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  "  هللا نفم نعمة نم مبك ماو: " تعاىل قال
  

نا لجناز عمإاحلمد هللا الذي بنعمتـه تتـم الصاحلـات ونشكـره علـى توفيقـه لنا يف 
نشكـره علـى توفيقـه  و ذلك يف واملستعان املعان فهو فضله على ونشكره املتواضع

  العمل هذا إجناز يف وفقنا الذي هوف لنا
 الفاضل الدكتورإىل  أتقدم بالشكر اجلزيل والثناء اخلالص والتقدير يشرفين أنمث 

بنصائحه  بخل علياذي مل يال "الوهاب عبد بريكة بن: "املشرف وأستاذي
جزاه اهللا عين كل خري وتوجيهاته القيمة

د املساعدة من ي قدم يلمن بالشكر اجلزيل إىل كل  كما ال أنسى أن أتقدم
اليت قدمت " رحال سالف"األستاذة الكرمية خص بالذكر أ قريب أو من بعيد و

اإلرشاد،  الكثري من املساعدات من مراجع و توجيهات باإلضافة للنصح ويل 
  .ا اهللا كل خريا فجازامهما حقهموال تكفي الكلمات لتفيه

 إطارات و مسؤويل كافة إىل والتقدير الشكر خبالص التقدم ننسى ال كما
 امليدانية راسةالد حمل املؤسسة وعمال

  إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا العمل من قريب أو بعيد
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هدي عملي هذا، والكل يستحق اإلهداء، لكن أحرتت إىل من إ
:ختصر وأقولأ  

 إىل روح أيب الطاهرة 
الكرمينيو جدي  يتمن يف الوجود والد ىغلأإىل   

مجيع أفراد عائليت و  و الصغرية ندىيتإىل إخويت وأخ  
أمتىن هلا التوفيقأمال رحال   يتقيصد ربدال  ةقيإىل رف  

طالب للعلمإىل كل   
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اليت تتسم  قتصاديةإلكل من احمليط اخلارجي و الداخلي للمؤسسات ا  صفة تطور إن   
 إجراءو  األحداثمواكبة هذه  تفرض على هذه املؤسساتبالديناميكية و احلركية الدائمة، 

و . يف النهوض باملؤسسة أمهيةملا هلا من  سرتاتيجيات املتبعة يف الوقت الراهنتغيريات على اإل
كل   إجياد  ترتكز عليها الدراسات احلالية معاجلوانب اليت أهمسرتاتيجية هي من ن اإلإبالتايل ف

ا فاملؤسسة تسعى  .العوامل اليت تؤثر عليها، و من بني هذه العوامل اهليكل املايل للمؤسسة ذا
اليت من بينها على مستوى اجلانب املايل و  تعزيز مركزها التنافسي ملواجهة التحديات إىل

  .سرتاتيجيإلا

، قتصاديةعلى املؤسسات اإل األثرو  األمهية بني جانبني بالغي اجلمع  املذكرة هذه حتاول و عليه  
دف  توجيه  إىلاملؤسسة، حيث تسعى  إسرتاتيجيةالعالقة بني اهليكل املايل و  إبراز إىلفهي 

داخل املؤسسة  سرتاتيجيرتباط بني كل من اجلانب املايل و اجلانب اإلطبيعة اإل إىل األنظار
  .من أجل حتديد اخليارات اإلسرتاتيجية املناسبة لوضعها التنافسي الصناعية

ا على يتوقف ستمرارهاإو  الصناعية املؤسسات جناح أصبح املنافسة، فيه حتتدم عامل ففي     قدر
 .سرتاتيجية املناسبةختيار اإلإعلى 

  

 املؤسسة،  إسرتاتيجية أمثلية اهليكل املايل، اهليكل املايل، الرفع املايل، :الكلمات المفتاحية
  .سرتاتيجياخليار اإل
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   Le statut de développement de chacun de l'environnement externe 
et interne des entreprises industrielles qui sont dynamiques et 
cinétique permanent, imposé à ces entreprises suivre ces événements 
et apporter des modifications aux stratégies utilisées à l'heure 
actuelle en raison de leur importance dans la promotion de 
l'entreprise. Et par conséquent, la stratégie est l'un des aspects les 
plus importants qui sous-tendent les études actuelles, avec la 
création de tous les facteurs qui l'affectent, et parmi ces facteurs, la 
structure financière de l'institution elle-même. La SFI cherche 
à renforcer sa position concurrentielle à relever les défis, y 
compris le niveau de point de vue financier et stratégique. 
   Et cette note, il essaie de combiner les deux aspects sont 
particulièrement importants et l'impact sur les entreprises 
industrielles, il vise à mettre en évidence la relation entre la 
structure financière et la stratégie de l'entreprise, car elle cherche 
à attirer l'attention sur la nature du lien entre chacun de l'aspect 
financier et stratégique au sein de la Société industrielle afin de 
déterminer options stratégiques qui s'imposent pour mettre leur 
compétitivité. 
    Dans le monde hautement concurrentiel, le succès des 
entreprises industrielles et de sa continuation dépend de la 
capacité de choisir la bonne stratégie. 

 Mots clés: la structure financière, le levier financier, 
l’optimisation de la structure financière, la stratégie 
d’entreprise, le choix stratégique.  
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  العامة مقدمةال
 

 أ 
 

  :مدخل

 االقتصادية ومظاهرها أبعادها هلا مركبة عملية إىل أساسا تعود متداخلة تطورات و متسارعة حتوالت اليوم العامل يشهد   
ا يف تتحكم اليت بالعوملة، عليه يطلق ما وهي السياسية، و الثقافية و جتماعيةاإل و التكنولوجية و واإلعالمية  الدول جمريا
  .إعالمية و قتصاديةإ كيانات من ا يرتبط وما أمريكا خاصة و املتقدمة الصناعية

 كيان ترسيخ يف بدأت و القدمي العاملي النظام أسس قتلعتإ العاتية املتغريات من جمموعة الظاهرة هذه فرضت لقد و   
 مما سابقه، على العصر هذا ومعايري آليات و مالمح ختلفتإ بذلك و احلياة، جماالت كل يف املستمر التغيري مسته جديد،
 مركز الصناعي القطاع حيتل أصبح إذ. املتجددة و اجلديدة اآلليات و باملفاهيم األخذ ضرورة يعاصره من كل على يفرض
 جاهدة تسعى الدول فإن هنا ومن الدول، لتقدم األساسية املؤشرات إحدى يعترب و املعاصر قتصادياإل اهليكل يف الريادة
ا لتحقق هتمام و بصفة خاصة ، تزايد اإل الصناعي القطاع تشكل اليت هي املؤسسات جمموع أن مبا و النتائج أفضل صناعا

ا. شتدادها على الصعيد العاملي، بكل ما يتعلق باملؤسسةإ بعد ظهور املؤسسات الكبرية و تزايد املنافسة و  اآلن مطالبة فإ
 النمــوذج أبعــاد أحــد هي اليت املؤسسة، إسرتاتيجية دراسة على الرتكيز بالتـايل و اجلديد، الواقع هذا مــــع تكييفها بضرورة
  .الصناعي قتصاداإل منهج عليها يطلق الذي و ،)أداء/سلوك/هيكل( املعروف

البقاء  جل النجاح وأيار و من فاإلسرتاتيجية هي الوسيلة الوحيدة اليت حتمي املؤسسة من حاالت الفشل و اإل   
ليس ضروريا أن تتنافس كل املؤسسات بنفس الطريقة، فكل مؤسسة تضع إسرتاتيجيتها اخلاصة للتعامل مع  ستمرار، واإلو 

خصومها املتنافسني خلدمة قاعدة عمالئها املتعاملني معها، و عليه كل مؤسسة تسعى إىل تطوير إسرتاتيجيتها و اليت متكنها 
. نصبت أساسا يف كل ما له عالقة باإلسرتاتيجية إديدة ومتجددة، فربزت لدى املؤسسات اهتمامات ع ،من املنافسة بفعالية

  .و لذلك تقوم بدراسة كل ما يؤثر على اإلسرتاتيجية اليت حتددها أو ختتارها املؤسسة سواءا تأثريا مباشرا أو غري مباشرا

 مصادر عن البحث أمهها اليت التحديات من جمموعة مبواجهة مكانتها تعزيز إىل تسعى املؤسسة جعل التطور هذا إن   
 القرارات أهم من يعترب الذي املمتلك التمويل أو قرتاضباإل التمويل إما اخليارين لدراسة املالية اإلدارة جاءت لذلك متويل،
 االقتصادية،( للمحيط املتغرية العناصر مع التعامل على املؤسسة عتمدتإ لقد و ،الرئيسي املؤسسة دف الصلة ذات املالية

 املعلومات توفر بدورها تقتضي اليت اإلسرتاتيجية باليقظة التحلي املؤسسة على يقتضي ما...) السياسية، القانونية،
ن حتديد اإلسرتاتيجية ينبثق من رؤية إسرتاتيجية، بالتايل تعتمد املؤسسة على العديد من القرارات يف إاإلسرتاتيجية، و عليه ف

بة هلا من بينها القرارات املالية نظرا ملا حيوزه اجلانب املايل من أمهية داخل املؤسسة، جيعلنا سبيل اختيار اإلسرتاتيجية املناس
نسعى الكتشاف العالقة بينه و بني اجلانب اإلسرتاتيجي الذي هو إحدى أسس النهوض باملؤسسة يف عصر تسوده املنافسة، 

  .و تسعى فيه املؤسسة لزيادة حصتها من السوق
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  :البحث إشكالية

 :اآليت السؤال على اإلجابة حملاولة البحث هذا موضوع جاء هلذا   

  ما هي طبيعة العالقة بين الهيكل المالي و إستراتيجية المؤسسة الصناعية؟

 وعلمي منطقي، استدالل إىل الوصول وبغية اإلشكالية، هذه وحتليل ملعاجلة البحث مبوضوع اإلملام ولغرض سبق ما على بناءا
 على اإلجابة و بطرح ، نقوم للمؤسسة الصناعية اهليكل املايل على إسرتاتيجية أثر حول نظري وفكري إطار بلورة من ميكن

  :التالية الفرعية األسئلة

 ما؟ ؟ما املقصود باهليكل املايل و اهليكل املايل االمثل   و ما هي حمددا
 املايل؟ للهيكل املفسرة النظريات خمتلف هي ما 
 الصناعية؟ للمؤسسة بالنسبة اإلسرتاتيجية أمهية هي ما 
 ؟ الصناعية املؤسسة سرتاتيجيةإ حتديد يف دورا املايل للهيكل هل  

  :البحث فرضيات

  :هي الفرضيات من جمموعة صحة ختبارإ الدراسة حمل اإلشكالية حتليل يتطلب   

 كرب عائد و أعتماد املؤسسات على اهليكل املايل املناسب يكون وفقا لتكلفة مصادر التمويل املتاحة و اليت حتقق إ
 قل درجة خماطرة؛أ
 اإلسرتاتيجية البدائل أفضل ختيارإ إىل الصناعية املؤسسة نظرا لظروف احمليط و هيكل الصناعة و بيئتها تسعى 

 ستمرارية؛اإل و البقاء ضمان جلأ من أمامها املتاحة
  ختيار اإلسرتاتيجية و اهليكل املايل؛إاملسامهني فقط كأطراف داخلية هي اليت تؤثر على  

  :البحث أهداف

 اإلسهامات لبعض منظم منهجي تأصيل و علمي، بعمق ستقراءإ حماولة إىل العلمية الدراسة ذه قيامنا خالل من نسعى   
 جديدة أفكار طرح وحماولة املؤسسة، إسرتاتيجية و املالية اإلدارة حقل ضمن الباحثني العديد من طرف من املقدمة املعرفية
  سرتاتيجي؛اإل التحليل اجلديد يف جتاهاإل تثمن

 :أمهها أهداف مجلة حتقيق إىل أيضا و   

 توضيح كل من اهليكل املايل و اهليكل املايل األمثل مع التعرض إىل خمتلف أبعاده الرئيسية ؛ 
 هي اإلسرتاتيجيات اليت ميكن للمؤسسة تطبيقها يف جماهلا الصناعي؛ معرفة ما 
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  ستمرار يف ظل ختيار اإلسرتاتيجية هو السبيل الوحيد الذي يساعد املؤسسة على البقاء والنمو واإلإتبيان أن معرفة كيفية
 حميطها التنافسي؛

  باهليكل املايلرتباطها إحماولة معرفة مكانة حتديد اإلسرتاتيجية من وجهة نظر. 
و نأمل من خالل حتقيق هذه األهداف أن ترقى هذه املذكرة إىل مستوى املسامهة يف املعرفة العلمية وإثراء املكتبة مبرجع    

 .علمي وميداين جديد 

 :البحث أهمية

ويف بقائها ومنوها بصفة ختيار اإلسرتاتيجية  يف حياة املؤسسة، إ تكمن أمهية هذا املوضوع يف توجيه األنظار إىل أمهية   
عتبار وظيفة إو ب. هذا بإبراز مدى ضرورة التكيف مع الظروف املالية للمؤسسة اليت تتسم باحلركية املستمرة  خاصة، و

ز احلاجة إىل اإلدارة و التمويل من أهم الوظائف األساسية داخل املؤسسة، و زيادة أمهية هذه الوظيفة مع منو املؤسسات و بر 
 و املايل باجلانب العلمي االهتمام زيادة يفهذا البحث  يساهم أن نأملف. املالية و ذلك لتأثريها على القرارات اإلسرتاتيجية

