ 

النجاح والسمعة حيث بستخداما، لكوف النمو مرتبط اسًتاتيجية سًتاتيجية النمو أكثر البدائل اإلإتعترب  
لنمو الوسيلة الفعالة سًتاتيجية اؼبؤسسات اليت تنشط يف ؿبيط يتسم بالديناميكية واغبركية، فيصبح اتناسب ىذه اإل
لبقاء اؼبؤسسة  قميكي إذ يعترب منطلذل ادحمافظة على التوازف الديناإستمرارية. إف كل اؼبؤسسات تسعى للبقاء واال

ستقرة على اؼبستوى الداخلي أو اػبارجي تأخذ مؤشرات أدائها اؼبحُت أف اؼبؤسسة غَت سًتاتيجياهتا، يف إ حوقبا 
 .1اغبيوية يف التناقص ما يؤدي إذل هتديد بقائها

 ستراتيجية التوسعإ 

ا من خالؿ عندما تكوف اؼبؤسسة يف وضع مريح نسبيا فإف وضعيتها تلك تدفع هبا إذل توسيع نشاطاهت 
ستحواذ على نصيب أكرب من السوؽ أو اللجوء إذل ؾباالت أخرى غَت اجملاؿ األصلي نتاجها واالإرفع مستوى 

سًتاتيجية تنويع ؾباالت النشاط قصد مواجهة اؼبخاطر اليت ظل ىذه اإل الذي تعمل بو. وقد تضطر اؼبؤسسة يف
 قد تظهر يف نشاطها، حيث تعمل اؼبؤسسة على دخوؿ قطاعات ـبتلفة.

 ستراتيجية التنافسإ 

، الذي قدـ 1982يف  Porterسًتاتيجية من قبل دارة اإلسًتاتيجية التنافسية يف اإلمصطلح اإلنشر  
 سًتاتيجية التنافسية.نشر أعمالو اليت بينت خصوصية اإل تجريبية، وبدأالمكاف للعديد من البحوث النظرية و 

وتعرؼ بأهنا عبارة عن إطار وبدد أىداؼ اؼبؤسسة يف ؾباؿ ربديد األسعار والتكالي  والتمييز  
 .2باؼبوجودات واؼبنتوجات أو اػبدمات دبا يبكن اإلدارة من بناء مركز تنافسي قادر على مواجهة قوى اؼبنافسة

 

 

 

 
                                                           

 .104، ص1996، دار مجدالوي، األردن، ستراتيجيةاإلدارة اإلأحمد القطامين، 1
، مذكرة ماجستير في عموم التسيير، جامعة قتصاديةجية في تحسين تنافسية المؤسسة االر اإلستراتيدو محبوب مراد، 2

 .59، ص2007سعيدة، 
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 ستراتيجيالمؤثرة على الخيار اإل : العوامل03المطلب 

 :1سًتاتيجي منهاالعوامل اؼبؤثرة على اػبيار اإلن ىناؾ صبلة م

 العوامل الخارجية 

ستثمارىا بالتكامل مع نقاط القوة انتهازىا و ا قاط اليت سبثل فرصا أمامها وهببحيث تق  اؼبؤسسة على الن 
 ـباطرىا.بها وتقلل من تن سبثل ـباطر ومعوقات أمامها فتجالداخلية اليت تتمتع هبا كما تق  على النقاط اليت

 العوامل الخاصة 

 سًتاتيجيُت.ة والسلوكية اػباصة باؼبديرين اإلىي ؾبموعة من العوامل الشخصي 

 العوامل الداخلية 

تشمل القدرات اؼبادية والبشرية اليت تتمتع هبا اؼبؤسسة، اؽبيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، النمط اإلداري،  
 حجم اؼبؤسسة.

 ستراتيجيات السابقةشدة تمسك المؤسسة باإل 

يف اؼباضي القريب، ومن فوائد  تيات اؼبستخدمة حاليا اليت استخدمسًتاتيجتكوف اؼبؤسسة مقيدة أساسا باإل
اعبهد اللواـز وتنمية البدائل سًتاتيجيات البديلة تقليل الوقت و سًتاتيجيات اغبالية يف تنمية اإلستخداـ اإلا
ستجابتها مع اماـ اإلدارة وال يسمح بتفاعلها و يقلل من فرص التغَت أ سًتاتيجية اعبديدة، لكن ىذا األسلوباإل

 ادحميط اػبارجي.

 تجاه اإلدارة نحو المخاطرا 

رتياح، وردبا يشعر اؼبديروف الذين ال يرتاحوف ذل عدـ االإارة كبو اؼبخاطر يؤدي ذباىات اإلدامن اؼبعروؼ أف  
ختيارىم ؿبصور يف اذات ـباطر عالية، وبالتارل فإف  سًتاتيجياتإؼبؤسسة ضعيفة وعليو وبتاجوف إذل للخطر أف ا

 سًتاتيجيات الدفاعية من أجل مواجهة أي تغَتات ربدث يف ادحميط.اإل

 

                                                           
نبيمة، إستراتيجية التنويع في المنتجات وأثرها عمى تنافسية المؤسسة اإلنتاجية، مذكرة ماجستير، تخصص عموم  جعيجع1

 .12-9،ص،ص،2007تجارية، جامعة محمد بوضياف، المسيمة، 
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 ستراتيجيةبحث الثالث: القرارات المالية اإلالم

اؼبعاصر، خاصة كونو ىتماـ كبَت يف الفكر اؼبارل ازباذ القرارات باغبديثة كأسلوب الحظيت اإلدارة اؼبالية       
سًتاتيجي لإلدارة ويوجو اػبصوص يف اإلدارة رات اؼبالية اليت تضمن التوجو اإلمنهج يسعى لتحديد أساس القرا

ل موقرارات توزيع األرباح حرفة الع اؼبالية يف اؼبؤسسة، إذ أصبحت قرارات االستثمار، قرارات التمويل
 ؼبالية لتحقيق أىدافها.سًتاتيجي، والذي تسعى من خاللو اإلدارة ااإل

سًتاتيجية اؼبالية يف اؼبؤسسة وـبتل  يتم التعرؼ على مفهـو قرارات اإل ويف ىذا اؼببحث سوؼ 
 أنواعها.

 ستراتيجيمفهوم القرار اإلالمطلب األول: 

ستند إذل نتائج عملية سًتاتيجية، ويغبلقات اؼبهمة يف عملية صياغة اإلسًتاتيجي أحد ايعّد القرار اإل       
سًتاتيجي عة بدائل متاحة، ويكوف القرار اإلسًتاتيجي اليت تقـو هبا اؼبؤسسة، إذ يتم تكوين ؾبمو التحليل اإل

 أفضلها من وجهة نظر اإلدارة.

 ستراتيجيتعريف القرار اإلالفرع األول: 

 سًتاتيجي وفق ما قدمو ؾبموعة من العلماء والباحثُت وفق ما يلي:ي  القرار اإليبكن إبراز تعر  

 سًتاتيجي، فهي قرارات رئيسية تتعلق بأداء رسالة اؼبنظمة إسًتاتيجي ىو اختيار أفضل بديل القرار اإل
 .1أعلى مستويات التنظيموغاياهتا وأىدافها، وىي قرارات ذات تأثَت مهم، وتتخذ ىذه القرارات يف 

 تلك القرارات دبجاالت مثل ذباه اؼبؤسسة، وتتعلق ايجية ىي القرارات اليت تؤثر على سًتاتالقرارات اإل
ؤسسات أخرى، أو القياـ بتحالفات ندماج مع مديدة، أو فتح أسواؽ جديدة، أو االتوفَت منتجات ج

 .2سًتاتيجية، أو قبوؿ القياـ دبشروعات مشًتكةإ
 وؿ اؼبدى واغبتمية اؼبتخذة يف سًتاتيجي ىو ذلك القرار الذي يتسم بالندرة وعدـ التكرار، وطالقرار اإل

معلومات غَت مؤكدة، وىي قرارات ىامة تتعلق بوضع السياسة العامة للتنظيم، وتتطلب موارد كبَتة  ءضو 
 .3واستثمارات ضخمة، وتكوف النتائج اؼبرتبطة عليها خطَتة بالنسبة ؼبستقبل التنظيم

                                                           
، 2012والنشر، القاىرة، مصر، ، الطبعة األوذل، اجملموعة العربية للتدريب ستراتيجياإللتفكير ، مقومات التخطيط وامدحت ؿبمدأبو النصر، 1

 .77ص:
، ستراتيجية "دراسة تطبيقية على مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة"إلاتخاذ القرارات ادور ممارسة إدارة المعرفة في هتاين فيصل أبو معمر، 2

 .35، ص:2017ستكماؿ درجة اؼباجستَت يف القيادة واإلدارة، جامعة األقصى، المذكرة مقدمة 
 .164، ص:2014، دار األياـ للنشر، عماف، الطبعة األوذل، ستراتيجية محاربة الفسادإعالء فرحاف طالب، علي اغبسُت ضبيدي، 3
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 البيانات سًتاتيجي الذي يعامل مع كم ىائل من ىو النتيجة اؼبنطقية للتخطيط اإل سًتاتيجيإلالقرار ا
 .1واؼبعلومات واليت صيغت لتكوف خطة ذات تأثَت بعيد األمد على اؼبؤسسة ومستقبل عملها

سًتاتيجية ىي قرارات غَت روتينية، وذات أنبية كبَتة، تبٌت على أساس تنبؤ، فبا سبق نسنتنج أف القرارات اإل      
قيمة واحدة أو متشاهبة، وذلك  قلاأل ر علىسًتاتيجية اليت تتوفاؼبفاضلة الدقيقة بُت البدائل اإلتتخذ من خالؿ 

 سًتاتيجي الذي يبثل أفضل طريقة للوصوؿ إذل أىداؼ اؼبؤسسة.ختيار البديل اإلال

 ستراتيجيةخصائص القرارات اإلني: ثاالفرع ال

 :2سًتاتيجي عن غَته خبصائص أنبهايتميز القرار اإل 

  زباذه يف أعلى اؼبستويات اإلدارية.ااؼبركزية: أي يتم 
 .اؼبدة: أي يغطي فًتة زمنية طويلة 
 .اغبتمية: يتوجب على اؼبنظمة أف تتخذه حىت تتمكن من بناء قراراهتا اإلدارية والتشغيلية األخرى 
 .العدد: قليلة العدد ألهنا تتسم بالشموؿ 
 .اؼبعلومات: تتخذ يف ضوء معلومات غَت مؤكدة 
  عن اليقُت.اؼبخاطرة: ؽبا ـباطرة كبَتة ألف النتائج تكوف بعيدة 
 .اؼبوارد: ربتاج إذل زبصيص قدر كبَت من موارد اؼبنظمة 
 .الرشد والعقالنية: مرتبط بدرجة من العقالنية والرشد يف التفكَت 
  ادحميطةالظروؼ البيئية: تعمل على مطابقة نشاط اؼبنظمة وظروؼ البيئة  
  الشمولية: أي يبتد أثرىا إذل معظم وحدات التنظيم، ويعطي العديد من النشاطات فمثال عندما تقرر

سًتاتيجي تتأثر بو صبيع اإلدارات العاملة يف اؼبؤسسة إذل أسواؽ جديدة، فهذا القرار اإلاؼبؤسسة 
 )التسويق، اؼبالية، اؼبوارد البشرية، البحث والتطوير...(.

 ستراتيجيحل اتخاذ القرار اإلمراالمطلب الثاني: 
فمنهم من قسمو إذل مرحلتُت، يف حُت قسمو  ،سًتاتيجي لعدة تقسيمات لقد تعدد تقسيم القرار اإل      

سًتاتيجي يبر على سبعة مراحل أساسية من كن الكثَت منهم وجد أف القرار اإلاآلخروف إذل سبعة مراحل، ول
 سًتاتيجي.تيجي وتنتهي بتنفيذ القرار اإلسًتاالعلمية، تبدأ بتحديد اؼبوق  اإل الناحية
 

                                                           
 .143، ص:2011، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األوذل، ستراتيجيةالمعرفة السوقية والقرارات اإلعالء فرحاف طالب،  1
، 2011، دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع، عماف، األردف، -حاالت تطبيقية–، مفاىيم وعمليات ستراتيجيةاإلدارة اإلي، مساعدة ماجد عبد اؼبهد 2

 .97ص:
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 :1حيث تتمثل ىذه اؼبراحل يف 
  :سًتاتيجيربديد اؼبوق  اإلالمرحلة األولى 

ما يعتقد صانع القرار سًتاتيجي، وكاسو يتخذ القرار اإليعد من األنبية ربديد اؼبوق  الذي على أس 
 ذية.يستجابة التنفاال وخلق غموضدقة اؼبعلومات والتجاوز عن الفقط، حيث يعتمد على 

  :ربديد اؼبشكلةالمرحلة الثانية 
سًتاتيجي عرب نشاطو إذل ترتيبها صانع القرار اإل ترميتعد ربديد اؼبشكلة اغبالة اؼبستقبلية اليت  

 وطريقة التقييم ؽبا. ار، فهي ربدد البدائلوتصنيفها لتشكل اإلطار العاـ للقر 
  :سًتاتيجيةربديد األىداؼ اإلالمرحلة الثالثة 

زباذ القرارات السليمة، وتكوف عملية ار األساسية يف فن وربليل وصناعة تعد ىذه العملية من األمو  
سًتاتيجي دوف القياـ دبزيد من حياف كافية لتقود إذل اػبيار اإلالتفكَت يف األىداؼ وكتابتها على الورؽ يف بعض األ

 البحث.
د األىداؼ يف ؾبموعة من التساؤالت اليت تساعده يف سًتاتيجي عند ربديويفكر صانع القرار اإل 

حتماالت واألثر ادحمتمل للقرار على غبة من القرار والتفكَت بأسوأ االالوصوؿ إذل ربقيق اؽبدؼ، وتشمل: الغاية والر 
 اآلخرين.
  :صبع اؼبعلوماتالمرحلة الرابعة 

سًتاتيجي ربليل وضع القرار اإلية و وتعد ىذه العملية من األمور األساسية اليت يستند عليها يف عمل 
ق لضماف دقة مصادر زباذه، وىناؾ أمور أساسية يسًتشد هبا صانع القرار ليجمع معلوماتو ىي التفكَت الدقياو 

 ختصاص.ستشارة مع أصحاب االاؼبعلومات واال
  :سًتاتيجيتوليد البديل اإلالمرحلة الخامسة 

الؿ معرفة طاقتها ختبار اؼبوضوعي من خطريق اال اؼبشكلة يفذباىا فعاال لوضع اسبثل ىذه اؼبرحلة  
صنع القرار للبحث عن اغبلوؿ اؼبمكنة وتقييم  ستجابة والتحوؿ والتأثَت ؽبذا البديل، وتكل  وحدة وقدرهتا على اال
 كل بديل منها.

 

 

 
                                                           

، 2005، دار ؾبدالوي للنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األوذل، ستراتيجية إدارة األزماتإالعالقات السياسية الدولية و تامر كامل اػبزرجي، 1
 .368،369،صص،
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  :سًتاتيجياختيار البديل اإلالمرحلة السادسة 

ختيار بُت البدائل ليست عملية واضحة أو ذلك أف عملية االتعترب ىذه اؼبرحلة من اؼبراحل الفكرية الصعبة،       
سهلة، إذ ال تظهر مزايا أو عيوب كل بديل وقت حبثها، ولكنها تربز بعد تنفيذ اغبل مستقبال فضال عن ضيق 

 لبدائل اؼبتاحة.ستكشاؼ النتائج لكل بديل من االوقت اؼبتاح أماـ متخذ القرار ال

  :سًتاتيجي ومتابعة تقويبولي للقرار اإلالتنفيذ الفعالمرحلة السابعة 

تعد ىذه اػبطوة ىي مرحلة اإلعالف عن القرار رظبيا ومن مث التنفيذ الفعلي للبديل، حيث يكوف حاظبا      
 ومعلنا عنو ومكشوفا وقد يظهر مرضي أو غَت مرضي.

ستمرارية التطبيقية والعلمية، فضال عن افيذ القرار بالشكل الذي يعزز من وذبري متابعة ومراقبة وتقوًن وتن     
 .إمكانية قباحو يف ربقيق األىداؼ

 ستراتيجية: أنواع القرارات اإلالمطلب الثالث

ارات واؼبسؤوليات اليت هتدؼ اؼبؤسسة إذل ربقيق أي قرار مارل خالؿ امتالؾ متخذ القرار للمواصفات واؼبه      
مثل ىذه القرارات، وذلك عن طريق زبطيط مارل مسبق مع األىداؼ األساسية للمؤسسة، حيث  زباذاسبكنو من 

 زبتل  القرارات من حيث درجات األنبية.

  االستثمار اتقرار 

ىو قرار يعد حاظبا وىاما يف حياة اؼبؤسسة يتطلب التخطيط ؽبا، وذلك بإعداد خطة طويلة األجل تراعي      
ستثماري، عمر اؼبشروع اال اؼبختلفة، وتضمن توافرىا دائما وقت اغباجة إليها مع تطورترتيب مصادر التمويل 

 1على أف يؤدي ذلك يف النهاية لتعظيم حقوؽ اؼبالؾ واؼبسانبُت.

 قرارات التمويل 

يتمثل قرار التمويل يف عرض األمواؿ يف اؼبؤسسة، والذي يتم من خاللو ربديد اؼبزيج األمثل ؼبصادر التمويل      
 :2ًتضة، ويغطي قرار التمويل ثالث أنواع رئيسية من القراراتقختلفة، سواء كانت فبلوكة أو ماؼب

 ختيار اؽبيكل اؼبارل: أي التوزيع بُت األمواؿ اؼبقدمة من طرؼ اؼبسانبُت والديوف اؼبالية.ا -

                                                           
 .52، ص:2003، دار صفا للنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األوذل، ستثمارات واألسواق الماليةاالىوشيار معروؼ كاكاموال، 1
 .39ص:،2010،عماف ،دار جليس الزماف ألوذل،الطبعة ، ستراتيجيالية و أثرىا في تحديد القرار اإلالقرارات الم، سفياف خليل اؼبناصر2

 



 الفصل الثاوي                                                 إلاطاز املفاهيمي إلطتراجيجيت املإطظت

 

46 
 

توزيع األرباح على حتجاز األرباح(، وبُت ايار بُت إعادة استثمار النتيجة )ختاسياسة توزيع األرباح، أي  -
 اؼبسانبُت.