 .للمؤسسة سرتاتيجياإل

  :الدراسة حدود

 اجلزء يف نتطرق حيث تطبيقيا، جزءا ويتعلق باهليكل املايل و اسرتاتيجية املؤسسة  نظريا جزءا الدراسة هذه تتطلب   
 يف - Les Grands Moulins de Sud – GMS   للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة حالة دراسة إىل التطبيقي
 .بسكرة

  :الموضوع ختيارإ مبررات

خاصة، كما تعود أسباب اختيارنا هلذا املوضوع بالدرجة األوىل إىل امليل الشخصي لقضايا ذات الطابع احلديث واإلسرتاتيجي 
أن هذا اإلهتمام نابع أيضا بإحساسنا باألمهية البالغة وكذا الدور املهم اليت حتتله اإلسرتاتيجية يف حياة املؤسسة خاصة يف ظل 

  .األوضاع االقتصادية العاملية الراهنة 

  :مايلي املوضوع هذا دراسة و ختيارإ إىل دفعتنا اليت األسباب أهم من و

 اجلزائر؛ ومنها النامية الصناعية بالدول للمؤسسات سرتاتيجياإل اجلانب املايل و بني بالربط االهتمام ضعف 
 إشكالية اليت تناوهلا هذا املوضوع؛ بعمق تناولت اليت وامليدانية قلة الدراسات النظرية 
  األداء األمثل؛نظرا ألمهية عنصر التنسيق و التواصل املتميز بني وظائف املؤسسة يف خلق التكامل و الوصول إىل  
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  :الدراسة صعوبات

  :أمهها من الصعوبات من العديد الدراسة بإعداد قيامه فرتة خالل الباحث واجه   

 السفر محلنا على الذي األمر املوضوع حداثة عتبارإل منها احلديثة خاصة باملوضوع الصلة ذات املراجع مجع صعوبة 
 .منها الضرورية للكثري الرتمجة إىل باإلضافة وجودها، مواقع عن والبحث جلمعها عديدة مرات

 هذا أن حتقيق ذلك ومنهجي، علمي بعمق وحتليلها الفكرية للمادة والتجريدي املفاهيمي النظري التناول صعوبة 
 .تنميتها يصعب ذهنية ومهارات عقلية قدرات باحث أي من يتطلب اهلدف

 ستخدامإو  معريف إطار ببناء األمر تعلق إذا خاصة اإلنسانية، للدراسات املالزم العلمي ستنتاجاإل صعوبة 
  .ستداليلواإل البنيوي للمنهج

  :أدواته و البحث منهج

 املنهج حبثنا يف ستخدمناإ املقرتحة الفرضيات صحة ختبارإ دفو  حبثنا، إلشكالية ومنهجي علمي بتحليل القيام بغية   
 خمتلف حتليـل عند التحليلي و التطورات، بتحـديد التارخيي و املعلومات، و احلقائق جتميع على يعتمد الذي الوصفي
 التحليل تتطلب اليت للمؤسسة املالية الوضعية على للتعرف الكمية التقنيات بعض استعمال و البيانية، األشكــال و اجلداول،

العربية و األجنبية اليت متت يف جمال املنهج االستقرائي عن طريق استقراء الدراسات و األحباث والكتب و الدوريات  املرتكز
  .سرتاتيجية وذلك خلدمة هدف البحثقتصاد الصناعي، التحليل املايل و اإلاإل

  :يلي كما فهي البحث هذا يف املستخدمة األدوات أهم عن و   

 الت و الكتب من املصادر  ومعلومات،كانت أفكار من لنا أتاحته ما و الفرنسية، و العربية باللغتني جاءت: ا
 .البحث هذا إجراء يف األساس

 و الطـروح، ملختلف معـاجلـات من تضمنته ما و الفرنسية، و العربية باللغتني كانت: امللتقــيات و املداخـالت 
 .املايل اهليكل و سرتاتيجياتاإل الصناعي، قتصادباإل املتعلقة اإلشكاليات

  مواقع من شبكة اإلنرتنيت. 
 احلالة دراسة حمل املؤسسة لنا منحتها اليت املعطيات. 
  :السابقة للدراسات بالنسبة البحث موقع

 يف أجنزت اليت فاألحباث الالحقة، البحوث إليها تستند جديدة وحمطة السابقة، البحوث سلسلة تكمل حلقة حبثنا يعترب   
  :، نذكر منهااملوضوع جوانب وتناولت الوطن جامعات خمتلف
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ماجستري يف  ، مذكرةإستراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة االقتصاديةأثر ، سليمان بلعور .1
هذه الدراسة جمرد حماولة إلثارة موضوع الشراكة ، 2004: التسيري، غري منشورة، ،  جامــعة اجلــزائر  علوم

ا تفتح جمال االجتهاد يف حتديد امل ؤشرات املالية اليت ميكن اإلسرتاتيجية وما قد يتـرتب عنها من آثار، كما أ
 .اعتمادها يف تقييم األثر املايل ألي قرار  اسرتاتيجي 

 إشكالية حول الوطين امللتقى ،للمنشأة السوقية القيمة على المالي الهيكل تأثيرمداخلة بعنوان  زغيب، مليكة .2
 املايل اهليكل بعالقة متعلقة ، و هي دراسة2005: اجلــزائر سكيكدة، جامعة االقتصادية، املؤسسات تقييم

 .للمنشأة السوقية بالقيمة
ــروحةسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائريوسف قريشي،  .3  العلوم يف دكتوراه ، أطـ

 املفسرة املتغريات دراسة يف يتمثل كان الدراسة هدف. 2005: اجلــزائر جامــعة  منشورة، غري االقتـصادية،
 ذلك و اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات متيز اليت التمويل سياسة طبيعة على الوقوف من التمويل هليكل

  .2001/2003 الفرتة على ومتوسطة صغرية مؤسسة 128 من لعني ميدانية دراسة على باالعتماد
  :البحث هيكل

 الفرضيات صحة واختبار الصناعية، املؤسسة إسرتاتيجية على  املايل اهليكل  تأثري إمكانية مدى إشكالية بتحليل سنقوم   
  :كالتايل عامة خبامتة متبوعة و عامة مبقدمة مسبوقة مرتابطة فصول ثالثة ضمن املقدمة

  .حتليل اهليكل املايل للمؤسسة :ولالفصل األ

  .ماهية اهليكل املايل و مكوناته :ولاملبحث األ

  .النظريات املفسرة للهيكل املايل :املبحث الثاين

  .موال و الرفع املايلنسب اهليكل املايل، تكلفة األ :املبحث الثالث

  .سرتاتيجيسرتاتيجية املؤسسة و العالقة بني اهليكل املايل و اخليار اإلإ :الفصل الثاين

  .سرتاتيجيةاملفاهيم القاعدية لإل :ولاملبحث األ

  .سرتاتيجية للمؤسسة و تقييمهااخليارات اإل :املبحث الثاين

  .سرتاتيجيالعالقة بني اهليكل املايل و اخليار اإل :الثالثاملبحث 
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  .دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب :الفصل الثالث

  .تقدمي مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب :ولاملبحث األ

  .عداد امليزانيات املالية لوحدة السميد و الفرينةإ :املبحث الثاين

 .سرتاتيجية لوحدة السميد و الفرينةاخليارات اإلاهليكل املايل و  :املبحث الثالث
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  تمهيد

ا تسيري أجل من األموال على للحصولتسعى  املؤسسات إن      ثننيإ بني ختتار أن عليها فبالتايل ،أنشطتها توسيع و عمليا
 كيفيةال أن بالذكر اجلدير من و .التمويل الذايت طريق عن أو ،األموال قرتاضإ إىل اللجوء ماإ ،األساسية التمويل بدائل من
 املالية القرارات حدأهذا و يعترب  .حجمها على كبري بشكل يعتمد املطلوب املال رأس توفري مؤسسةلل خالهلا من ميكن اليت

 املذكور القرار يتضمن و املالية، األوراق سوق يف أسهمها قيمة تعظيم املؤسسة املتمثل يف دف الوثيقة الصلة ذات و املهمة
 من املايل باهليكل املتعلقة العناصر خمتلف إىل الفصل هذا يفسنتطرق  ليهو ع. املختلفة التمويل ملصادر املناسب املزيج ختيارإ

  : التالية املباحث خالل

 .و مكوناته املايل اهليكل ماهية :األول املبحث
 .املايل لهيكلل لنظريات املفسرةا :الثاين املبحث
 .املايل الرفع تكلفة األموال ونسب اهليكل املايل،  :الثالث املبحث
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  و مكوناته المالي الهيكل ماهية:األول المبحث

 شكلي أن و الشروط بأفضل عليها حيصل أن بل األموال، مصادر على التعرف جمرد على نياملالي  اءر املد عمل يقتصر ال   
 رتبطييث ح .املايل يعرف هذا املزيج باهليكل و ،ةممكن تكلفة بأقل عائد كربأ عليه يرتتب الذي األموال من املزيج ذلك
ا يف تشك دياملايل اجل األداء ستخدام املصادر التمويلية املتاحة إو مدى  هليكلهذا امن يل التوليفة املثلى للمؤسسة على قدر
قتصادي مبا يضمن تشكيل الثروة، و الرفع من معدل النمو، و بالتايل قيمة املؤسسة اإل أصلهابوترية تكافئ دوران  أمامها

  1.بشكل عام

  مناهجه و المالي الهيكل مفهوم:األول المطلب

ا  وانباجلأهم يعترب اهليكل املايل من      تأثريمن مسامهني و مسريين، ملا هلا من  صاحل داخل املؤسسةامل أصحاباليت يهتم 
نتعرف على مفهوم س عليه يف هذا املطلب، و لإلفالسستقرار املؤسسة من اجلانب املايل، و ضمان عدم تعرضها إعلى 

  .ليتسىن لنا حتليله املايل ناهج اهليكلمو 

  المالي الهيكل مفهوم:األول الفرع

ا،إ متويل لغرض املطلوبة األموال على منها املؤسسة حتصلت اليت املصادر تشكيلة" نهأ علىاهليكل املايل  يعرف     ستثمارا
 جمموعاهليكل املايل هو  ،التعريف هذا حسب و، 2"امللكية حقوق و اخلصوم جلانب املكونة الفقرات مجيع يتضمن وهو

     .احملاسبية الناحية من هذا و امليزانية يف األيسر اجلانب يف تنعكس اليت التمويل قرارات

 قصرية مصادر من سواء أيضا و ،قرتاضإ أو ملكية سواء التمويل أنواع و أشكال مجيع من تكوني" بأنه أيضا يعرفو    
ا لاليت متو  مصادر التمويل أساس على هنا املايل اهليكل عرفايل و بالت ،3"األجل طويلة أو األجل ، من نشاطها املؤسسة 
  .املقرتضة و املمتلكة األموال، و األجلقصرية و طويلة  أموال

  .أصوهلا ملختلف التمويلية املصادر تعكس اليت الصورة ابأ للمؤسسة) املالية البنية أو( املايل اهليكل تعريف ميكن أيضا   

 يف املؤسسة فإن قرتاضاإل هو التمويل مصدر كان فإذا الطبيعة، حسب آخر إىل مايل مورد من التمويل تكلفة ختتلف و   
ا خماطرة، وضع  ،األموال تلك مردودية كانت مهما ستدانةاإل سبيل على عليها حازت اليت األموال فيلاتك دفعب ملزمة أل

 أمام املؤسسة فإن تمويل الذايتال هو التمويل مصدر كان إذا بينما. ستدانةاإل كلفةبت يسمى ما أمام املؤسسة أن نقول عندئذ
                                                             

 .56 ، ص،2007: جامعة بسكرةغري منشورة، ، مذكرة ماجستري اقتصاد و تسيري املؤسسة، على الوضع المالي للمؤسسة أثرهامصادر التمويل و حممد بوشوشة،  1
  . 349 ص، ،2009 :األردن ، دار اليازوري،اإلدارة المالية المتقدمةالتميمي، ارشد فؤاد  عدنان تايه النعيمي،  2
  .128 ص، ، 2002 :، الدار اجلامعية، مصراإلدارة الماليةعبد الغفار احلنفي ، رمسية زكي قرياقص،   3
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 على بالتايل وهي املؤسسة، مال رأس يف ملكية ميثل التمويل من املصدر هذا أن إذ اخلاصة، األموال تكلفة سمإب يعرف ما
 هو ملا األقل على مساوية مردودية حتقيق خاطرةمل معرضة املؤسسة فإن وعليه ،املسامهني طرف من املتوقعة باألرباح عالقة
 ما أمام تكون عندها اخلاصة، األموال وتكلفة ستدانةاإل تكلفة التكلفة من نوعني املؤسسة تتحمل مث ومن .طرفهم من متوقع
    .اخلاصة األموالتكلفة  أو املال رأس بتكلفة يسمى

ختيار إتكلفة متويل معينني، و عليه يتوجب على املؤسسة حسن و  لكل منط من التمويل درجة خماطرة أنيتضح مما سبق    
  1.للمؤسسة املالية السياسة ، الذي يندرج ضمنقبوله املمكن و اخلطر املطلوب العائد ضوء يف هيكلها املايل