 .ختيار بُت التمويل الداخلي والتمويل اػبارجياال -
 قرارات توزيع األرباح 

 ىذه َتسًتاتيجية اليت تتخذىا اؼبؤسسة ؼبا ؽبا من انعكاسات، وتأثوزيع األرباح من أىم القرارات اإليعّد قرار ت     
تق  بُت تيارين األوؿ مؤيد لتأثَت ىذا القرار على قيمة اؼبؤسسة،  اؼبالية القرارات على قيمة اؼبؤسسة جعل اإلدارة

 واآلخر ينفي ىذا التأثَت.

زباذ قرار اعتمد عليها اإلدارة اؼبالية عند وتتمثل سياسة توزيع األرباح يف ؾبموعة األدلة واإلرشادات اليت ت     
بتوزيعها على مسانبيها حسب نسبة األسهم  توزيع األرباح، وتعٍت اعبزء من األرباح الصافية واليت تقـو اؼبؤسسة

عترب التوزيع خيارا للمجلس اليت يبلكوهنا، إذ يبكن جمللس اإلدارة التصريح عن التوزيع يف أي وقت آخر، حيث ي
 .1لتزاما قانونيااوليس 

 ستراتيجية للمؤسسةالقرارات اإلثرىا على أ الهيكل المالي وتركيبة : الرابعالمطلب 
ستثمارية، ؼبشاريعها اال ختيار اؼبؤسسةامؤسسة ؽبا تأثَت بالغ على عملية ستثمارية للالقرارات االإف تركيبة 

ستدانة مثال ربفز اؼبسانبُت على خوض مشاريع تتميز دبخاطر عالية واليت ال يبكن القياـ هبا عن طريق فأمواؿ اال
مكاف مع مشاريعها ويلي األمثل والذي يتوافق قدر اإلختيار اؽبيكل التمالكية، وعليو فإف اؼبؤسسة تقـو بأمواؿ اؼب
ستثمار ينتج عنها ظهور ما يسمى باػبطر اؼبعنوي ق فيها قرارات التمويل قرارات االستثمارية، أما اغبالة اليت تسباال

 .2ستثماريةيكل اؼبارل ادحمدد والقرارات االنتيجة عدـ التوافق بُت تركيبة اؽب
 

 

 

 

 

                                                           
 .205، ص:2000، دار اليازوري، عماف، الطبعة األوذل، ستثماريستثمار والتحليل اإلاالدريد كامل الشيب، 1
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 خالصة
 حيث أف،اطة هبوكل اؼبفاىيم اؼبرتبة اؼبؤسسة سًتاتيجيإخالؿ الفصل مت استعراض أساسيات  من      
، فهي سبثل اػبط سًتاذبية و قراراهتا اؼبستقبليةخيارهتا اإللتفكَت يف واقع اؼبؤسسة و سًتاتيجية ىي اؼبرشد العلمي لاإل

بيئتها  وذلك من خالؿ القرار  مع تكي ى الؤسسة فبا يعزز قدرهتا علالعاـ الذي يرسم اؼبسار الشامل لعمل اؼب
من سًتاتيجية ، حبث تعترب القرارات اؼبالية اإلسًتاتيجي الذي يبثل أفضل البدائل اليت يبكن للمؤسسة ربقيقهااإل

زباذ القرار اات مع ربقيق أعلى ربح وهتدؼ إذل ستثمار هنا ترتكز على سبويل االأأىم القرارات يف اؼبؤسسة حيث 
 .ارل اؼبيكل اؽب تركيبة ختياراساعد يف ب ياؼبناس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثانث: دراسة حانة

نمؤسسة انتىضيب و فىىن 

 -برج بىعريريح-انطباعة 
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 -برج بوعريريج-و فنون الطباعة  يبالتوضلمؤسسة  حالة دراسة الفصل الثالث: 
 .فاىيم اؼبرتبطة هبماية اؼبؤسسة واؼبًتاذبسإلنظري حوؿ ماىية اؽبيكل اؼبارل و بعد أف تطرقنا يف اعبانب ا

ختيارنا لوحدة اك كاف قتصادية، ومن أجل ذلاات على دراسة ميدانية على مؤسسة سقاط ىذه اؼبعلومإسنحاوؿ 
EMBAG اليت تنشط يف صناعة وربويل الورؽ بأصنافو وطباعتو، وذلك ألسباب التالية: 

 .و من أنبية يف القطاع الصناعيبما تكتس -
 .شركة فبيزة ويبكنها مساعدتنا يف موضوع حبثنا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -بسج بىعسيسيج-ملإطظت الخىطيب وفىىن الطباعتخالت الفصل الثالث           دزاطت 

 

50 
 

 ول: تحديد وتعريف ميدان الدراسةالمبحث األ
يب وفنوف الطباعة من أىم فروع اجملمع الصناعي للورؽ والسيليلوز،  حيث أف ضتعد اؼبؤسسة الوطنية للتو  

ها، باإلضافة إذل ذلك ترقية النشاط الوطٍت وتشجيع لؽبا أنبية ترجع أساسا إذل الدور الذي تقـو بو من خالؿ عم
 اؼبنتجات ادحملية.

 ؿ صناعة الورؽ والسيليلوز على الصعيد الوطٍت.كما تعترب من أىم األقطاب الصناعية يف ؾبا
 المطلب األول: تقديم المؤسسة

جانفي  27اؼبؤرخ يف  68/ 11ظهرت الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية دبوجب األمر رقم  
 ، مث سبت إعادة ىيكلها وتغيَت اظبو إذل: الشركة الوطنية للتوضيب وفنوف الطباعة بالورؽ والورؽ اؼبقوى1968

 إطار اؼبخطط الوطٍت للتنمية وىي تسعى إذل 1985جويلية  23الصادر بتاريخ  85/192دبقتضى اؼبرسـو رقم: 
ستغالؿ وتنمية نشاطات إنتاج العجُت السيولولوزية وورؽ التغلي ، وكذا الورؽ اجتماعية إذل قتصادية واالاال

 السميك واؼبنتوج وربويلو إذل صناعات تامة ونص  مصنعة.
طن سنويا  300000نتاجية قدرىا : إيلوز إذل طاقة ربوؿ اؼبصنع الصناعي للورؽ والسيل 1998مرب ويف سبت

 مليار دج. 6.5ورقم أعماؿ قدره 
ويتوفر اجملمع على تسعة وحدات مستقلة ومؤسسة للتسيَت ربوي أربع مركبات إلنتاج العلب وشبكة لتوزيع 

 مل.اؼبنتجات الورقية وشبكة للورؽ اؼبسًتجع واؼبستع
 ومن بُت أىم وحدات اجملمع:

ىبتص يف صناعة عجُت الورؽ وورؽ التغلي  وأكياس الكرتوف وذلك ؼبا  مركب الورق بسعيدة: -1
 تتوفر عليو اؼبنطقة من مواد أولية "اغبلفاء" و"التبغ".

 سًتجاع.نطالقا من عملية االاتنتج ورؽ التغلي  والورؽ اؼبقوى تقع حبي بوروبة و وحدة الحراش:  -2
 تقـو بتحويل الورؽ إذل أكياس وعلب دبختل  أنواعها وأحجامها.وحدة األكياس بواد السمار:  -3
 وحدة األكياس بوىران. -4
ربتوي على سلسلة إنتاج عصرية وتعمل يف ؾباؿ إنتاج األكياس كبَتة  وحدة األكياس باألحجار: -5

 اغبجم.
 الورؽ.زبتص يف صناعة كل أنواع وحدة سوق أىراس:  -6
 : وحدة زبتص يف اسًتجاع الفضالت واؼبهمالت وإعادة تصنيعها.وحدة بوروبة -7
 زبتص يف صناعة علب اؼبواد اؼبنظفة. وحدة مستغانم: -8
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مؤسسة التوضيب وفنوف الطباعة زبتص يف صناعة األكياس  :EMBAGوحدة برج بوعريريج -9
دات أخرى زبتص يف عملية التوزيع. وعموما كبَتة وصغَتة اغبجم والعلب القابلة للطي كما توجد وح

 فإف أىم منتجات اجملمع ىي:
لب اغبلفاء، ورؽ التغلي ، ورؽ اؼبخصص للطباعة ،أوراؽ التنظي ، أكياس متوسطة وصغَتة اغبجم 

 العلب اؼبطوية، أوراؽ الكتب واللواـز اؼبدرسية، مسًتجع منتوج الكلور،
 :EMBAGريريجوكبن سنركز يف دراستنا على وحدة برج بوع

"كلم جنوب  1تقع الشركة الوطنية للتوضيب وفنوف الطباعة باؼبنطقة الصناعية بربج بوعريريج على بعد"  
ىكتار،  28" الرابط بُت الربج ووالية اؼبسيلة وتًتبع على مساحة قدرىا 45اؼبدينة  على الطريق الوطٍت رقم "

 11" حيث انطلقن األشغاؿ يف INGEROالية"منها مغطاة، ومت إنشاءىا من طرؼ اؼبؤسسة اإليط 7.5
، وقد قامت الشركة اؼبنجزة بتشغيل الوحدة فعليا يف عملية اإلنتاج 1978أوت  20، وانتهت يف 1975ماي 
، ويتمحور نشاط الوحدة أساسا يف تلبية السوؽ الوطنية من أكياس ومواد التغلي  1979 جانفي 11يـو 

 ISO 2000/9001اػباصة باؼبواد الغذائية، والصيدالنية والتجميل... إخل. ولقد ربصلت الشركة على شهادة 
 .20031أوت  20اػباصة جبودة التسيَت يف 

ات الثانوية كالصور واليوميات يف إنتاج بعض اؼبنتج إذل جانب ىذا تستغل اؼبؤسسة الفضالت من الورؽ
 شهارية... اخل.اال

ومن أىم نشاطات اؼبؤسسة، التعامل مع اؼبؤسسات اليت يرتبط نشاطها هبا ونذكر على سبيل اؼبثاؿ: اؼبؤسسة 
 عامال. 562وتشغل اؼبؤسسة  SOMPCواؼبؤسسة الوطنية للحبوب  SNMCالوطنية لإلظبنت ومشتقاتو  

 الثاني: نشاط المؤسسة المطلب
 51الفرع األول: منتجات المؤسسة. 

مؤسسة التوضيب وفنوف الطباعة ىي مؤسسة عمومية متخصصة يف ربويل الورؽ بأصنافو وطباعتو سبلك  
 خطُت أساسُت لإلنتاج ونبا:

 خاص بإنتاج األكياس بأنواعها: الخط األول:
 أكياس كبَتة اغبجم. - 
 أكياس متوسطة اغبجم. - 
 أكياس صغَتة اغبجم. - 

 

                                                           
وىي ىيئة غَت حكومية  Inter national Organisation of standarditionىي شهادة خاصة جبودة التسيَت سبنحها منظمة ايزو  1

 بلندف مهمتها التفتيش واؼبواصفة. 1947فيفري  23تأسست بتاريخ 
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 ـبتص يف إنتاج العلب اؼبطوية. الخط الثاني:
 باإلضافة إذل خط ثانوي يقـو بإنتاج متنوع.
 الفرع الثاني: أسواق المؤسسة ومنافسيها

 أسواقها على المستوى المحلي -1
 تسوؽ اؼبؤسسة منتوجاهتا حسب النوعية وىي كما يلي:

 اإلظبنت ومشتقاتو، شركة تغذية األنعاـ وشركات البناء.أكياس كبَتة اغبجم: وتسوؽ إذل شركات -
أكياس صغَتة ومتوسطة اغبجم: اؼبوزعُت اػبواص، زبائن ـبتصُت يف تعليب وتغلي  اؼبواد الغذائية  - 

 القهوة،....إخل.
ة العلب اؼبطوية: أىم زبوف ىو شركة "صيداؿ"، تأيت بعدىا مؤسسات ـبتصة يف صناعة مواد التطهَت والنظاف -

 باإلضافة إذل مؤسسات ـبتصة يف صناعة اؼبواد الغذائية.
 أسواقها على المستوى الخارجي -2

 تقـو الشركة بتصدير بعض منتوجاهتا من حُت آلخر إذل الدوؿ اجملاورة وباألخص تونس.
 منافسيها. الفرع الثاني:

 أىم المنافسين في صناعة األكياس الكبيرة-1
 ة برج بوعريريج:أىم المنافسين داخل والي -1-1

" اؼبصرية.  ؾبمع "مهماس" ومؤخرا مت بيعو إذل شركة "اوراسكـو
 أىم منافسيها خارج الوالية. -1-2

 شركة خاصة موجودة يف والية تيزي وزو.
 أىم المنافسين في صناعة األكياس الصغيرة والمتوسطة:-2

 أىم المنافسين داخل والية برج بوعريريج:-2-1
 ال توجد منافسة

 أىم منافسيها خارج الوالية: – 2-2
 اؼبنافسة منتشرة عرب كافة الًتاب الوطٍت. 
 العلب المطوية: -3 
 أىم المنافسين داخل والية برج بوعريريج: -3-1 
 ال توجد منافسة. 
 أىم منافسيها خارج الوالية: -3-2 

 ة ونبا:ىناؾ منافسُت ال ثالث ؽبما على مستوى الًتاب الوطٍت موجوداف باعبزائر العاصم
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 Tonic Emballage 
 Générale Emballage 

) بيع بضائع بدوف فاتورة، التهرب  ورغم اؼبنافسة الشرسة اؼبوجودة يف السوؽ واليت يغلب عليها طابع الالشرعية
( وغَتىا من التصرفات اليت تصدر باألخص من القطاع اػباص يف الوقت الذي زبضع فيو من الضرييب واعببائي

اؼبؤسسة لقوانُت الدولة، تبقى اؼبؤسسة رائدة يف ؾباؿ التغلي  خاصة من حيث اعبودة واألسعار اؼبعموؿ هبا 
ر جبودة ىذه واليت تق 2000/9001وكدليل على ما سبق ذكره فالشركة متحصلة على شهادة عاؼبية لإليزو 

 اؼبؤسسة.
 : الهيكل التنظيمي للشركةلثلثاالمطلب ا
تبعا ؼببدأ تقسيم اؼبهاـ وربديد الوظائ  واؼبسؤوليات فإف الوحدة تنقسم إذل عدة مديريات ومصاحل يف إطار      

عمل منسق ومنسجم لتحقيق التسيَت الفعاؿ واؼبتكامل لتحقيق األىداؼ اإلنتاجية، وسوؼ نتطرؽ إذل أىم 
 اؼبديريات اؼبوجودة باؽبيكل التنظيمي.

إذل سياسة عامة  طَتىاتستقـو بالتنسيق واؼبتابعة بُت اؼبديريات من خالؿ  المديرية العامة: -1
سًتاتيجيات العمل لبلوغ األىداؼ اؼبسطرة ومهمتها األساسية اإلشراؼ العاـ على ـبتل  نشاطات الوحدة، إو 

بُت اؼبديريات األخرى واؼبدير  اغبسن للمركب كما تعترب نبزة وصلوالتنسيق بُت ـبتل  الدوائر لضماف السَت 
 العاـ واليت تتكوف من: مراقبة التسيَت، وؾبلس اإلدارة واألمن.

 العمال في المديرية العامة.عدد  وضحي(1) جدول رقم 
 التعداد        

 المصلحة
  إناث ذكور

 %النسبة العدد %النسبة العدد
 %100 01 %8 02 مجلس اإلدارة
 %00 00 %16 04 مراقبة التسيير

 %00 00 %76 19 األمن
 26 %100 01 %100 25 المجموع

 المصدر: مصلحة المستخدمين

وسبثل مركز حساس يف اؼبؤسسة لكوهنا نبزة وصل بُت الزبوف واؼبصاحل اإلنتاجية، فهي تستلم  :ةمديرية التجار  -2
الطلبات من الزبائن وتقـو بتحويلها إذل اؼبصاحل اإلنتاجية، لتستلمها فيما بعد كمواد مصنعة وجاىزة لتحوؿ إذل 

سماع اؼبستمر لشكاوي الزبائن واقًتاحاهتم وذلك لضماف الزبائن ويف نفس الوقت فهي تسهر على توفَت اعبودة وال
عملية ربسُت اؼبنتوج باستمرار، كما تقـو جبلب األمواؿ ادحمصل عليها من عملية البيع وربويلها إذل مديرية اؼبالية، 

 ة البيع.باإلضافة إذل التسويق بعملياتو من إشهار وتوزيع وتتكوف من دائرة بيع األكياس ودائرة بيع العلب ومصلح
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 يبين عدد العمال في مديرية التجارة (2)الجدول رقم 
 التعداد        

 المصلحة
  إناث ذكور

 %النسبة العدد %النسبة العدد
 %100 02 %37.5 06 اإلدارة

 %00 00 56.25% 09 البيع
 %00 00 %6.25 01 التسويق

 18 %100 02 %100 16 المجموع
 المصدر: مصلحة المستخدمين

ىي اليت تًتجم طلبيات الزبائن إذل منتجات وذلك عن طريق ربويل اؼبواد األولية إذل مواد مديرية اإلنتاج:  -3
يف  مصنعة وتتم ىذه العملية على مستوى الورشات عن طريق برؾبة اآلالت اؼبسخرة إلقباز ـبتل  الطلبيات

كما أهنا تضم نشاطُت %37.52اآلجاؿ ادحمددة، وربتوي ىذه اؼبديرية غالبية العماؿ يف اؼبؤسسة بنسبة 
 أساسيُت:

 ربقيق اإلنتاج من خالؿ إشرافها على صبيع خطوط اإلنتاج. -
 الصيانة من خالؿ إشرافها على مصاحل الصيانة اؼبختلفة. -

ة وتتكوف ىذه اؼبديرية من ثالثة: مصلحة األكياس، مصلحة تبع اإلنتاج يف كل مرحلة بالوحدتوتعمل على 
 العلب، مصلحة االستثمار اعبزئي، واعبدوؿ يبثل اؼبصاحل واألقساـ التابعة ؽبذه اؼبديرية.