 املختلفة، وهلاأص بتمويل املؤسسة قيام كيفية يظهر الذي و  املايل اهليكل األول :التاليني صطلحنيامل بني نفرق أن البد   
 األسهم و األجل طويلة  القروض من عادة يتكون الذي و للمؤسسة الدائم التمويلب يعرف الذي و املال رأس هيكل  والثاين
 من جزءا يعترب املال رأس هيكل نإف األساس هذا على و. األجل قصري ئتماناإل أنواع مجيع يستبعد و امللكية حق و املمتازة

   2.سسةلمؤ ل املايل يكلاهل

  المالي الهيكل ختيارإ مناهج :الثاني الفرع

  :وهي املناسب التمويل هيكل حتديد يف تستخدم مناهج ثالثة هناك   

  التوازن منهج: أوال

 البدائل ضوء يف املال رأس تكلفة حساب يتطلب هذا و ،للهيكل املايل مالية مرونة و توازن حالة وجود املنهج هذا يفرتض   
 للطلب معينة حالة و متوقع، عائد هناك أن وهي حمددة فرتاضاتإ ظل يف املختلفة، التمويل مصادر من احةاملت التمويلية
 الذي و التمويلي، املزيج اريختإب القيام مث الفائدة، أسعار جتاهاتإ أساس على تتحدد املايل، السوق يف األموال على والعرض
 3 .متويل تكلفة قلأ يصاحبه

 

 

  
                                                             

، للنمو الداخلي كإستراتيجيةت الصغيرة و المتوسطة و الرفع المالي  المال في اتخاذ قرار تمويل المشروعا رأسدور تكلفة دادن عبد الغاين، و آخرون، مداخلة بعنوان  1
   .2، ص، 2003: و املتوسطة و تطويرها يف االقتصاديات املغاربية، اجلزائر الصغريةالدورة التدريبية الدولية حول متويل املشروعات 

  .360،ص،2004:، الدار اجلامعية، مصر اإلدارة الماليةحممد صاحل  احلناوي و آخرون ،   2
  .287ص،  ،2009:، مصراملكتب اجلامعي احلديث ،اإلدارة المالية امحد عبد اهللا اللحلح، جالل الدين املرسي،  3
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  المقارن ازنالتو  منهج: اثاني

اليت  اليةامل اخلطط من العديد وضع يتم لذلك و األموال، لتكلفة باإلضافة حتقيقه جيب إضايف عائد معدل وجود يفرتض   
 اإلضايف العائد إىل الوصول بالتايل و األموال، تكلفة على خطة كل ثرأ تحديدقوم بت وخمتلف  متويلي مزيج على حتتوي

  .ةسؤسللم املناسب التمويلي املزيج ختيارإ ميكن ططاخل هذه قارنةمب و املطلوب،

  الديناميكي الحركي التوازن منهج:اثالث

 البيئة بقيود يتأثران حيث األعمال، خماطر و املالية املخاطر مها و التمويلي، املزيج ختيارإ يف يؤثران متغريين وجود يفرتض   
 وجود املعلومات، توفر مدى ،ئتماناإل مدة: موعة من العوامل متمثلة يفجمب و ،املؤسسةب احمليطة  اخلارجية البيئة و الداخلية
 املركز ،التكلفة :مثل ستغناء عنهاال ميكن اإل قيود ضوء يف املايل القرار ختاذإ يتم أن على ،املعامل حمددة واضحة مالية سياسة

 اإلنتاجية العمليات ضوء يف و .اخل...املاضي يف ختذتأ اليت املالية القرارات و، األموال ستخدامإ جمال ،ؤسسةللم ئتمايناإل
 حجم يف تغري كل مع يالتمويل املزيج تغري إىل يؤدي ذلك نأل اإلنتاجية املوارد و األصول  ستغاللإ درجة و والتسويقية

ا جيعله منهج م املناسب التمويلي املزيج ختيارإ عندالذكر  املناهج السابقةبني  نهجامل هذا مععليه جي و. املؤسسة أعمال
  1 .متكامل

  المالي الهيكل محددات :الثاني المطلب

 اآلخر البعض ، يف حنيامللكية أموال على كليا عتمدت املؤسسات فبعض ،أخرى إىلة مؤسس من املايل اهليكل خيتلف     
 األسباب هي ما هو الذي يطرح نفسه السؤال لكن و .املختلفة بأنواعها رتضةقامل األموال ستخدامإ يفكبري  بشكل يتوسع

تكون  ختالفاتاإل هذه نأ :هو اجلواب و ؟يف هياكل التمويل بني املؤسسات ختالفاتاإل هذه مثل وجود إىل تؤدي اليت
  .املؤسسة تستخدمها اليت األموال أنواع حتديد عند عتباراإل بعني أخذها جيباليت املتنازعة  عواملال يد منعدلل نتيجة

  :على النحو التايل .داخليةعوامل خارجية و عوامل  :جمموعتني إىلف هذه العوامل ميكن تصنيو بالتايل     

  لهيكل الماليلالخارجية  محدداتال: األولالفرع 

ا العوامل امل    سوى  األمرو اليت ال ميكن التحكم فيها عادة، و بالتايل ال يتطلب  بالبيئة اخلارجية للمؤسسة رتبطةيقصد 
  :هذه العوامل فيما يلي التكيف معها، و تتمثل

                                                             
  .287ص،  ،مرجع سابق امحد عبد اهللا اللحلح، جالل الدين املرسي،  1
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قل أ األخريةكانت هذه   إذاامللكية، و اليت يف حالة ما  أمواللتزامات و و هي اليت قد مت ربطها باإل :الحالة االقتصادية.1
كرب يف حالة الرواج أنكماش اقتصادي، و لكنها تتمتع بعائد إكرب يف حالة حدوث أخماطر  إىلن املؤسسة تتعرض إمنها ف

 1.دراستها و تقديرها للهيكل املايلعند  ستثماريةاملوازنة بني العائد و املخاطر اإل اإلدارةو بالتايل يتعني على قتصادي، اإل
  :قتصادية تتضمن ما يلين احلالة اإلإعموما فو 

يض في ظل فرتات الكساد جيب ختففرتة كساد و فرتة رواج، ف: التجارية بوجود فرتتني ةتتسم الدور  :التجارية اتالدور  -
على  عن معدل الفائدة األصولخنفاض معدل العائد على إ بسببخنفاض الرحبية إل نظرا حجم القروض يف اهليكل املايل،

نه يكون من إعن معدل الفائدة على القروض، ف األصولالرواج حيث يرتفع معدل العائد على  أوقاتيف  أماالقروض، 
  .تقلبات أييكون هناك ختطيط يستوعب حدوث  أناسب، على احلد املن إىلعتماد على القروض زيادة اإل األفضل

املالية،  األسواقمن عدمه يف  األموالاملختلفة من  األنواعتوافر  مدى تكز علىحيث ير  :المال رأس أسواقظروف  -
اليت يناسبها متويل  )سندات أوممتازة، عادية  أسهم( هام عند حتديد نوع الورقة املالية  تأثرياليت هلا  األنواعكذلك تكلفة هذه و 

  2.تغيري اهليكل املايل إمكانيةدرجة  إىل تأثريهامعني، و ميتد 

هو ما حتققه من مزايا ) ستخدام التمويل املقرتضإ( قرتاض اليت تشجع املؤسسة على اإل عواملالمن  :وفر الضريبيال -
قل أكلفة احلقيقية للدين تكون تال أندخل، حيث ما يعرف بالوفر الضرييب، الناتج عن ظهور الفوائد يف قائمة ال وأضريبية 

عتماد زادت رغبتها يف اإل وفر ضرييبحتقيق املؤسسة على  قدرةو عليه كلما زادت . معدالت الضريبة مرتفعةعندما تكون 
 الضرييب، باإلعفاءمتتعها  مثل األسبابضريبة لسبب من  أين املؤسسة اليت ال تدفع إاملقابل فيف . يف التمويل قروضعلى ال

ا ،قرتاضعلى اإل هاال يشجعللمؤسسة ن املركز الضرييب إف الةاحل ففي هذه ا غري مطالبة  أل ال حتقق أي وفر ضرييب لكو
  3.بدفع ضريبة

  4:و تتضمن ما يلي :خصائص الصناعة. 2

تم بعنصر املرونة  أنجيب  ؤسسةاملن إكانت الصناعة من النوع الذي تتسم مبيعاته باملومسية، ف  إذا :التقلبات الموسمية -
املالئمة بني  يتوجب على املؤسسة ألنه، األجلعتمادها على الديون قصرية إيزيد  أنجيب  بالتايل يف ختطيطها املايل، و

  .ستخدامهاإمصدر التمويل و طبيعة 

                                                             
 .248، ص، 2001: كتبة العصرية، مصر، املاإلدارة المالية و البيئة المعاصرةالسعيد فرحات مجعة، جاد الرب عبد السميع،  1
 .249املرجع السابق، ص،  2
 .405عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق، ص ، 3
  .252، 250السعيد فرحات مجعة، جاد الرب عبد السميع، مرجع سابق، ص، ص ، 4
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سية لتغريات الدخل كانت الصناعة من النوع الذي تتسم مبيعاته باحلسا  إذا :درجة حساسية المبيعات للدخل القومي -
دخل املالك، فضال عن على  بنتائج عكسية  يرجعقد  ألنه، األجلقرتاض طويل نه يتعني عدم التمادي يف اإلإالقومي، ف

قبوال ملواجهة  أكثر األجل ض قصريارت قو اإل التمويل الذايتكون يؤسسة ملخاطر عدم السداد و من مث حتمال تعرض املإ
  .نكماشالتوسع و اإل حاالت

احلاملر ختالف إب للمؤسسةخيتلف شكل اهليكل املايل  :دورة حياة الصناعة - متر الصناعة عادة  ثحيالصناعة،  ة اليت متر 
فكل مرحلة من هذه املراحل تؤثر على شكل اهليكل املايل، . نطالق، النمو، النضج و التدهورمرحلة اإل: التالية راحلاملب

 نمومرحلة اليف  أماحتماالت الفشل، إالعادية و ذلك لزيادة  األسهمعتماد على يفضل اإل نطالقاإلمرحلة يف  أنحبيث 
نه ال يوجد أ جيدر اإلشارة إىل .خلإ...إليهاعند احلاجة  األموالاحلصول على  إمكانيةمن  للتأكدهتمام بعامل املرونة يزداد اإل

صناعة من الصناعات و  أييقها على مستوى و لكن هناك هياكل مثلى ميكن تطب ،مثل جلميع املؤسساتأهيكل متويلي 
  .أصوهلاالصناعة، و وفقا خلصائص هيكل  ملخاطر التشغيل اليت تواجهها هذهذلك طبقا 

  :و تتضمن :خصائص المؤسسة ذاتها. 3

ركات متيل املؤسسات الفردية و ش إذالقانونية،  ختالف طبيعة املؤسسةإكل املايل باهلي يتأثر :القانونية لمؤسسةا طبيعة -
املمتلكات اخلاصة للمالك، وفقا  إىل صلقد تاليت ، خوفا من خماطر عدم السداد قروضعتماد على العدم اإل إىل األشخاص

اشركات املسامهة  أمااملسؤولية غري احملدودة،  ملبدأ من غريها  األجلعلى القروض طويلة  عتمادعلى اإل ةقدر  أكثرتكون  فإ
 األمان معياررتباط بقائها ببقاء املالك، الذين يفضلون إستمرارها و عدم إو ذلك بسبب  ،األخرىالقانونية  األشكالمن 
 .الدخل معيارعلى 

يف الغالب تكون املؤسسات الفردية و شركات  ألنه، ةالقانوني طبيعةيعترب هذا العامل وثيق الصلة بال :حجم المؤسسة -
كبرية نسبيا، فاملؤسسات   أحجاماليت تكون ذات  األموالات ذات حجم صغري نسبيا و ذلك باملقارنة مع شرك األشخاص

ااخلاصة  األموالالفردية تعتمد على  و حىت لو حتصلت  األجلقد جتد صعوبات كبرية يف احلصول على القروض طويلة  أل
متطلبات النمو  دقرتاض كأحإىل اإل أعليها فتجدها بفائدة مرتفعة و شروط غري مالئمة ما جيعل هيكلها غري مرن، و قد تلج

م على املؤسسة كحىت ال يفقد املال   1.سيطر

 

 

                                                             
 .253، 252، ص، ص،  السعيد فرحات مجعة، جاد الرب عبد السميع، مرجع سابق 1
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  يلامهيكل الللالداخلية  محدداتال: ثانيالالفرع 

ا       :نذكر منها، و ؤسسةاملختضع لسيطرة اليت البيئة الداخلية للمؤسسة، و ب املرتبطةالعوامل تلك و يقصد 

ا باإلتستطيع املؤسسة اليت تتميز مبيع :المبيعاتمستوى . 1 القروض،  طريقن ععلى التمويل  تعتمد أنستقرار النسيب ا
اإاملؤسسات اليت تتسم بعدم  ثلم خرىأثابتة  فيلاتتحمل تك أندون  ن مؤسسات إعلى ذلك ف تأسيساو . ستقرار مبيعا

ا ميكنها يف غالبية إاملنافع العامة اليت تتميز ب عالية من الرفع املايل ستخدام نسب إ األحوالستقرار الطلب على منتجا
  .مقارنة باملؤسسات الصناعية) االقرتاض(