 يوضح عدد العمال في مديرية اإلنتاج(3)جدول رقم
 التعداد          
 المصلحة

  اإلناث الذكور
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 %00 00 %11.82 22 الطباعة
 %33.33 01 %5.91 11 مراقبة النوعية

 %00 00 %22.58 42 مصلحة العلب
 %33.33 01 %53.76 100 مصلحة األكياس

 %00 00 %1.16 03 االستثمار اعبزئي
 %33.33 01 %4.32 08 التشكيلية والربؾبيةالفنون

 189 %100 03 %100 186 المجموع
 المستخدمين المصدر: مصلحة
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ىي القاعدة األساسية اليت تًتكز عليها مصلحة تسَت اؼبخزونات حبيث تقـو بتوفَت طلبيات مديرية التموين:  -4
مديرية اإلنتاج وىي توفر اؼبواد األولية وما يرفقها من مواد كيماوية وغَتىا الالزمة للعملية اإلنتاجية، إضافة إذل 

إذل دائرة التموين ومصلحة تسيَت اؼبخزونات ويف اعبدوؿ التارل يبُت عدد  ضماف النقل من وإذل اؼبؤسسة وتنقسم
 العماؿ يف ىذه اؼبديرية.

 ضح عدد العمال في مديرية التموينيو  (4)جدول رقم

 التعداد
 المصلحة

  اإلناث الذكور
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 %25 01 %20 05 التموين
 %50 02 %34 09 وسائل عامة
 %25 01 %44 11 تسيَت اؼبخزونات

 29 %100 04 %100 25 المجموع
 المصدر: مصلحة المستخدمين

ستعماؿ العقالين لليد العاملة تم بشؤوف العاملُت وتسهر على االىي مديرية هتمديرية الموارد البشرية:  -5
بعض الوظائ  واؼبهاـ األخرى كاالستقطاب،  ستمرار، باإلضافة إذلإذل ربقيق ظروؼ جيدة وربسينها با وتسعى
ختبار، التعيُت، التكوين التحفيز...إخل وتتكوف من مصلحة التوظي  والتكوين، واعبدوؿ التارل يوضح اؼبصاحل اال

 التابعة ؽبا وعدد العماؿ فيها.

 يوضح عدد العمال في مديرية الموارد البشرية (5)جدول رقم

 التعداد        
 المصلحة

  اإلناث الذكور
 النسبة العدد النسبة العدد

 %75 03 %54.55 06 اؼبوارد البشرية
الشؤوف 

 جتماعيةاال
05 45.45% 01 25% 

 15 %100 04 %100 11 المجموع
 المصدر: مصلحة المستخدمين
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االجتماعية من حيث األجور ودفع التأمينات وتتمثل مهمتها يف متابعة العاملُت  مصلحة المستخدمين:-
حًتاـ القوانُت السارية اؼبفعوؿ والسهر على تطبيق القوانُت الداخلية للوحدة فيما ىبص تنظيم سلوؾ األفراد وا

 وذلك بفعل اؼبنازعات فيما بينهم.

هتتم بتكوين العماؿ اعبدد واؼبًتبصُت بصفة خاصة ودفع الكفاءة يف اؼبستوى  مصلحة التوظيف والتكوين:-
 القدامى بصفة عامة. اإلنتاجي للعماؿ

 قسم األجور.-

ىي القلب النابض للمؤسسة حيث تًتجم كل عمليات اإلنتاج والبيع إذل  والمحاسبة: يةمديرية المال -6
تكالي  اؼبنتجات، استالـ اؼببالغ اؼبالية اؼبقابلة للمنتجات اؼبقدمة أو ىي اليت توفر اعبانيب اؼبارل  األمواؿ تسدد هبا

 الذي يضمن السَت اغبسن للمؤسسة، وتنقسم إذل ثالثة دوائر: دائرة ادحماسبة التحليلية، دائرة ادحماسبة اؼبالية.

 يبين عدد العمال في مديرية المالية (6)جدول رقم

 التعداد
 المصلحة

  اإلناث الذكور
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 %100 04 %100 05 ادحماسبة العامة
 09 %100 04 %100 05 المجموع

 المصدر: مصلحة المستخدمين.

تقـو جبمع وتسجيل وتبويب وتلخيص كل نشاطات اؼبؤسسة، العمليات، التبادالت، دائرة المحاسبة العامة: -
يف دفاتر ؿباسبية بطريقة منضمة تعتمد على نظاـ ؿباسيب دقيق ومتكامل ويقـو ادحماسب بتفسَت التدفقات، وىذا 

عمليات النشاط اؼبمكنة للتعبَت عنها بالنقود وسبكن معرفة مدى تطور ذمة اؼبؤسسة تتمثل يف عناصر األصوؿ 
 والفصوؿ.

ل شروط االستغالؿ على مستوى اؼبؤسسة : تسمح ىذه ادحماسبة بالتحليل الدقيق لكدائرة المحاسبة التحليلية-
 حبيث يتم تقدًن التكالي  السلعية واػبدماتية من أجل ربديد سعر البيع وسعر التكلفة.

 دائرة المحاسبة المالية.-

ىي اؼبديرية اليت تقـو بإصالح اآلالت واؼبعدات اإلنتاجية وصيانتها بالكيفية اليت تتضمن  المديرية التقنية:-7
 العملية اإلنتاجية إضافة إذل خدمات أخرى تقدمها اؼبؤسسة مثل إصالح العطل الكهربائي واؼبيكانيكي.
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 نظيم، دائرة الصيانة.وتتوزع إذل طبسة مصاحل: مصلحة اػبدمات، مصلحة الكهرباء، مصلحة اؼبنهجية والت     

 يوضح عدد العمال في المديرية التقنية (7)جدول رقم 

 التعداد
 المصلحة

  اإلناث الذكور
 %النسبة العدد %النسبة العدد

المنهجية 
 والتنظيم

07 16.6 01 100 

مصلحة 
 التجديد

13 30.6 00 00 

 00 00 26.9 11 الكهرباء
 00 00 26.9 11 الميكانيك
 43 100 01 100 42 المجموع

 المصدر: مصلحة المستخدمين 

 مصلحة الخدمات-

 مصلحة الكهرباء-

 مصلحة الميكانيك -

 دائرة الصيانة-

تقـو دبراقبة مدى جودة اؼبادة األولية سواء كانت مستوردة أو ؿبلية، كل اؼبواد اؼبستهلكة على  مراقبة النوعية: -8
النطاؽ الواسع كما وبق ؽبا قبوؿ أو رفض أية مادة كانت تدخل ىذه اؼبصلحة حدود صالحياهتا حىت على 

 مستوى ما بعد البيع.

تقـو بتسجيل كل اؼبعلومات ومعطياهتا وأنواعها، إف مديرية التدفق ومراقبة التسيير وأنظمة المعلومات:  -9
اغباسوب من شأنو ضبط كل اغبسابات كاألجرة اؼبخزوف، اؼببيعات، اؼبشًتيات يف ظروؼ جد قصَتة، وتعمل 

 على ربرير معامالت الوحدة.
 وتنقسم ىذه اؼبديرية إذل مصلحة واحدة وىي مصلحة اإلعالـ اآلرل.  
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ستعماؿ يَتية اليومية بام ىذه اؼبصلحة دبساعدة كل الدوائر يف حل مشاكلها التسهتت مصلحة اإلعالم اآللي: -
إدارة ادحماسبة واؼبالية وذلك  تقنيات اإلعالـ اآلرل وباألخص إدارة شؤوف اؼبستخدمُت كما تساعد وبصفة خاصة

 ستخراج كل الوثائق اؼبستعملة مثل:با

 القوائم الحسابية.- 

 ملفات الزبائن. - 

 الموردين.مصلحة - 

كم أف ؽبذه اؼبصلحة دورا ىاما يف اؼبعاعبة وادحمافظة على اؼبعلومات واؼبعطيات اؼبالية واليت تستحوذ عليها الوثائق 
 ادحماسبية واإلدارة للوحدة.

 ئل الضرورية، كما ربتوي على فرقةوىي تسهر على سالمة وأمن الوحدة، وىي ؾبهزة بالوسامديرية األمن:  -10
 خاصة للتدخل ضد اغبرائق.
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 مكانياتها و إ : أىداف الشركةلمطلب الرابعا

 ىداف الشركةأ:ولالفرع األ

ادية الوطنية فإف الشركة قتصبالغة يف تطوير معظم القطاعات االنظرا ؼبا تكتسبو عملية التوضيب من أنبية  
ىتماـ باؼبواد األولية اؼبتاحة على الصعيد الوطٍت واؼبتوفرة خاصة باؽبضاب العليا، حيث يتحوؿ كيميائيا تسعى لال

 إذل مادة سيليلوزية قابلة إلنتاج الورؽ.

واالستفادة من األوراؽ القديبة، كما هتدؼ إذل القضاء على التبذير باستعادة فضالت اإلنتاج من الورؽ  
عتمادا على أرشفة اإلدارات العمومية، وأوراؽ التوضيب اؼبستعملة واعبرائد و الكراريس القديبة، كما هتتم اؼبؤسسة ا

ر الذي يلعبو التغلي  يف رواج السلعة، حيث أف إغراء بتطوير نوعية التغلي  بشكل يالئم مع كل منتوج نظرا للدو 
 اؼبستهلك يؤدي إذل سهولة تسويق اؼبنتوج.

 تسعى الشركة الوطنية للتوضيب وفنوف الطباعة يف إطار ـبطط التنمية إذل: 

 توفَت مناصب الشغل.- 

 ربقيق النوعية اإلنتاجية.- 

 توفَت اؼبواد االستهالكية.- 

 العاؼبية وجلب العملة الصعبة. منافسة اؼبنتوجات- 

 ربقيق اإلدماج االقتصادي الوطٍت ورفع قيمة اإلنتاج الوطٍت.- 

 ربقيق اؼبخطط السنوي مع اؼبؤسسات من نفس النوع. - 

 ستعادة اؼبنتوجات السيلولوزية.اؼبشاركة يف تطوير وتنمية عملية ا - 

. سطرت ؾبموعة 200/9001يزو دة حسب مقياس إقا لنظاـ تسَت اعبو ختيار الشركة ؼبنهج التسيَت وفوبعد ا
من األىداؼ السنوية، يتم التقييم شهري لكل نشاطاهتا، والقياـ بعمليات التصحيح اؼبناسبة، ويف الوقت 

 اؼبناسب، مث تتقدـ بالتقييم السنوي النهائي ومن مث قياس مدى قباح طريق العمل يف كل مديرية.

 ات المؤسسة: إمكانيالفرع الثاني

إف مؤسسة التوضيب وفنوف الطباعة تتوفر على إمكانيات مادية ومالية كبَتة وأخرى بشرية ىائلة تعمل  
 على ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة وىي:
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 أوال: اإلمكانيات مادية

 وتظهر يف اعبدوؿ التارل: 

 دية لشركة التوضيب وفنون الطباعةيوضح اإلمكانيات الما (8جدول رقم )

 العدد اإلمكانيات
 10 تفصيل وتقطيع آالت

 10 آالت الطي والتلصيق السريع
 07 آالت أكياس صغيرة الحجم

 08 كياس كبيرة الحجمآالت األ
 10 آالت طبع الورق

 04 آالت تقطيع الورق والورق المقوى
 08 آالت رفع األثقال

 المصدر: مديرية اإلنتاج. 

 ثانيا: اإلمكانيات البشرية

إمكانيات بشرية مؤىلة وذات خربة وتعمل على السَت اغبسن وربقيق األىداؼ تتوفر اؼبؤسسة على  
 اؼبرجوة، حبيث تنقسم ىذه اإلمكانيات إذل:

 إطارات سامية- 

 أعوان التحكم- 

 منفذين - 

 باإلضافة إلى عمال مؤقتين.- 

 ادحمصل عليها:ىذا اعبدوؿ اإلمكانيات البشرية  وتقـو اؼبؤسسة بتحديد وإحصاء العماؿ كل شهر ونبُت يف
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 يوضح اإلمكانيات البشرية في مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة.(9) جدول رقم

 التعداد         
 المصلحة

  إناث ذكور
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 %3.48 15 %26.7 115 إداريُت
 %1.16 05 %68.6 295 عماؿ
 430 %4.64 20 %95.3 410 اجملموع

 المصدر: مصلحة الموارد البشرية. 

 ثالثا: اإلمكانيات المالية

دج وتعتمد   2.584.530.000.00ؿبل الًتبص يقدر رأس ماؽبا ب: EMABAGإف مؤسسة 
صَتة األجل يف اغباالت الطارئة  إذل القروض البنكية واليت تعترب ديوف ق رجعوت 100على أمواؽبا اػباصة بنسبة 

 ستقباؿ طلبيات تفوؽ القدرات اؼبالية للمؤسسة.كا
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 (2019-2015يب و فنون الطباعة خالل فترة )ضالهيكل المالي لمؤسسة التو  :المبحث الثاني
لتطبيق ربليل اؽبيكل اؼبارل للمؤسسة ينبغي توفَت الوثائق اؼبالية الالزمة لذلك، ومن بُت ىذه الوثائق ـبتل  

 .2019 - 2015اؼبالية وؽبذا سيتم عرض اؼبيزانيات اؼبختصرة للفًتة اؼبيزانيات 
 المختصرة المالية : عرض الميزانياتاألول المطلب

 .2019 – 2015يوضح اعبدوؿ التارل اؼبيزانيات اؼبالية للمؤسسة الوطنية للتوظي  وفنوف الطباعة خالؿ فًتة 
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 ( لجانب األصول2019-2015لفترة ) يمثل الميزانية المالية المختصرة (10جدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 األصول
  األصول الثابتة الصافية

60000 
 

490416.67 
 

5937956.97 
 

476429.98 
 

 التثبيتات العينية 400569.64
 2428481956 2488859733 2268436922 2318778498 1643818930 التثبيتات المادية
 00 00 65000000.00 35693000.00 69300000 التثبيتات الجارية
 26948596.89 28862793.97 26526280.27 457897723.7 25172363.83 التثبيتات المالية

 2455831123.64 2518198958.66 2360557160.1 2812850638.5 1669744293.89 مجموع األصول الثابتة
  األصول المتداولة

529176675.55 
 

426665124.72 
 

357220060.99 
 

391090454.62 
 

 قيم االستغالل 585888474.35
 909452587 953517250.4 1000356198 766598138.8 756639437.2 قيم شبو جاىزة

 45365371.74 291475903.8 331598332.4 466987673 1625830569.75 قيم جاىزة
مجموع األصول 

 المتداولة
2911646682.59 1660250937 1689174591.8 1636083608.9 1540706433.15 

 3996537556.7 4154282567.56 4049731752.02 4473110575.63 4581390976.48 مجموع األصول
 من إعداد الطالبتُت اعتمادا على القوائم اؼباليةالمصدر:
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 (2019-2015يمثل الميزانية المالية المختصرة لجانب الخصوم لفترة )( 11الجدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 الخصوم
  األمواؿ الدائمة

2546315002.21 
 

2486932299.61 
 

2446712609.50 
 

2404251931.31 
 

 األمواؿ اػباصة 2377994882.67
 1224798080.61 1263999499.36 1312656659.39 1744149416.87 1746483521.63 ديوف طويلة األجل

 1462592963 3668251430 3759369268 4231081715 4292798523 ؾبموع األمواؿ الدائمة
 3937744593.51 486031136.89 290362483.13 242028859.15 288592452.64 ديوف قصَتة األجل
ؾبموع ديوف قصَتة 

 األجل
288592452.64 242028859.15 290362483.13 486031136.89 393744593.51 

 2996537556.79 4154282567.56 4049731752.02 4473110575.63 4581390976.48 ؾبموع اػبصـو
 عتمادا على القوائم اؼبالية.من إعداد الطالبتُت االمصدر: 
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 : مؤشرات التوازن الماليالثاني المطلب
حتياج رأس ااؼبؤشرات وىي رأس اؼباؿ العامل و سنقـو بدراسة التوازف اؼبارل للمؤسسة من خالؿ عرض أىم 

 .2019إذل   2015يبثل مؤشرات التوازف اؼبارل خالؿ السنوات من  اؼباؿ العامل وكذا اػبزينة، واعبدوؿ التارل
حتياج يف رأس واألصوؿ الثابتة وكذلك االلدائمة ويقسم إذل: رأس اؼباؿ العامل ويبثل الفرؽ بُت األمواؿ ا

 .اؼباؿ العامل اؼبتمثل يف األصوؿ اؼبتداولة، مطروح من اػبصـو اعبارية
 .حتياج رأس اؼباؿ العاملاىي الفرؽ بُت رأس اؼباؿ العامل و كذا اػبزينة و و 

 (2019-2015) مؤشرات التوازن المالي للفترة بين( يمثل 12)دولالج

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان السنوات
 األموال الدائمة
 األصول الثابتة

4292798523 
1669744923.89 

4231081715 
2812850638.89 

3759369268 
23605571638.18 

3668251430 
251819858.66 

3602792962 
2455831123.64 

 1146961839 1150052472 1398812108 1418231077 2623054230 رأس المال العامل

 األصول المتداولة
 الخصوم المتداولة

1285816113 
288592452.64 

1193263264 
242028859.15 

1557576259 
290362483.13 

1444607704 
130068136.8 

1495341061 
138430129.7 

حتياج في رأس ا
 المال العامل

997223660.4 951234404.9- 1267213776+ 1314539567+ 1356910931+ 

 -209949092 -164487095 131598332 466996672.1 1625830570 الصافيةالخزينة 

 .(2019-2015)عتماد على ميزانيات اؼبؤسسة للفًتة بُت باال من إعداد الطالبتُت المصدر:

 :ؼبؤشرات التوازف اؼبارل نالحظ أف 12 من خالؿ اعبدوؿ رقم

اؼبوجهة لتمويل األصوؿ اؼبتداولة، إذ يسمح ما ىو ذلك اعبزء من اؼبوارد اؼبستقرة :رأس المال العامل -1
حتفاظ جبزء رباح واالستثمارات وتوزيع األسًتاتيجية خبصوص االرات اإلاإذا كانت اؼبؤسسة تستطيع مواجهة خي

( يف اؼبؤسسة أف 2019 - 2015ستنتجنا خالؿ فًتة الدراسة )احتياجات دورة االستغالؿ، حيث امنو لتمويل 
رب من األصوؿ الثابتة وىذا ينتج عنو رأس ماؿ عامل موجب، أي أف اؼبوارد الدائمة مولت األمواؿ الدائمة أك
 (.2019 – 2015ىناؾ فائض( أي أف اؼبؤسسة حققت توازف مارل خالؿ ))األصوؿ الثابتة 