لمؤسسة اليت تتميز بنمو لميكن  إذزيد رحبية السهم، يإن زيادة معدل املبيعات بنسبة معينة أما فيما خيص منو املبيعات ف   
ا أن تعتمد  ني يرى البعض أن يف حالة يف ح ،ر أسهم جديدةقل من إصداأ، ألنه عادة تكون تكلفته على القروضمبيعا
عتماد على الديون سيكون حمدودا أو ثابتا عند نسبة حمددة من إمجايل األصول أو من قيمة حقوق ن اإلإزيادة صايف الربح ف

  1.امللكية، لزيادة فعاليتها كمصدر مايل ذايت عن طريق األرباح احملتجزة

 يكل املايلاهل على التأثريما ميكنه من  يف الرقابة اإلدارةو قدرة قرتاض على مركز التمويل باإل رثيؤ  :السيطرة أوالتحكم .2
ستخدام إ، فسوف تفضل أسهم أييسمح هلا بشراء  ال كانت يف حالة سيطرة تصويتية يف املؤسسة و  إذا فاإلدارة، للمؤسسة

تسم الوضع إو يف حالة  ،ؤسسةجديدة يفقدها السيطرة على امل أسهم إصدارن ، ألستثمارات اجلديدةالقروض يف متويل اإل
ا و من مث التعرض  أسهماملايل للمؤسسة بالضعف فسوف تصدر   ىلإجديدة خوفا من خماطر عدم القدرة على سداد ديو

 عتماد على القروض قدو كذلك ختفيض اإل ،احلالية لفقدان وظائفهم باملؤسسة اإلدارة أفرادالذي قد يعرض  األمر إلفالس
على شكل  تأثرياالسيطرة  عيارن ملإو بالتايل ف. آخرينستيالء عليها من مستثمرين ستحواذ و اإلاإل خماطر إىليعرض املؤسسة 

  2.اهليكل التمويلي للمؤسسة

ا، حيث إعلى سداد  ؤسسةط هذه املخاطر بقدرة املترتب :المخاطر المالية. 3 عدم (زادت املخاطر املالية  نه كلماألتزاما
ا على السداد   .قرتاضستخدام اإلإعتمادها على التمويل بإاجهها املؤسسة قل اليت تو ) قدر

                                                             
 .254، 253ص،  السعيد فرحات مجعة، جاد الرب عبد السميع، مرجع سابق، ص، 1
 .405، ص، 2008: ، دار الفكر اجلامعي، مصرالمالية للمؤسسات اإلدارةالتمويل و ، أندراوسعاطف وليم  2
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ستخدام إ إىلمقارنة بغريهم حيث يعمدون  اجلرأةمن املغامرة و  أعلىيتميز بعض املديرين بدرجة  إذ :اإلدارة توجهات. 4
 عتمدون علىالتحفظ و ي، على عكس بعض املدراء الذين يتميزون باملؤسسة أرباحقرتاض بشكل كبري يف حماولة منهم لرفع اإل

  1.بشكل حذرالقروض 

فائدة معقولة حتت  أسعارو هي قدرة املؤسسة على احلصول على القروض و ذلك بشروط مالئمة و  :المرونة التمويلية. 5
ذات املركز املايل القوي لضمان حقوقه ) املقرتض(املقرض دائما يبحث عن املؤسسة  أنمن املعروف  ألنه، الظروفخمتلف 

ستخدام الدين، و املرونة التمويلية إمشجعة على  األخرىو عليه فعندما تكون العوامل . قتصادية الرديئةة يف الظروف اإلخاص
  2.قلأغري متوفرة، فهذا يعين هيكل مايل بنسبة دين 

نه كلما أ إذ، ل، و كذلك نسبة الديون يف هيكل التمويستحقاقات الدينإيف حتديد  أثره إىل أمهيتهترجع  :األصولسيولة  .6
قل سيولة كلما كانت أ األصولكلما كانت   ألنهكرب أعتماد على القروض بنسبة اإل أمكنكلما   األصولزادت درجة سيولة 

املتاحة للمؤسسة  األصولكانت   إذا أي األصلصعوبة رهن  أومدى سهولة  إىل باإلضافةهذا  .قل مرونة يف خدمة القرضأ
  .لألصلستخدامها كضمان تصلح إل

ستقرار التدفقات النقدية وفقا للدورة النقدية للمؤسسة ميكن من التخطيط اجليد لسداد إ إن: التدفقات النقدية .7
من  األمثلرتباطا وثيقا بتحديد املقدار إستقرار التدفقات النقدية إلتزامات املستحقة للدائنني يف مواعيدها، و يرتبط اإل

، هذا يستلزم حتليل التدفق النقدي ملعرفة التدفقات النقدية اخلارجة األسهملة حلم األمثلالقروض الذي ينتج عنه الوضع 
خدمة القرض، و ما مدى قدرة التدفقات الداخلة على تغطيتها، و ذلك لتجنب الوقوع يف دائرة العسر  أعباءاملرتتبة على 

  3.املايل

ت املالئم هو الذي يسمح للمؤسسة باحلصول على بعامل املرونة، فالتوقي أساسييرتبط عامل التوقيت بشكل  :التوقيت .8
، و شروط إليهو فرتة احلاجة  األموالكرب من حتديد مبلغ أمن مصادر تتصف باملرونة، و هذا يعطي للمؤسسة حرية  األموال

فاضلة املسة باحلديث عن املصادر البديلة و يف توقيت سليم يسمح للمؤس لألموالالتعرف على احلاجة  أنكما .احلصول عليه
  .أفضلهاختيار بينها إل

                                                             
 .403، ص، مرجع سابق، أندراوسعاطف وليم  1
 .438، ص 2007: ر املسرية، االردن، داالمالية اإلدارة، آخرونعدنان تايه النعيمي، و  2
 .255، 254ص،  السعيد فرحات مجعة، جاد الرب عبد السميع، مرجع سابق، ص ، 3
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ا مالئمة  :المالئمة .9 ختيار مصدر التمويل إيكون  أن أي جيب، األصولاملستخدمة لطبيعة  األموال أنواعو يقصد 
و يرجع ذلك . األجلمبصادر متويلية طويلة  األجلستخدام، فمثال يتم متويل العمليات طويلة متماشيا و متناسبا مع نوع اإل

  . الالزم احلصول عليها لألموالو  األصلملوائمة و التنسيق بني الطبيعة الزمنية لطبيعة ضرورة ا إىل

العائد يفوق  أنحتققت من  إذا إال) خاصة املديونية(تعتمد على املصدر التمويلي  أنال ينبغي على املؤسسة  :التكلفة.10
  1.ستثمار ذلك املصدرإصول عليه من عائد يتوقع احل أعلىن هذه التكلفة متثل التكلفة املرتتبة عليه، أل

  المالي الهيكل مكونات: الثالث المطلب

ا، نذكرها فيما يليإلتمويل  تلفةخم مصادر طريق عن األموال توفري للمؤسسة كنمي      :ستثمارا

  األجل قصير المقترض التمويل مصادر:األول الفرع

 األجلستغالل و تكون قصرية يت تستخدم لتمويل نشاط اإلالعلى جمموعة الديون  األجلالديون قصرية  مصطلحطلق ي   
ا    2 .اخل...ستغاللديون اإلاملدى القصري و اليت نذكر منها يف الديون  أنواعتوجد العديد من ، و ال تتجاوز السنة أل

 الواحدة، السنة نع تزيد ال زمنية مدة خالل سداده يتوجب الذي لتزاماإل ذلك نهأ على األجل قصري التمويل عرف لقدو    
ئتمان التجاري، نوضحها يف ئتمان املصريف و الثاين اإلاإل األول أساسينينوعني  إىل األجلتنقسم مصادر التمويل قصرية  و

  :ما يلي

  3 تمان المصرفيئاإل :أوال

ا اجلار  أموالمن  إليهتقوم البنوك التجارية بتزويد املؤسسات املختلفة مبا حتتاج     ختيار البنك من إية، و يعترب لتمويل عمليا
ن على املؤسسة اليت يستحس عايريو من امل. ئتمان املصريفم اإلستخداإالرئيسية اليت تواجه املؤسسة اليت تفكر يف  األمور

  :ختيار البنك ما يليإستخدامها يف إ

املوجودة قانونية الو  قتصاديةاإل قيودال إىلو يرجع ذلك  ،ةضرت قيتناسب حجم البنك مع حجم املؤسسة امل أنالبد  -
 .على مقدار القرض املمنوح لعميل واحد

 .ختالف البنوك فيما بينهاختيار البنك الذي يتبع سياسات تتماشى مع حاجاته و ظروفه نظرا إلإعلى املؤسسة  -
                                                             

 .261، 257السعيد فرحات مجعة، جاد الرب عبد السميع، مرجع سابق، ص ،ص ، 1
2 André Farber, Eléments d'analyse financière, Université Libre de Bruxelles,2002, p, 1.  

 .435، 434سنة النشر غري مذكورة، ص، ص،: ، دار اجلامعات املصرية، مصرأدوات التحليل و التخطيط في اإلدارة الماليةحممد صاحل احلناوي،  3
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حية و من نا. البنك يف حالة درايته و خربته بعمليات املؤسسة يكون قادرا على مدها باملشورة املالية أنيالحظ  -
 .نافسةامل ؤسساتتصال وثيق باملإيتم التعامل مع بنك له  أنمن غري املرغوب فيه  أخرى

مع البنك  أو األخرىتتجنب التعامل مع البنوك اليت ال تتمتع بعالقات طيبة مع البنوك  أنجيب على املؤسسات  -
 .املركزي

 .قرو املست البنوك القوية ذات املركز املايل السليم التعامل معينبغي  -

  :هيفالقروض اليت متنحها البنوك  أنواع أهم أما   

 أنقرتاض بشرط  حالة القروض غري املكفولة بضمان، يسمح للمؤسسة باإليف :معين القروض غير المكفولة بضمان. 1 
بنك يضع ال ما و عادة. عتمادباإل األقصىلق على هذا احلد ، و يطوقت أيال يزيد املبلغ املقرتض عن قيمة حمددة يف 

حتفاظ بنسبة معينة يف بالرصيد املعوض حيث يطلب من املقرتض اإل :األولالشرط عتماد، يعرف إ أيشرطني عند فتح 
كان املقرتض حيتفظ مبثل هذا   إذا إالاملقرتضة  األموالزيادة تكلفة  إىلهذا الشرط يؤدي  أن، و الشك حسابه لدى البنك

 منالقروض  إلظهاركل سنة، و هذا   األقلميل بسداد قروضه مرة واحدة على هو وجوب قيام الع :الشرط الثانيو . الرصيد
اال يتخذها العميل على  أنو  األجلالنوع قصري  سياسات  بإتباعك ط البناشرت إلباإلضافة  .األجلطويل  يمصدر متويل أ
منها سياسة تنويع نذكر القرض، هناك بعض القيود اليت حتدد مقدار هذا ما يكون و عادة  .طوال فرتة القرض مالية معينة

و النوع الثاين من القيود . اليت متنح للعميل الواحد لألموال أقصىو اليت تتطلب وضع حد  اليت يتبعها البنك األخطاروتوزيع 
  .ئتماين للعميليتعلق باملركز اإل

يكون  أن إماهذا الضمان ، و و هي نوع من القروض املصرفية حيث تكون مكفولة بضمان :القروض المكفولة بضمان. 2
البنوك ال متنح  أنبضائع، و القاعدة هنا  أومالية  أوراق أوالقبض  أوراق أومعني كاحلسابات املدينة  أو أصل خرآشخص 

  .خنفاض قيمتهإ أخطارعمالئها القروض املطلوبة بالقيمة الكاملة للضمان املقدم بل حتتفظ بنسبة من قيمة الضمان لتغطية 

فالقروض املصرفية غالبا ما تكون متوفرة بسهولة  ،ئتمان املصريفستخدام اإلإتشجع على  اليت األسبابيد من العدهناك    
 األجلقل تكلفة من القروض طويلة أئتمان املصريف اإل أنجند  الغالبالصغرية، و يف  ؤسساتكرب و خاصة بالنسبة للمأ
  . ئتمان التجارياإلو 
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  1 ئتمان التجارياإل: ثانيا

 ،بيعها إعادةلغرض  بضاعةبشراء  األخري، عندما يقوم هذا املشرتي إىلالذي مينحه املورد  األجلئتمان قصري اإل بأنهعرف ي   
ماله العامل ملقابلة احلاجيات اجلارية و عدم مقدرته احلصول  رأسئتمان التجاري يف حالة عدم كفاية اإل إىلو حيتاج املشرتي 

ن رغبة الدائنني التجاريني إف أخرىو من ناحية  ،من القروض القصرية ذات التكلفة املنخفضة ، و غريهاعلى القروض املصرفية
  :أمههائتمان يتوقف على جمموعة من العوامل يف منح هذا النوع من اإل

 رطاخملالعوامل الشخصية مثل مركز البائع املايل و مدى رغبته يف التخلص من خمزونه السلعي و تقدير البائع  -
 .نئتمااإل

تلك العوامل الناشئة عن حالة التجارة و املنافسة مثل الفرتة الزمنية اليت حيتاجها املشرتي لتسويق السلعة و طبيعة  -
  .السلع املباعة و حالة املنافسة و موقع العمالء و احلالة التجارية

متكن  األشكالو مجيع هذه  ،السند االذين أوشكل الكمبيالة  أوئتمان التجاري شكل احلساب اجلاري، و يتخذ اإل    
جل، آوعد منه بسداد قيمتها يف وقت حيصل من البائع على ما حيتاجه من البضائع بصفة عاجلة مقابل  أناملشرتي من 