تستطيع اؼبؤسسة مواجهة ديوهنا  يبثل العجز الذي يظهر عندما ال: حتياج في رأس المال العاملاال -2
حتياجات رأس اؼباؿ استنتجنا قيم اتعاملُت واؼبخزونات لديها، حيث على النشاط بواسطة حقوقها لدى اؼباؼبًتتبة 
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حتياجات اوىذا راجع إذل تراجع قيمة  2016لبفض سنة ادراسة، إال أنو العامل موجبة خالؿ كل سنوات ال
وىذا   2019إذل 2017من سنة  بتداءاع رتفا الاليت سبوؿ هبا اؼبؤسسة، ليعود لارتفاع يف قيمة اؼبوارد  التمويل و
 .رتفاع الديوف قصَتة األجلاوكذا القيم ادحمققة بنسبة تفوؽ  ستغالؿرتفاع قيمة قيم االاراجع إذل 

ستنتجنا اؤسسة يف فًتة زمنية معينة، حيث وىي األمواؿ اليت تكوف ربت تصرؼ اؼب الصافية: الخزينة -3
لبفاض مستمر، وقد سجلت نتيجة سالبة يف اأف النتيجة موجبة، إال أهنا يف ( 2017 – 2015خالؿ الفًتة )

 .األخَتتُت من الدراسة سنتُتال
 .وعلى العمـو يبكن القوؿ، أف وضع اؼبؤسسة غَت مستقر ويشهد تدىورا ماليا

 (2019 – 2015يب وفنون الطباعة خالل فترة )ضالهيكل المالي لمؤسسة التو  نسب:الثالثالمطلب 
حتياجاهتا، امادىا على أمواؿ الغَت يف سبويل عتارل اؼبدى الذي سلكتو اؼبؤسسة يف نسب اؽبيكل اؼبا تقيس
لتزامات اؼبًتتبة عليو، حيث أف حساب نسب اؽبيكل اؼبارل تعترب يف غاية رتباط اؼبوجود بُت رأس اؼباؿ واالوتبُت اال

 :قياسها كما ىو موضح يف اعبدوؿ التارلاألنبية حبيث تعرض درجة اػبطر الذي يواجو اؼبؤسسة، ويبكن 
 (2019 – 2015خالل فترة )نسب الهيكل المالي يمثل ( 13) جدول رقم 

 2019 2018 2017 2016 2015 العالقة النسبة
نسبة التمويل 

 الدائم
 1.4 1.4 1.5 1.50 2.57 األمواؿ الدائمة / األصوؿ الثابتة

نسبة المديونية 
 العامة

 0.68 0.72 0.65 0.79 0.79 األمواؿ اػباصةؾبموع الديوف / 

نسبة القابلية 
 للسداد

 0.40 0.42 0.39 0.44 0.44 ؾبموع الديوف / ؾبموع األصوؿ

نسبة 
ستقاللية اال

 المالية

 0.59 0.75 0.60 0.56 0.55 األمواؿ اػباصة / ؾبموع األصوؿ

نسبة التمويل 
 الذاتي

 0.96 2.9 1.03 1.75 1.52 األمواؿ اػباصة / األصوؿ الثابتة

 عتماد على اؼبيزانيات اؼبالية للمؤسسة.من إعداد الطالبتُت باالالمصدر:

 



 -بسج بىعسيسيج-ملإطظت الخىطيب وفىىن الطباعتخالت الفصل الثالث           دزاطت 

 

68 
 

 :نستنتج أف (13)من خالؿ اعبدوؿ رقم 

خالؿ سنوات الدراسة وىذا يدؿ على وجود رأس  1: نالحظ أف النسبة تفوؽ نسبة التمويل الدائم -1
ستثمار، وىي نسبة مالئمة ألف األمواؿ الدائمة التمويل واالؤسسة ربقق توازف بُت ماؿ عامل موجب وعلى أف اؼب

 2015ىذه النسبة يف تعطي األصوؿ الثابتة وىذا يدؿ على أف اؼبؤسسة ربقق توازف ىيكلي، حيث كانت 
لبفاض يف السنتُت األخَتتُت بنسبة لتستمر يف اال 1.50إذل  2017و  2016لبفضت يف سنيت او  2.57
 .ىذا يدؿ على أف اؼبؤسسة لديها ىامش أماف هبعلها تبتعد عن العسر اؼبارل%100تفوؽ  اودبا أهن 1.4

 (2019-2015)يوضح تطور نسبة التمويل الدائم للفترة (04) الشكل

 
 .2019-2015عتماد على اؼبيزانيات اؼبالية للمؤسسة خالؿ الفًتة الطالبتُت باالمن إعداد  المصدر:

إال أهنا تستمر يف  0.79ػثابتة واليت تقدر ب 2016و 2015فًتة : نالحظ يف نسبة المديونية العامة -2
وىذا يدؿ على أف اؼبؤسسة غَت مثقلة بالديوف ألهنا سبتلك  1لبفاض يف باقي السنوات، وىي نسبة أقل من اال

 .رأس ماؿ كبَت على الديوف
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 )2019 –2015(نسبة المديونية العامة للمؤسسة لفترة تطور يوضح (05) الشكل

 
 .2019-2015عتماد على اؼبيزانيات اؼبالية للمؤسسة يف الفًتة من إعداد الطالبتُت باال المصدر:

 - 2015خالؿ سنوات الدراسة من 0.5ما الحظناه أف ىذه النسبة أقل من  نسبة القابلية للسداد: -3
وبالتارل تعترب وضعية  0.39صلت ىذه النسبة إذل أفضل سنة ؿبققة بأقل نسبة حيث و  2017، وتعترب 2019

فالس وىذا ما ا، خاصة عند وقوعها يف حاالت اإلالوحدة جيدة، وذلك كوهنا سبتلك ضمانات لتسديد ديوهن
 .هبعلها تستفيد من قروض خارجية

 (2019-2015)يوضح تطور نسبة القابلية للسداد للمؤسسة لفترة (06) الشكل

 
 .2019-2015اؼبيزانيات اؼبالية للمؤسسة لفًتة عتماد على من إعداد الطالبتُت باالالمصدر:
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ؼبعياري فهي أكرب من اغبد نالحظ أف صبيع النسب ؿبصورة بُت اجملاؿ ا ستقاللية المالية:نسبة اإل -4
لذا ،0.60ػكانت يف حدىا األقصى وقدرت ب  2017ويف  ،%60ولكنها تقًتب من اغبد األقصى %20 األدىن

هبب التقليل من ىذه النسبة ألنو إذا زادت سوؼ يصبح ىناؾ تبذير لألمواؿ كما أنو يستحسن حصر ىذه 
 .ألهنا األفضل %40و  %30النسبة ما بُت 

 )2019-2015(ستقاللية المالية في المؤسسة خالل فترةيوضح تطور نسبة اال(07)الشكل 

 
 .2019-2015اؼبيزانيات اؼبالية للمؤسسة يف فًتة عتماد على من إعداد الطالبتُت باالالمصدر: 

 %100نالحظ من اعبدوؿ أف تغطية األمواؿ اػباصة ألصوؿ الثابتة ذباوزت  نسبة التمويل الذاتي: -5
وبالتارل فإف خالؿ  2019 خالؿ سنة 0.96لتنخفض ىذه النسبة إذل  2019 – 2015خالؿ فًتة ما بُت 

 .تغطي ؾبمل األصوؿ الثابتة ما يشَت إذل بوادر العجز عن التمويل الذايت ىذه السنة األخَتة األمواؿ اػباصة ال
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 (2019-2015)يوضح تطور نسبة التمويل الذاتي في فترة (08)الشكل

 
 .2019-2015عتماد على اؼبيزانيات اؼبالية للمؤسسة خالؿ الفًتة من إعداد الطالبتُت باال المصدر:

 ستراتيجية المتاحة أمام المؤسسةالمطلب الرابع: الخيارات اإل

ؿ الا مؤسسة التوضيب وفنوف الطباعة خسًتاتيجية اليت ازبذهتح يف ىذا اؼبطلب أىم اػبيارات اإلسنوض 
 سنوات الدراسة.

 ستراتيجية التنافسإ -

( حيث أف ىذا اػبط ال GCنتاج أكياس كبَتة اغبجم خاصة باإلظبنت)إخطوط  03سبتلك اؼبؤسسة  
 صعوبات بل أنو يتماشى بكل سهولة يف اؼبؤسسة.يواجو أي 

خاص بإنتاج العلب اؼبطوية،  03ط ( واػبPMCنتاج أكياس صغَتة ومتوسطة اغبجم )إأما اػبط الثاين، ىبص 
وذل، كما توجد العديد من اؼبؤسسات األ نتاجي بالدرجةإؽ الذي تنشط فيو اؼبؤسسة ىو سوؽ ذ أف السو إ

لبفاض األسعار وىنا اجيدة وغَت غذائية فبا يؤدي إذل  يستعملوف نوعية ورؽ غَتاؼبنافسة يف السوؽ حيث 
 اؼبستهلك ىو الذي وبكم جبودة الورؽ الذي يستخدمو.
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 ستراتيجية التوسع:إ -

 سًتاتيجية إذل التوسع وذبديد وربديث كل ما ىبصها وذلك للنمو.هتدؼ ىذه اإل 

وفنوف الطباعة تسعى إذل شكل جديد وعصري لألكياس تساعد على  سًتاتيجية التوسع يف مؤسسة التوضيبإو 
 ضبلها بسهولة عند التسوؽ.