ستالم، السداد الشهري و السداد ستالم، و الدفع عند اإلالدفع نقدا قبل اإل: أمثلتهامن ئتمان، تتفاوت شروط هذا اإلو 
   .ئتمان التجاري مرتفعةعادة ما تكون تكلفة اإلو . اخل...املومسي

   األجل طويلة المقترضة التمويل مصادر :الفرع الثاني

 األسواق يف السائدة لظروفل اوفق خمتلفة بأشكال و متعددة مصادر من املالية املوارد توفري إىل املعاصرة املؤسسات تسعى   
ا وتوجهات ،املالية  من يعد األجل طويل املقرتض التمويل نإف تقدم ما على وبناءا. عدمها من املخاطر حتمل نأبش إدارا

  .السندات و األجل طويلة قروضال :املصادر هذه أهم من و للمؤسسات األساسية التمويل مصادر

  األجل طويلة قروضال :أوال

 التفاوض طريق عن روضعلى الق حيث يتم احلصول، املالية املؤسسات من األجل طويلة القروض على املؤسسة حتصل   
 الفوائد سداد يتم ، وبينهما املربم بالعقد حمددة لشروط وفقا املقرتض إىل املقرض من األموال نتقالإ خالهلا من يتم املباشر
 تاريخ يف واحدة مرة سداده يتم قد أو معينة تواريخ يف متساوية أقساط على القرض ستهالكإ يتم فيما دوري، بشكل

  : التالية باجلوانب تتعلق شروطاملربم  العقد يتضمن و ،هعلي متفق ستحقاقإ

                                                             
 .437، 436مرجع سابق، ص، ص، حممد صاحل احلناوي،  1
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 .ستحقاقهإ وتاريخ عليه املستحق الفائدة معدل و القرض قيمة -

 .بالقرض املرتبطة الرهونات -

 .القرض أعباء لسداد الزمين اجلدول و بالقرض املرتبطة السماح فرتة -

  .القرض هلا سيخصص اليت ستخداماإل أوجه -

  السندات: ثانيا

 مبوجبه تتعهد لألموال، املقرتضة املؤسسة تصدره مايل صك السند وميثل ،األجل طويل االقرتاض صور أحد السندات تربتع   
سند ويعطي ال ،السند ستحقاقإ تاريخ يدعى حمدد تاريخ يف السند قيمة تسديد وأيضا ،)املستثمر( للمقرض دورية فائدة بدفع

تلتزم املؤسسة بدفعها له سواء حققت أرباحا أم مل  عائد سنوي يتمثل يف الفائدة اليتاملطالبة ب: حلامله مجلة من احلقوق أمهها
. ستحقاق السندإسرتداد كافة أمواله عند تاريخ إ، كما حيق للمستثمر مسية للسندة ثابتة من القيمة اإلوحتسب كنسب حتقق

املؤسسة قبل محلة األسهم املمتازة واألسهم  من أموال التصفية يف حالة إفالس السداداألولوية يف حتمل السندات أيضا 
  1 .العادية

  :نلخصها يف التايل ،ستخدام التمويل عن طريق القروضإهناك العديد من املربرات وراء    

 .املمتازة أوالعادية  األسهمقل من تكلفة أالتكلفة املتوقعة هلذا النوع من التمويل  أنتكلفة القروض حمددة مسبقا، و  -

 .حق التصويت و الرقابة األسهميعطي حلاملي  األسهمعن طريق  التمويل أن -

 .الواجبة اخلصم من الدخل قبل حساب الضريبة األعباءعتبارها من إضرييب للمؤسسة ب إعفاءالفوائد تعطي  أن -

املؤسسة تعطي للمؤسسة املرونة  أسهمذات احلق يف شراء عدد من  أو أسهم إىلالسندات القابلة للتحويل  أن -
 .يل اهليكل املايللتعد

  :نهأمن عيوب التمويل عن طريق القروض  أما   

 .لتزام بدفع الفوائديرتتب عن هذه القروض اإل -

                                                             
يد تيماوي، هواري معراج، مداخلة بعنوان   1 تقييم املؤسسات  إشكاليةامللتقى الوطين حول  ،ل و دورها في تحديد قيمة المؤسسةتحديد هيكل رأس الما مداخلعبد ا

  .3،  ص، 2005: االقتصادية، جامعة سكيكدة، اجلزائر
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 .املتداولة األسهمختفيض قيمة  إىلزيادة املخاطر الناجتة عن التوسع بالتمويل باملديونية مما يؤدي  -

تستطيع املؤسسة  القد  أوا يزيد من التكلفة تغري الظروف مم إىلؤدي تة عن طول الفرتة خاصية املخاطر الناشئ -
 .خنفاض الدخلإلتزامات بسبب املرتتبة على هذا النوع من اإل األعباءمواجهة 

يكل  األعرافتفرض املعايري املالية و  -   1.مال رأسالسائدة حدودا قصوى للقروض 

  ستخدام القروض ضمن الهيكل الماليإمحددات:  

  :ستخدام القروض كمصدر من مصادر متويل املؤسسة، و هي كالتايلإ أمامقف هناك بعض احملددات اليت ت   

يف تواريخ  األقساطتلتزم املؤسسة بدفع الفوائد و  إذتضيف القروض ضغوط على املؤسسات،  2 :تهتكلف و اإلفالس. 1
تفوق الفوائد املادية اليت تعود  ضطرابات مالية هلا تكلفة قدإخلق  إىلالذي يؤدي  األمر، مركزها املايلحمددة بغض النظر عن 

 هحتمل و ما اإلفالسال يقتصر فقط على  األمرن إاملؤسسة ف إفالس إىلو حىت يف حالة عدم الوصول . قرتاضمن وراء اإل
حبها من تكاليف مثل التكاليف القانونية اضطرابات املالية و ما يصالتكلفة الناجتة عن اإل إىلميتد  إمناتكلفة و  ؤسسة منامل
  .حتماالت اخلاصة بفقد العديد من الفرص البيعيةاخلاصة مبثل هذه احلاالت، و كذا التكاليف الناجتة عن اإل اإلداريةو 

تكلفة تسمى بتكلفة  ؤسسةحتمل امل إىلقد يؤدي  ،و محلة السندات األسهمالتعارض يف املصاحل بني محلة  أنكما    
 إحجام، مع ةاختاذ قرارات على درجة عالية من املخاطر  إىل اإلفالسحتماالت إة املسامهون يف حالة زياد أقد يلج إذالوكالة، 

ا إذ، مع صايف قيمة حالية موجبة ةختاذ قرارات ذات درجة مقبولة من املخاطر إاملسامهون عن  مزيد من  إىلتؤدي  أ
و بطبيعة . عائدها مع محلة السندات، و اليت يتحمل املسامهون تكلفتها بالكامل بينما يتقامسون ؤسسةستثمارات يف املاإل
   .إلفالسلحالة جناح املؤسسة و عدم تعرضها  ال تقل حاالت التناقض السابقة يفاحل

  :ثر كل من الضرائب و الضغوط املالية كما يف الشكلأ إدماجميكن : لضرائب و الضغوط الماليةا. 2

  

  

  

                                                             
 . 624، 623سنة النشر غري مذكورة، ص، ص، : ، دار النشر غري مذكورة، مصراإلدارة الماليةعبد الغفار حنفي،  1
 .542ص،  ،2005 :مصر ، املكتبة األكادميية،ويلدراسات في التمحسني عطا غنيم،  2
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  ط الماليةاألثر المجمع لكل من الضرائب و تكلفة الضغو ): 1.1(الشكل 

  

  

                                    

                                                                 

  

                                          

  .543، ص، 2005: ، مصراألكادميية، املكتبة دراسات في التمويلحسني عطا غنيم،  :المصدر

بسبب الوفر  أعلى إىلشكل خط مستقيم يرتفع  تأخذقيمة املؤسسة يف حالة االقرتاض  نأيتبني  )1.1(من الشكل   
 أن إالقرتاض بكميات قليلة، لة اإلاحيف و يكون ذلك  أخرىنعدام تكلفة الضغوط املالية من ناحية إالضرييب من ناحية و 

نقطة تتساوى فيها  إىلنصل  أن إىلحنناء اخلط يف اإل يبدأرتفاع و بالتايل تكلفة الضغوط املالية يف اإل تبدأقرتاض زيادة اإلب
  1 .قرتاضاحلدي نتيجة الوفر الضرييب الناتج عن هذا اإل اإليرادقرتاض وحدة واحدة من النقود مع التكلفة احلدية إل

ما لو كان جمرد كرب عأجتهاد إيف املؤسسة ب حد املالكأكان   إذايعمل الفرد  أنمن املتوقع : تكلفة الوكالة لحقوق الملكية.3
قيمة املؤسسة كلما زادت  درجة والئه ستزداد كلما زادت نسبة ملكيته يف املؤسسة، و عليه ترتفع أن، كما هاموظف يعمل في

 األصلينيحتفاظ املالك إ إىلعن طريق القروض  األنشطةو لذا يؤدي متويل بعض . لكه كل فرد يعمل يف املؤسسةمينسبة ما 
م، و بالتايلللمؤسسة بنسب امللكية   إىلاملسامهون القدامى  أما جل إذاتحملها تجينب املؤسسة التكاليف اليت قد  اخلاصة 

القدامى لكثري من  سامهنيفقدان امل إىلجدد يؤدي  سامهنيجديدة و دخول م أسهماملؤسسة عن طريق طرح  نشاطاتمتويل 
  .املال رأساليت كانت لديهم قبل زيادة  قوةال

  :إىلقرتاض يرجع ن التغري يف قيمة املؤسسة نتيجة اإلإو بالتايل ف   

 .قرتاضالوفر الضرييب بسبب اإل -

 .الوفر يف تكلفة الوكالة يف حالة عدم توسيع قاعدة امللكية -

                                                             
 .543مرجع سابق، ص،  حسني عطا غنيم، 1

منحىن تكلفة الضغوط املالية  
  

 القيمة احلقيقية للمؤسسة

 الية للوفر الضرييبالقيمة احل

B B* 

V 

Vu 

Valus of firm (v) 

القيمة احلقيقية للمؤسسة يف حالة عدم 
 االقرتاض

Deft(B) 

  القيمة احلالية لتكلفة الضغوط املالية
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 .قرتاضالزيادة يف تكلفة الضغوط بسبب اإل -

مقارنة مبؤسسة ختتفي حلقوق امللكية  يف احلسبان تكلفة الوكالة أخذناما  إذاحقوق امللكية  إىللديون ا نسبةترتفع  عليهو    
قل بكثري من أعتماد على القروض الوفر يف تكاليف الوكالة حلقوق امللكية يف حالة اإل أن أيضاو نشري  ،فيها هذه التكاليف

اإعدم املغاالة يف متويل  إىلقرتاض و هو ما يدفع املؤسسات املالية املصاحبة لإل تكلفة الضغوط  1.قروضلعن طريق ا ستثمارا

امللكية توازن بني الوفر حقوق  إىلنسبة الديون  أنبينا فيما سبق : حقوق الملكية إلىعلى نسبة الديون  أثرهالنمو و . 4
يف  اإلفالستكلفة  أن إىل أشارالبعض قد  أن إال، أخرىمن ناحية و التكلفة اخلاصة بالضغوط املالية من ناحية  يبيالضر 

ض مبالغ مالية كبرية، قرتاإ إىلالذي قد يدفع املؤسسات  األمرفضة مقارنة بالوفورات الضريبية احلياة العملية قد تكون منخ
الذي خيالف الواقع العملي، و لقد  األمرو هو  ،%100حقوق امللكية لتقرتب من  إىلترتفع نسبة الديون  أنتوقع يبالتايل و 

 ستثماراتإعتماد على حقوق امللكية يف متويل الضرورة اإلمنو املؤسسة يعين ب أنظهر يف هذا الصدد فكرة جديدة مفادها 
  2.حقوق امللكية إىلالذي حيول دون زيادة نسبة الديون  األمرحد كبري،  إىل اإلفالسخنفضت تكلفة إاملؤسسة حىت و لو 

 أن إالالية، النظريات امل أهمتعد النظريات اخلاصة باهليكل املايل من : كيف يمكن للمؤسسة تكوين هيكلها المالي. 5
تتم املوازنة بني  أنيلزم لتحديد هيكل املال  إذالعلمية،  تهاقق الرضا الكامل الذي يتناسب و قيمحيال  االتطبيقات العملية هل

عتماد عليه يف حتديد احلجم يكون هناك منوذج ميكن اإل أندون  أخرىالوفر الضرييب من ناحية و تكلفة القروض من ناحية 
حساب صايف القيمة احلالية  بجي إذستثمارات عكس يف تقييم اإلالحقوق امللكية، و ذلك على  إىلديون لنسبة ال األمثل

او التحقق من  ستثمارللتدفقات اخلاصة باإل  3.إنشاءه إجراءات نتخذ موجبة حىت أ

  الممتلكة التمويل مصادر: الفرع الثالث

 احلقوق هذه تنشأ و، )املمتلك التمويل( امللكية حقوق يتضمن عام بشكل للمؤسسات، املايل اهليكل نأب القول ميكن   
 :املصادر هذه أهم و ،املؤسسة نشاطب أللبد املطلوبة األصول لشراء املالكني يقدمها اليت النقدية املبالغ من يأساس بشكل
  .احملتجزة األرباح و املمتازة األسهم العادية، األسهم

  

  

                                                             
 .547، 546مرجع سابق، ص، ص،  حسني عطا غنيم، 1
 .551، 547املرجع السابق، ص، ص،  2
 .551سابق، ص، الرجع امل 3
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   العادية األسهم: أوال

معينة  حصة ملكية حلامله يؤكد صك عن عبارةهو  السهم و األسهم، من عدد من املسامهة مؤسسات مال سرأ يتكون   
 اللجوء ميكناليت  األجل طويل التمويل وسائل من وسيلة العادية األسهم تعترب .دفعه الذي املبلغ تعادل ةؤسسامل رأمسال يف

 و تباع قد البورصة، يف األسهمهذه  تداول عند و ،كتتابلإل  ةجديد عادية أسهم طرحب ذلك و ،ؤسسةامل حياة إليها خالل
 ألسهمل احلقيقة القيمة هي و السوقية القيمة سمإب تعرف أخرى قيمةب أي الدفرتية أو  مسيةاإل القيمة عن خمالفة بقيمة تشرتى

ا  كل،البورصة يف املالية األوراق لتداو  منط و الطلب و العرض وظروف املؤسسة هاقحتق اليت األرباح ملعدالت تبعا تتغري أل
 األوراق سوق يف األسهم تداول قرار يف يؤثر هذا و املؤسسة عن املتاحة املعلومات كمية و املستثمر وعي درجة يعكس ذلك
  1 .املالية

   الممتازة األسهم:ثانيا

ا إال ؤسسةللم امللكية حقوق بنود ضمن صنفت وهي     األسهم على األولوية هلا كوني إذ ،العادية األسهم عن ختتلف أ
 مسيةاإل بالقيمة السداد يتم أن على التصفية حالة يف السداد يف األولوية هلا األرباح،كما توزيعات على احلصول يف العادية

 نأب ينص قد نهأ إال املمتازة، األسهم حلملة أرباح توزيع ضرورة ال يشرتط املؤسسة يف  أرباح حتقيق حالة يف و فقط، ألسهمل
 مل السابقة السنة يف هلم مستحقة كانت اليت األرباح تغطي جممعة توزيعات على احلصول املمتازة األسهم محلة حق من يكون

  .اإلدارة جملسيف  التصويت يف احلق املمتازة األسهم حلملة يكون ال و .بتوزيعها املؤسسة تقم

ا أم امللكية حقوق من زءج املمتازة األسهم هذه كانت إذا ما حول سؤاال يثار وهنا     رغم القول ميكن ؟الديون من جزء أ
 إال ،التصفية عند مسيةاإل قيمتها بسداد لتزاماإل و هلا املوزعة األرباح ثبات حيث من الديون  طبيعة هلا  املمتازة األسهم أن
ا  ا اخلاصة األرباح توزيعات أن كما للمؤسسة، إفالس أرباحها سداد عدم على يرتتب ال و املؤسسة  على ديون تعد ال أ
  2 .الضرييب الوعاء من ختصم ال

  

  

  

  
                                                             

  .218، ص، 2008: ألردنا، دار حامد، اإلدارة المالية حممد سعيد عبد اهلادي،  1
  .504حسني عطا غنيم، مرجع سابق، ص،   2
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 الممتازة األسهم طريق عن التمويل عيوب و مزايا:   

  :املمتازة لألسهم بإصدارها املؤسسة عليها تتحصل اليت املزايا من   

 يف إال اإلداري، سيريالت يف شرتاكاإل حق له و اإلدارة، جملس يف التصويت يف احلق املمتاز سهمال ملاحل ليس -
 .األسهم هذه إصدار عقد يف عليها منصوص االتاحل

 ستبداهلاإ ميزة للمؤسسة مينحما  هذا اإلصدار، عقد يف ذلك على نص إذا إال تسديد، تاريخ املمتاز للسهم ليس -
 .املالية سوقال يف الفائدة معدالت خنفضتإ إذا بسندات

 يدعم مما اخلاصة، األموال إىل رتضةقامل األموال نسبة خيفض للمؤسسة ةالدائم األموال ضمن األسهم حجم زيادة إن -
ا يف املؤسسة مركز  .رتاضقاإل على قدر

 النسب بدفع ملزمة ليست املؤسسة إذ املايل، العسر حاالت يف القروض و السندات عن املمتازة األسهم متتاز -
  .اإلفالس إىل ا يؤدي ال الدفع عن توقفها أن و، الربح من احملددة

  :املمتازة األسهم بإصدار التمويل إىل اللجوء عن تنجر اليت املساوئ من   

 الوعاء من تطرح ال األرباح حصص أن حيث قرتاض،اإل تكلفة من أعلى املمتازة األسهم تكلفة العادة يف  تكون -
  .القروض فوائد عكس على الضرييب

م على صولاحل  يف حبقهم حتفاظاإل املمتازة األسهم حلملة حيق -  هاتوزيع جير مل اليت السنوات أرباح من مستحقا
 1 .توزيعات أي على العادية األسهم محلة حصول قبل وذلك

 األسهم حملة على األرباح توزيع سياسة:   

 على األسهم محلة حق من نإف كذلك، األمر  دام وما  الربح هو حتقيقه إىل املؤسسة تسعى الذي األول اهلدف إن   
ا، اليت) احلصص( األسهم عدد حبسب عليهم كله الربح هذا توزع أن املؤسسة  على لربحا كامل توزيع مت إذا لكن و ميلكو
ا أو صندوقها يف يبقى الذي فما املسامهني  أو ةالقدمي بدل جديدة آالت لشراء تكاليف لدفع البنوك يف اجلارية حسابا
  ؟تنفذها اليت التشغيلية العمليات لتمويل وأ األخرى، التوسعات و التحسينات تكاليف ملواجهة

                                                             
  .185، 184 ص،  ص، ،2004: اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية، ،التسيير المالي لسلوس، مبارك  1
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" تسمى ا حتتفظ اليت األرباح أن املسامهني، على اآلخر اجلزء توزيع و األرباح من جبزء حتفاظهاإ أمهية تأيت هنا من    
 هذه أهم و ،املايل املدير يواجهها اليت الرئيسية التساؤالت من حتجازهاإ أو األرباح توزيع يعترب ،و" احملتجزة األرباح

  اآلخر؟ اجلزء حتجازإ من اهلدف ما و سنة؟ كل املسامهني على يوزعها اليت األرباح نسبة ما :هي التساؤالت

من  فيما طويل األجل، للتمويل داخليا مصدرا تعترب اليت احملتجزة األرباح مقدار حول النقاش يدور نيتساؤلال ينذها وحلل   
 األرباح من جزء توزيع كان إذا أو املايل، العسر من حالة تواجه كانت إذا األرباح توزيع سةللمؤس جيوز ال القانونية الناحية
 األرباح من التوزيع إال للمؤسسة أيضا حيق ال بالتايل و هاألسهم االمسية القيمة ختفيض إىل أو هلا، مايل عسر إىل يؤدي
  .املال برأس املساس دون احملققة

 هذه أهم من و ،عدمه من األرباح توزيع قرار ختاذهإ قبل نقاطال بعض عتبارهإ يف يضع أن املايل املدير على جيب عموما، و   
  :ما يلي النقاط

 .كافية أرباحا املؤسسة حتقق مل إذا األرباح توزيع جتنب -

 ).العامل املال رأس(لشركته املايل املركز على للمحافظة نقدية بسيولة حتفاظاإل عليه -

 ستثماريةاإل املشاريع على تفاقباإل اخلاصة و الطويل املدى على املالية حتياجاتهإب تامة ةمعرف على يكون أن جيب -
 .املؤسسة تنفذها اليت

  .النقدية السيولة أو املالية حتياجاتهإ على الضريبة تأثري من التخفيض على يعمل أن -

   1 المحتجزة األرباح :ثالثا

 األرباح متثل و ،لمؤسسةل األجل طويلة املالية حتياجاتاإل لتمويل يستخدم هاما داخليا مصدرا احملتجزة األرباح متثل   
 أهم من احملتجزة األرباح ستثماره، وتعتربإ إعادة لغرض ةاملؤسس داخل به حتفاظاإل يتم الذي األرباح من اجلزء ذلك احملتجزة
 املالية املشاكل نم تعاين اليت املؤسسات لةحا يف احملجوزة األرباح تستخدم كما ، التوسع و النمو عمليات التمويل مصادر
ا ختفيض يف ترغب اليت كتلك  احتجاز يتم الظروف هذه مثل يف و ،متقلبة قتصاديةإ ظروف تواجه اليت املؤسسات أو ديو
  .السيولة متطلبات لتوفري األرباح

اإ متويل املؤسسات تفضل و     يف واملشاركة التصويت حقوق زيادة تجنبل ةاحملتجز  األرباح ستخدامإب األجل طويلة حتياجا
  ).سندات إصدار حالة يف( املالية األوراق بيع عن ترتتب اليت ةبتالثا األعباء لتجنب أو) أسهم إصدار  حالة يف( السيطرة

                                                             
  .327ص،  ،مرجع سابقحممد صاحل احلناوي و آخرون،   1
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 مؤسسةال نظر وجهة من المحتجزة األرباح مزايا:  

 . غريها مع باملقارنة قليلة للتمويل كمصدر احملتجزة األرباح كلفة -

ا  رهن إىل حتتاج ال -  .موجودا

ا متويل يف ستخدامهاإ زاد أكثر، احملتجزة األرباح تراكمت كلما -  السعر على جيايبإ بشكل ينعكس ، ماموجودا
  .للسهم الدفرتية والقيمة السوقي

 مؤسسةال نظر وجهة من المحتجزة األرباح عيوب:  

 .متكرر بشكل للتمويل كمصدر احملتجزة األرباح ستخدامإ يستحسن ال -

 .املصدر هذا من  ستفادةاإل املبتدئة املسامهة املؤسسات عل يتعذر قد -

 هذا ستخدامإ كلفة من يزيد مما املسامهني أرباح حتجازإ مقابل جمانية أسهم إصدار املؤسسة من أحيانا يتطلب -
  1 .املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .282،  281ص،  ، ص،2008: ، إثراء، الشارقةاإلدارة المالية علي عباس،  1
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  المالي لهيكلل لنظريات المفسرةا: الثاني المبحث

ال هذا يف نظرية أول ظهرت عندما اخلمسينيات بداية مع علمي بشكل بالتبلور املايل اهليكل لحو  الدراسات بدأت     ا
وجود  إمكانية غلبها حولأتنصب حيث ، مث تلتها باقي النظريات ،املايل للهيكل التقليدية بالنظرية اآلن تعرف أصبحت اليت

 اخلاصة األموال من كل بني معينة متويل لنسبة ختيارهاإ نيةإمكا مدى املايل اهليكل بأمثليه يقصد إذ ،أمثلمايل هيكل 
 نطرح مث ومن. املؤسسة قيمة تعظيم وبالتايل ،ممكن حد أقصى إىل املال رأس تكلفة ةئتدن إىل يؤدي الذي بالشكل ،والديون
  .النظريات هذه من للك التفصيل من شيءب يلي فيمالإلجابة عليه سنتطرق  و ؟ أمثل مالي هيكل يوجد هل: التايل السؤال

  للهيكل المالي التقليدية النظرية :األول المطلب

 املخاطرة أنإذ  ،قرتاضاإل تكلفة من أعلى اخلاصة األموال تكلفة نأل ،"نعم: "بـ السابق السؤال على الكالسيكيون جييب   
 ضمن تندرج واليت قرتاضاإل تكلفة ىأخر  جهة من و ستدانة،اإل عن النامجة املخاطرة من أعلى تمويل الذايتال من املتأتية

 بينما ،األرباح على الضريبة حلساب الضرييب الوعاء ختفيض يف ذلك ويربز الضريبة، يف قتصاداإل خاصية هلا املالية املصاريف
ا اخلاصية بتلك تتميز ال الذايت التمويل عن النامجة املال رأس عوائد  لديونا فإن وبالتايل ،النتيجة حساب بعد تأيت لكو
  1.املال رأس تكلفة ختفيض على تعمل

 ستخدامإ خالل من ذلك و التمويلي اهليكل لعناصر مثلأ مزيج إىل الوصول النظرية هذهمن خالل  ؤسساتامل بإمكانف   
 دعت إمنا و املعقولة، قرتاضاإل كمية النظرية هذه وضحت مل و ،مؤسسةلل السوقية القيمة لزيادة معقول بشكل قرتاضاإل
 نأل ذلك و مزاياها، من نتفاعاإل بني و الديون حجم بزيادة املرتبطة املخاطرة درجة بني التوازن على احملافظة إىل تؤسساامل

 هذه مثلت وقد. املعقول احلد عن الديون زياد الةح يف ومستقبلها ةؤسسامل وجود يهدد درجة إىل سيزداد التمويلي اخلطر
  .تذكر تطبيقية أبعاد النظرية هلذه تكن مل و ،املايل الرفع مبفهوم الحقا يعرف أصبح ما تكوين بدايات النظرية

  2:أمههاجمموعة من الفرضيات  أساسو قد بنيت النظرية التقليدية على    

 .داخل املؤسسة يكون قبل الضريبة األرباحتوزيع  -

 .ستثمارات جديدةإستغالل الذي تتحمله املؤسسة ثابت حىت يف  حالة القيام بخطر اإل -

 .توقعات العوائد من طرف املسامهني معروفة و متجانسة  -

                                                             
 .4مرجع سابق، ص،  الغاين، و آخرون،دادن عبد  1

2 Alain capiez, éléments de gestion financière, 4 ème édition, Masson, France: 1995, p, 153. 
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جل التقليل أمن  إليهن مورد التمويل اجلديد يتم اللجوء إاخلاصة، ف األموال/ املقرتضة  األموال: يف حالة تغري نسبة -
 .اآلخرمن املصدر 

  . املؤسسة تعمل يف حميط تنعدم فيه الضرائب و ال توجد تكاليف املعامالت -

  :يلي كما بيانيا الكالسيكي املنظور ضيحتو  وميكن  

  الكالسيكي المنظور حسب األمثل المالي الهيكل: )2.1(الشكل 
  

  

  

  

  

  

 
 

Source: Josette Peyrard, Analyse financière avec exercices, Vuibert, 8ème édition, France: 2000, p, 
333. 