 ستراتيجية ترشيد النفقاتإ -

فبكن وذلك سًتاتيجية إذل تقليل اؼبصاري  والنفقات بأقصى تقدير ىذه اإل اؼبؤسسة من خالؿ  تسعى 
 ستبداؿ العامل باآللة إذا أمكن.ابتقليل عدد العماؿ أو 

 ستراتيجية النمو الزيادة في اإلنتاجية:إ -

سًتاتيجية الدخوؿ إذل السوؽ دبنتج جديد كالورؽ اؼبثقب الذي يستعمل يف تسعى اؼبؤسسة من خالؿ ىذه اإل
  صناعة العلب)علب األدوية( أو الورؽ الذي يستعمل يف صناعة لوحة الربايل اػباصة باؼبكفوفُت.

، ستقراء اؼبيزانيات و ربليل نسب اؽبيكل اؼبارل للمؤسسة ؿبل الدراسة بناءا على ما سبق و من خالؿ ا         
ماف هبعلها تبتعد عن العسر اؼبارل أي أهنا و غَت مثقلة بالديوف و ؽبا ىامش أخَتة مستقلة ماليا ف ىذه األقبد أ
ن ًتاذبيات النمو و التوسع اليت تسعى إذل توسيع النشاط معتماد على إسماليا و ىذا ما يبكنها من االمتوازنة 

و ربقيق أىداؼ جديدة دبستوى أعلى  ،ستحواذ على أكرب نصيب يف السوؽخالؿ رفع مستوى اإلنتاجية و اال
 من أىدافها السابقة.

ذا التأثَت من حيث نالحظ ى،من ىنا نستنتج أف اؽبيكل اؼبارل يؤثر على إسًتاذبية اؼبؤسسة بشكل كبَت          
فعندما تكوف نسبة اؼبديونية منخفضة كما ىو اغباؿ خالؿ سنوات الدراسة  ،خالؿ نسب اؽبيكل اؼبارل 

( على التوارل فإف اؼبؤسسة يف وضع 0.79،0.79،0.65،0.72،0.68و اليت قدرت ب ) 2015-2019
 متوازف كلما كاف ؽبا تأثَت إهبايب على و بالتارل كلما كاف اؽبيكل اؼبارل ،مارل جيد يسمح ؽبا بالتوسع يف نشاطها 

 اإلسًتاذبيات.
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 ار الفرضياتبختا -1
 على ضوء ما مت الوصوؿ إليو من خالؿ الدراسة يتضح:

 الفرضية األولى: -
وىذا ما  روبية يف اؽبيكل اؼبارل.ألديها ف اؼبؤسسة أستقراء اؼبيزانيات اؼبالية و النسب تبُت امن خالؿ  
 األوذل. صحة الفرضية يثبت

 الفرضية الثانية: -

تبُت أهنا تعتمد على  -برج بوعريريج-يب وفنوف الطباعة ضمؤسسة التو طالع على واقع من خالؿ اإل 
صحة  يثبتنتاجية.وىذا ما لزيادة يف اإليد النفقات اش، تر فساالنمو، التوسع، التن تتمثل يفصبلة من اإلسًتاذبيات 

 .نيةالفرضية الثا

 الثالثة:الفرضية  -
تقراء ميزانياهتا ونسبها توضح أف سو ااؼبؤسسة رأيناه من اإلسًتاذبيات اؼبعتمدة على مستوى  بناءا على ما         

سبكنها من صياغة تتمتع بوضعية مالية مروبة و نسبها يف وضع جيد فبا يكسبها نقاط قوة اؼبؤسسة ؿبل الدراسة 
 اؼبارل. وىذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.ىيكلها  إسًتاذبيات مناسبة ذبعلها تتوافق

 نتائج الدراسة الميدانية -2
 أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 

 تاجي، يتميز باؼبنافسة بنسبة كبَتة.إنيب وفنوف الطباعة يف سوؽ ضتنشط مؤسسة التو  -1

جل وتقـو بتسديد  األألهنا تعتمد على الديوف قصَتة ستقرار اؼبارل نوعا ما، تتميز اؼبؤسسة ؿبل الدراسة باال -2
 كل الديوف طويلة األجل.

 ؼبا تشهده من قدرة على التمويل الذايت.إف مؤسسة التوضيب و فنوف الطباعة ؽبا توازف مارل يف ىيكلها -3

و  ،حبيث تستطيع اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية اليت ربتاجها بسهولة ،متع اؼبؤسسة دبرونة يف التعامل مع دائنيهاتت-4
 بالتارل فاؼبؤسسة مستقلة يف ازباذ قراراهتا.

 ؤسسة التوضيب و فنوف الطباعة باالعتماد على صبلة من االسًتاذبيات.يسمح الوضع اؼبارل ؼب-5

اذبية التوسع تبٌت سًت إحيث أف  ،سًتاذبيةاإلة أحد اغبلقات اؼبهمة يف عملية صياغة تعترب القرارات اإلسًتاذبي-6
 ستثمار.  وفقا لقرار اال
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 قتراحاتاال -3
 على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يبكن التأكيد على التوصيات التارل: 

سًتاتيجية التنافسية للتصدي اؼبؤسسة اؼبنافسة وذلك بتطوير اإلالعمل على تطوير اؼبنتجات ؼبواجهة منتجات  -1
 .اؽب

و اليت تؤثر على عملية صياغة اإلسًتاذبية قبل اختيار  دراسة و ربليل كل العوامل الداخلية و اػبارجية-2
 سًتاذبية اؼبناسبة.اإل

 كتساب مكانة كبَتة يف األسواؽ.ا السعي لدخوؿ أسواؽ جديدة و -3

 ؼبا ربققو من وفرات ضريبية. ،تعزيز االستدانة إذل جانب التمويل الذايت-4

 و ربديد نقاط الضع  من أجل مواجهتها و التصدي ؽبا. ،السعي لتحديد نقاط القوة و استغالؽبا-5

 آفاق الدراسة -4
 ف تكوف موضوع دراسة مستقبلية.أا ؾبموعة من اؼبواضيع اليت يبكن نلشكالية، اتضحت معاعبة اإل بعد 

 سًتاتيجية على اؼبؤسسة.تأثَت الفجوة اإل - 

 سًتاتيجية.زباذ القرارات اإلادور التشخيص اؼبارل يف  - 

 سًتاتيجية التنافس.إأمثلية اؽبيكل اؼبارل وعالقتو ب - 
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 ة خالص

حاولنا من خالؿ الدراسة التطبيقية التعرؼ على مؤسسة التوضيب وفنوف الطباعة وذلك من خالؿ ربليل  
خالؿ فًتة  ةيت تتبعها اؼبؤسسسًتاتيجيات العليها كما تعرفنا على أىم اإلحصل ىيكلها اؼبارل وربليل البيانات اؼبت

 الدراسة.
ختالالت ويعود ذلك ة متوازنة بالرغم من وجود بعض االويف األخَت نستنتج أف الوضعية اؼبالية للمؤسس 

 إذل سلطة التسيَت اإلداري.
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 خاسبة
سًتاتيجية اؼبؤسسة، حيث يعتمد اؽبيكل اؼبارل إراز العالقة بُت اؽبيكل اؼبارل و حاولنا إب ىذه الدراسةمن خالؿ 

داخلي، ويف بالدرجة األوذل على األمواؿ اػباصة وبنسبة قليلة على الديوف، أي أف اؼبؤسسة تعتمد على التمويل ال
قليلة وىذا يعد عامال إهبابيا حتياجاهتا اؼبالية من اؼبورد تلجأ إذل التمويل اػبارجي بنسبة احالة عجزىا عن تغطية 

 ستقاللية اؼبالية.ستفادة من االلال

سًتاذبية اؼبالية تعترب من اعبانب فالقرارات اإل، ةسًتاتيجياإل اتاػبيار  و اتسًتاتيجية على القرار ترتكز اإل 
صائبة كلما زاد قباح فكلما كانت القرارات ناجحة و  ساسها يتحدد مصَت اؼبؤسسة؛أنو على اؼبهم يف اؼبؤسسة أل
و  ختيار أفضلها واليت تتناسب مع أىدافهاة بُت البدائل اؼبتاحة للمؤسسة الاؼبفاضل من خالؿ اؼبؤسسة و ذلك
 ىا.استمرار و  اليت تضمن بقائها

ابيا إهبسًتاذبية اليت تنعكس تتمتع جبملة من اػبيارات اإل عريريجة التوضيب و فنوف الطباعة بربج بر مؤسس      
من خالؿ توطيد العالقة بُت اؼبؤسسة و ادحميط و أفضل ىذه اػبيارات ىو التوسع يف نشاطها  ،على اؼبؤسسة
رحبيتها و الرفع من وفاء و ربسُت  ،نتاجية جديدة طموحة و مبتكرةإفعليها تطوير ثقافة  ،الذي تعمل فيو

 .تعزيز موقعها يف السوؽعلى كما عليها العمل ،زبائنها
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