 ر الفائدةو اليت متثل سع(i)  ستدانةاإل تكلفة أن طاملا تتناقص (CMP) املال رأس تكلفة أنمن الشكل  يالحظ ما و   
  .تتزايد مث ما، حد إىل الثبات إىل متيل بعدها منخفضة،

  )Miller & Modigliani( األمثلنعدام الهيكل المالي إ نظرية: الثاني المطلب

 ،Miller & Modigliani  ال كال منالذي تولد عنها أعم لستغالاإل أرباح بنظرية ما يسمى على املنظور هذا يقوم   
 نظريتهما تسمى لذلك ،حيث منيز هنا بني مرحلتني يف تصور هذا النموذج الذي يعتمد على نظرية السوق املايل البحت

 عالقة أي النظرية هذه تنفي إذ ،التمويل دراسات يف جنازاتاإل برزأ من النظرية هذه تعترب و .1 "املتوازنة السوق" بنظرية أيضا
 إمنا و ،مؤسسةلل السوقية القيمة خنفاضإب يرتبط ال التمويلي القرار أن يعين ذلك و ،مؤسسةلل السوقية بالقيمة يلاامل للهيكل

                                                             
  .126 ،ص ،2005: ر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، غرب منشورة، جامعة اجلزائسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائريوسف قريشي،   1

تكلفة رأس املال 
 بعد الضريبة

 األمثل املايل اهليكل  ديونيةنسبة امل

D/CP 

t 

i 

CMP 
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  الثاين ظهر و 1958 العام يف أوهلما ظهر مقرتحني، شكل على النظرية هذه جاءت قد و فقط، تثماريساإل القرار حيدده
  .1963 العام يف

 هيكلها عن مستقلتان املؤسسة وقيمة املال رأس تكلفة أن حيث أمثل، مايل يكلهل دو وج ال نهأ صاديانقتاإل هذان يرى   
 ما على نظريتهما بنيت وقد التمويل، أمناط خمتلف بني تكافؤ يوجد اجلباية وغياب ،ؤكف مالية قسو  تواجد ظل ففي املايل،
  1."التحكيم"ـب يسمى

  2 .ومهية تعترب األخرية هذه أن حيث وجودها، عدم وحالة ضرائبال وجود حالة   :حالتني بنييف هذه النظرية  منيز   

 ضرائبال وجود عدم حالة: األولالفرع 
   3:أمهها البحتة النظرية فرتاضاتاإل من جمموعة على املقرتحهذا  ويقوم   

 .الرشيد يقتصاداإل املنطق فيها املتعاملني تصرفات وحتكم الكاملة، باملنافسة تتمتع سوق وجود -

 الوقت يف مجيعا هلم املعلومات توفر بسبب السوق ألوضاع الكاملة و اجليدة باملعرفة السوق هذه يف املتعاملون يتمتع -
 .نفسه

 . السوق يف  التعامالت عن النامجة األرباح على ضرائب أية هناك ليس -

 .تنفيذها و السوق يف تتم اليت الصفقات لعقد تكاليف هناك ليس -

 .األسهم أداء مستقبل خبصوص متماثلة توقعات السوق يف املتعاملني مجيع ورصيت -

 كل يف املتماثلة ؤسساتامل أن مفاده ستنتاجإ إىل ،الرياضية للرباهني ستخدامهإ خالل من املقرتح هذا خلصستإ وقد   
 السوقية القيمة على ايلامل الرفع يؤثر لن بالتايل و السوقية، القيمة يف تتساوى متويلها، هياكل يف وتتمايز أنشطتها

  .التقليدية النظرية ذلك إىل ذهبت ،كمامؤسساتلل

  

                                                             
 .5مرجع سابق، ص،  دادن عبد الغاين، و آخرون، 1

2 Jean barreau, Jacquline delahye, gestion financière, 10ème édition, Dunod, France : 2001, P, 157. 
3 Denis babusiaux, décision d’investissement et calcul économique dans l’entreprise, édition economica et 
technip, France: 1990, p, 431. 
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  1: يلي كما الرافعة ألثر العامة الصيغة احلالة هذه يف تكتب   

)1(  ………………Rf = Re + (Re – i).D/CP  

  :أن حيث

Rf: اخلاصة؛ األموال فةتكل عن عبارة فهي وبالتايل املسامهني، طرف من املفروض اخلاصة األموال مردودية معدل  

 CMP = Rf [CP/(CP+D)] + i[D/(CP+D)]…………… )2(    : أن فعلما

 ،)2( العالقة يف)) 1( العالقة حسب(   بقيمتها  Rf تعويض ميكننا فإنه ، املال رأس تكلفة هي CMP أن مبا و   
  .CMP = Re  :  املعادلة على فنحصل

  .املايل اهليكل عن بالتايل مستقلة هي و ،األدىن قتصاديةاإل ردوديةامل معدلعن  عبارة املال رأس تكلفة فإن وعليه   

 هلما و نيمتماثلت نيمؤسست على دراسة بإجراء قاما ذكرمها السابق قتصادياناإل أن إىل نشري أن الصدد هذا يف بنا جيدر   
ما إال ،املالية البيانات نفس  واألموال الديون مبجموع يتعلق فيما متماثلني لكنهما املايل، اهليكل حيث من خمتلفتان أ

  2.قتصاديةاإل األصول من احلجم نفس هلما أي اخلاصة،

 قيميت يف ختالفإ هناك كان إذا ، و بأنهاملايل هيكلها عن مستقلة املؤسسة قيمة أن على قتصادياناإل نهذا فيربهن    
م من أنه سريون ستدانةلإل املعتمدة املؤسسة مال رأس يف املسامهني فإن الدراسة، حمل املؤسستني  أسهمهم بيع فائد

  3.امقيمتيه يف التماثل إىل األخري يف بالضرورة يؤدي مما ستدانة،اإل تعتمد ال اليت األخرى املؤسسة بأسهم ستبداهلاإو 

  : التالية النتيجة ستخالصإ إىل فعال ما أدى ما هذا و   

 اهليكل طبيعة كانت مهما ثابتة املال لرأس املرجحة الوسطية التكلفة أن كما ،قيمتها يف للمؤسسة املايل اهليكل يؤثر النه أ   
  :ذلك يبني املوايل البياين املنحىن و 4 .املايل

  

  
                                                             

 .5مرجع سابق، ص،  دادن عبد الغاين، و آخرون، 1
2 Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, Dalloz, 3eme édition, France: 1998, P, 490 . 
3 Jean barreau, Jacquline delahye, op cit, p, 158 .  

 .6مرجع سابق، ص،  دادن عبد الغاين، و آخرون، 4
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  المالي الهيكل عن المال رأس تكلفة ستقالليةإ: )3.1(شكل ال

  

    

  

  

 
Source: Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, Dalloz, 3eme édition, France: 1998, P, 492 . 

   ضرائبال وجود حالة: الفرع الثاني

 حساب فكرة املرة ههذ ويضيفان ،ذكرنا سابقا كما املؤسستني جتربة على دائما إجابتهما نيقتصادياإل يبين
 يوضح التايل واجلدول املؤسستني، لكلتا املقرضون أو املمولون األشخاص منها سيستفيد اليت السنوية التدفقات

  .ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التكلفة

)D/AE(  

  االقتصادي األصل إىل الديون

CMP 
i 

t 
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  المالي الهيكل ىعد ما المالية البيانات جميع في نيمتماثلت مؤسستين بين مقارنة :)1.1( الجدول

  E2المؤسسة   E1المؤسسة   العناصر

  االقتصادية النتيجة

  )الفوائد( املالية املصاريف

    املعدل ذات IS الضريبة قبل النتيجة

R 

- 

R(1-) 

 

R 

DI 

(R-Di)(1- ) 

  ابلة للتوزيعاألرباح الق

  للمسامهني -

  للمقرضني -

 

  

R(1-  ) 

  

- 

 

 

(R-Di)(1- ) 

 

D/(R(1- 
))+Di. 

Source: Jean barreau, Jacquline delahye, gestion financière, 10eme édition, Dunod, France : 2001, P, 
158. 

 املعدل يف يتمثل ستحداثإ مبعدل زعة،املو  لألرباح املستحدثة القيمة VE املؤسسة قيمة تساويمن خالل اجلدول    
  : يلي كما ، n السنوات من ائي ال لعدد وذلك املقرضني، أو املسامهني طرف من te املطلوب

  E1  المؤسسة E2  المؤسسة

VE2 = R(1- ).(1-(1+te))-n/te + 
Di..(1-(1+i)-n)/i 

  ∞ →  n:                                  ملا و

VE2 = R(1- )./te + Di./i                          
:فإن  

 VE2 = VE1 + D. 

VE1 = R(1- ).(1-(1+te))-n/te 

  ∞ →  n:                                  ملا و

(1+te)-n → 0 
 VE1 = R(1-) / te             :فان
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 اخلضوع حالة يف أنه النتيجة و، ائية ال فرتة لخال قرتاضاإل طريق عن احملقق الضريبة يف باالقتصاد D. املقدار يسمى   
 عدم حالةيف  املؤسسة نفس قيمة مع ساويتت قرتاضلإل املعتمدة املؤسسة قيمة فإن) ضرائبال وجود( األرباح على للضريبة

  .الديون فوائد عن الناجم الضريبة يف قتصاداإل مقدار إليها مضافا ،قرتاضاإلعلى  عتمادهاإ

 عنصر وجود إثر ،قرتاضعلى اإل تعتمد ال اليت املؤسسة قيمة تفوق قرتاضعلى اإل املعتمدة املؤسسة قيمة نإف وبالتايل   
 املالية مردوديتيهما يف اخلاصة، األموال سوق يف قيمتيهما من كل يف تفاوت وجود إىل يؤدي مما الضريبة، يف قتصاداإل

 ال الواقع يف أنه غري، منوها و املؤسسة قيمة تعظيم عينت األخرية هذه ةئتدن أن حيث. املال رأس تكلفة يف ختالفاإل وبالتايل
 ةواليامل الدالة و. قروضال حلجم معني أدىن حد وضع ميكن فإنه األخرية هذه عكس فعلى املال، رأس لتكلفة أدىن حد يوجد
  1 . ذلك تفسر

  المتناقصة المال رأس تكلفة دالة: )4.1(الشكل

  

    

  

  

 و المتوسطة و الصغيرة المشروعات تمويل قرار اتخاذ في المال رأس تكلفة دور بعنوان مداخلة آخرون، و لغاين،ا عبد دادن :المصدر
 االقتصاديات يف تطويرها و املتوسطة و الصغرية املشروعات متويل حول الدولية التدريبية الدورة ،الداخلي للنمو كإستراتيجية المالي الرفع

  .7 ص، ،2003: اجلزائر املغاربية،

 ميكننابالتايل  و .صحيح العكس و قروضال حجم قل كلما ترتفع حيث متناقصة، دالة هي املال رأس تكلفة أن عليه و     
  :تايلال اجلدول يف النظريتني السابقتني تلخيص

  
  
  
  

                                                             
 .7مرجع سابق، ص،  دادن عبد الغاين، و آخرون، 1

  تكلفة

  رأس المال

 الصافية الديون
D  0 

  تناقص بطيء

  تناقص سريع

خط مقارب 
  للدالة
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  للمؤسسة أمثل مالي هيكل وجود إلمكانية األساسيان المنظوران لخصم: )2.1( الجدول

  النتيجة  نظريةال

 على يعمل ميكن، ما أدىن املال رأس تكلفة جيعل أمثل مايل هيكل يوجد  ةلكالسيكيا
  . املؤسسة قيمة ميتعظ

MODIGLIANI 

& MILLER 

  . أمثل مايل يكلهل وجود ال  انعدام الضرائب

  ضرائبوجود ال

 املؤسسة قيمة تفوق قرتاضاملعتمدة عل اإل املؤسسة قيمة -
 .قرتاضعلى اإل تعتمد ال اليت

 وضع ميكن لكن املال، رأس لتكلفة أدىن حد وجدي ال -
  .قرتاضلإل أدىن حد

Source: Jean barreau, Jacquline delahye, op cit, p, 150. 

 أشكالو ظهور  ،املالية األسواق تطور ظل يف أنه حيث سبق، مما أبعد إىل للمؤسسة املايل اهليكل ختيارإ موضوع ميتد   
 عالقة املوضوع هلذا أصبح ،)اآلجلة و املشتقة األسواق سمإب يعرف ما وتطور كتشافإ( اليةامل األوراق يف للتعامل حديثة
  .تارخيية املايل اهليكل أمثلية حول السابقة نظرياتال أضحت مث ومن ،والبيع الشراء ختياراتإب يسمى مبا وطيدة

 من جمموعة حيدد فهو لذلك معقدة، اتتسوي لعدة نتيجة هو املايل اهليكل أن "Pierre Vernimmen" الكاتب فريى   
  1: وهي أمثل، مايل هيكل يوجد ال طاملا املايل هليكلها املؤسسة ختيارإل العوامل

  .سلفا ختذتهإ قرار جراء مستقبال معني ختيارإب جمربة املؤسسة كون عدم مبعىن ، مالية مبرونة حتفاظاإل حماولة -

  .تطوره ومدى املؤسسة إليه تنتمي الذي للقطاع قتصاديةاإل اخلصائص احلسبان يف األخذ -

  .)التشاؤم/  التفاؤل( املخاطرة بعنصر يتعلق فيما املسامهني وضعية -

  .قيود وجود فرص أو -
  

  

                                                             
 .9، 8ص،  مرجع سابق، ص، دادن عبد الغاين، و آخرون، 1
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  نظرية التوازن :الثالث المطلب

 ـما يعرف ب األوىلاملرحلة  :إعدادهامرحلتني يف  األخرىو قد عرفت هي  Myres 1984 أعمالتنطلق هذه النظرية من    
Trade-off statique  على منوذج  اإلفالسثر تكلفة أ إدخالحيث متM & Mو اليت عرفت تعديال  ة، و املرحلة الثاني

  :كالتايل  الطرح و كان. عتبار تكلفة الوكالة اإلبعني باألخذيف هذا النموذج 

  اإلفالستكلفة : األولالفرع 

تتعرض هلا مؤسسة  ، و هي خماطر الاإلفالسة و قروض ملخاطر خاص أموالمن تتعرض املؤسسة اليت يتكون هيكلها املايل    
خاصة فقط، و سببها فشل املؤسسة يف سداد قيمة القرض و الفوائد يف تواريخ  أموالهيكلها املايل يتكون من  أنمماثلة غري 

ا املرتتبة علإجل أداء أو اإلفالس هو قيام املؤسسة ببيع أصوهلا من  .ستحقاقاإل خالل احلصول على القروض  يها منلتزاما
، اإلفالستكاليف  جمموعة من التكاليف تسمى اإلفالسيرتتب على و  1.بالتايل فالقروض ترفع من اخلطر املايل للمؤسسةو 
 أيتكاليف الصورة (و تكاليف غري مباشرة ..) ، مالية،إداريةتكاليف ( تكاليف مباشرة  األوىل: من جمموعتني هي تتكونو 

 . )ية و التجارية و تكاليف ضياع الفرصةاملصداقية املال

تكلفة  تأخذنه يف البداية أ ، حيثآخرجتاها إ األموالتكلفة  تأخذفسوف  اإلفالسكل من الضريبة و تكلفة   أخذنا فإذا   
ي قل من ذأخنفاض لكن مبعدل و حينئذ تستمر يف اإل xالنقطة  إىلستدانة خنفاض املستمر حىت تصل نسبة اإليف اإل األموال

  :و ذلك ما يبينه الشكل التايل 2 .رتفاعيف اإل األموالتكلفة  تبدأ yالنقطة  إىلستدانة ، و عندما تصل نسبة اإلقبل

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .119، ص، 2001، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، غري منشورة، جامعة اجلزائر، محددات اختيار الهيكل التمويلي للمؤسسةرفاع توفيق،  1
 .379، ص، 2006: ، دار وائل، االردنالتسيير الماليوسف قريشي، الياس بن ساسي، ي 2
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  األموالالخاصة و بين تكلفة  األموال إلىالعالقة بين نسبة االستدانة ): 5.1(الشكل

    

  

  

  

  

  

  .379، ص، 2006: وائل، االردن ، دارالتسيير الماليالياس بن ساسي، يوسف قريشي،  :المصدر

ن تكلفة إ، و من مث فلإلفالسمل تكن هناك تكلفة  xقل من أستدانة عندما كانت نسبة اإل نهأمن خالل الشكل نرى    
يف الظهور  اإلفالستكلفة  بدأتو  .خنفاض مضطرد يف تلك التكلفةإليه مما يرتتب ع الضريبة لتأثريخضعت فقط  األموال

الذي  األمرستدانة، زيادة نسبة اإل قل من الوفورات الضريبية اليت صاحبتأحجم هذه التكاليف كان  أن إال xبعد النقطة 
ففي هذه  yالنقطة  إىلستدانة وصلت نسبة اإل أن إىلقل أكان ذلك مبعدل   إنو  األموالخنفاض تكلفة إستمرار إ إىل أدى

اهليكل (  اخلاصة األموال إىلستدانة النسبة املثالية لإل أنه ميكن القول رتفاع، و عليحنو اإل األموالزدادت حدة تكلفة إ النقطة
  1.األدىنيف حدها  األموالاليت عندها كانت تكلفة  y، تتحدد بالنقطة اإلفالسيف ظل وجود تكلفة  ) األمثلاملايل 

  الوكالة تكلفة: الفرع الثاني

الذي  األمر، ةاملؤسسستمرار و بقاء إاملصلحة الرئيسية يف  ببأصحارئيسي يف املؤسسة و يعرفون الطرف اليعد املالك    
اجلهاز الذي يتخذ و يبين القرارات املالية املهمة يف  اإلدارةعتبار إو ب. املالك إليهااليت يصبوا  اإلدارة أهدافموائمة  إىليدعوا 

تكون  أناملالك، و عليه يرى املالك يف مصاحل  بآخر أوهذه القرارات حتما بشكل  ثرؤ ت أنحياة املؤسسة، فمن البديهي 
عالقة الوكالة هي عقد يقوم مبوجبه شخص يدعى  أنحيث  .األمانحنو بر  أمالكهممحاية  إىلالقرارات املستهدفة تصبوا 

 تفسريافتقرتح هذه النظرية  2.مسهإجل القيام مبهمة معينة نيابة عنه و بأيدعى الوكيل، من  آخرشخص  إىلاملوكل باللجوء 
حماولة و املسامهون، املقرضون، و املدينون بشكل عام  أواملتعاملني املعنيني بتمويل املؤسسة، مثل املدراء، املالك  وك خمتلفلسل

                                                             
 .380، 379سابق، ص، ص، الرجع ، املالياس بن ساسي، يوسف قريشي 1
 .381سابق، ص، املرجع ال 2

X Y 

 القيمة الحالية للوفورات الضريبية

نسبة االستدانة إلى األموال 
 الخاصة

  قيمة المؤسسة   

 تكلفة االفالس

 قيمة المؤسسة على افتراض انها ممولة كليا باالموال الخاصة

 تاثير الضرائب و تكلفة االفالس
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 أهدافتكون  أنليس بالضرورة  أوال :سلوكهم على حتديد هيكل التمويل، و تنطلق هذه النظرية من فرضيتني تأثريمالحظة 
  .ليسوا متساوين يف احلصول على املعلومة املتعلقة باملؤسسة و حميطها املتعاملني أنمث  ،املدراء و املالك متطابقة

بروز تناقض يف املصاحل بني املسري و املسامهني من  إىلفعالقة الوكالة ينجم عنها نوعان من تضارب املصاحل، فهي تؤدي    
 .أخرىو املدينني من جهة  املسامهنيجهة، و بني 

بعني  األخذمت  و ،اإلفالسثر تكلفة أ إدخالجمموعة من التعديالت بعد  إىل مودجيلياينميللر و تعرض منوذج  و عليه   
 إىلنتقادات الشهرية اليت وجهت للنظرية السابقة، فعالقة الوكالة تقود ستجابة لإلإتكلفة الوكالة، و هذا ك أيضاعتبار اإل

ا املسامهون من  أي) امللكيةحقوق (  اخلاصة األموالتكاليف وكالة : صنفان من التكاليف مني أجل تأالنفقات اليت يقوم 
ا املدينني من  أوحنرافات اليت قد يقع فيها املدراء، و تكاليف وكالة الديون اإل حيث . جل ردع املسامهنيأالنفقات اليت يقوم 
 املبدأالوكيل معتمدة يف ذلك على تعقد بني املوكل و  أناليت ميكن  األمثل هدف هذه النظرية هو تقدمي خصائص التعاقد أن

و منذ ظهور  .قتصادي يبحث على تعظيم مصلحته اخلاصة قبل املصلحة العامةإكل عون   أنالنيوكالسيكي الذي مؤداه 
  1.مثل بتوازن الوفر الضرييب مع كل من تكلفة الوكالة و اإلفالسأتكلفة الوكالة أصبح وجود هيكل مايل 

، اخلاصة األموال إىل قرتاضثر على النسبة املثالية لإلسوف يؤ  اإلفالسجانب تكلفة  إىلوكالة تكلفة ال رن ظهو إو عليه ف   
 األموالنسبة  خنفاضإ إىلو بالتايل ظهور تكلفة الوكالة سوف يؤدي  ،األمثلسوف يؤثر على مكونات هيكل التمويل  أي

   2.املقرتضة داخل اهليكل املايل

  :و هو ما يوضحه الشكل التايل   

  

  

  

  

  

  
                                                             

1 Alain capiez, op cit, p, 160 . 
 .387مرجع سابق، ص،  الياس بن ساسي، يوسف قريشي، 2
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 و الوكالة اإلفالسقيمة المؤسسة في ظل خضوع المؤسسة للضريبة و وجود تكلفة ): 6.1(الشكل

  

  

  

  

 

  

  .387، ص، مرجع سابقالياس بن ساسي، يوسف قريشي،  :المصدر

قطة الن أنيراعى  أنعلى  x إىل yخنفضت من إاخلاصة قد  األموال إىلقرتاض لإل النسبة املثلى أن إىلحيث يشري الشكل    
x تبلغ نسبة  أنقرتاض مع تكلفة الوكالة، و قبل هي تلك النقطة اليت تتعادل عندها الوفورات الضريبية النامجة عن اإل
  .بعدها حيدث العكس أما، كرب من تلك التكاليفأستدانة هذه النقطة تكون الوفورات الضريبية اإل

املعنيني حبياة املؤسسة  األعوان، و تضارب املصاحل بني خمتلف السباإلفعتبار الضرائب، املخاطرة املرتبطة اإل بعني األخذ   
  Trade-off.1ظهور حتاليل متباينة للهيكل املايل مسيت يف جمملها  إىلمهد 

 األشكالالنظريات متعددة : المطلب الرابع

 اإلشارةوي عليها، نظرية التيارات اليت تنط أهم أن، و ظهرت منتصف السبعينات، حيث ؤسسةتسمى بالنظرية احلديثة للم   
  :يف ما يلي إليهماو اليت سنتطرق . لتقاط التدرجيي للتمويلو نظرية اإل

  Ross 1977 اإلشارةنظرية : األولالفرع 

املدراء، و تسمى  أون املعلومات متوافرة للجميع سواء املستثمرين إو ميللر ف مودجيلياينفرتاضات اخلاصة بنظرية وفقا لإل   
كرب من املعلومات ال تتوافر لدى أو لكن غالبا ما يتاح للمدراء كم  ،املعلومايت أوحبالة التماثل املعريف  ةيهذه اخلاص

                                                             
 .387جع سابق، ص، مر  الياس بن ساسي، يوسف قريشي، 1

Y X 

 تأثير الضرائب

ة االستدانة إلى نسب
 األموال الخاصة

 قيمة المؤسسة

تأثير الضرائب و تكلفة اإلفالس و تكلفة 
 الوكالة

 تأثير الضرائب و تكلفة اإلفالس
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قوي على اهليكل  تأثرياملستثمرين خارج املؤسسة، و هذه احلالة تسمى حبالة عدم التماثل يف املعلومات، مما يكون لذلك من 
  1.املايل

ا من قبل املسريين يف السوق املايل، و تتمثل هذه  عدم على اإلشارةو تعتمد نظرية     التماثل يف املعلومات املصرح 
تعطي داللة  اإلشارةخل، فهذه إ...،األسهماملال، مستوى الديون، تعديل  رأسمثل الرفع من : يف القرارات اهلامة اإلشارات

املؤسسة  أنمبستوى املديونية، مما يظهر  ألمراتعلق  إذاال، و باخلصوص  أماملؤسسة يف مستوى عايل من الكفاءة  أنعلى 
امش  او  أمانتتمتع  يكمن يف مصداقية  اإلشكال، لكن األرباحجل حتقيق أستدانة و املناورة من اإل اإلعتماد على بإمكا
ا، على غرار الفضائح املالية اليت وقعت يف الواليات املتحدة املتعلقة بامل اإلشاراتاملعلومات و  علومات املضللة املصرح 
ا،  و من  هذا من جهة، .ظهور فضائح إىل أدىالذي  األمر ،ال تعكس مطلقا املستوى احلقيقي للمؤسساتاليت املصرح 

 أمالكن مصري أاملسرية، مما يشكك يف تصرحيات املسريين بش األطرافاملسامهني مع مصاحل  أهدافتعارض  أخرىجهة 
 .ؤسسةاملسامهني يف امل

 املؤسسات كل بني املستثمرون فيميز .املايل هيكلها خالل من املؤسسة جودة عن التعبري حملاولة منوذجا النظرية هذه تقرتح   
 ومن .B نوع من املؤسسات من اأداء أحسن A  نوع من املؤسسات ،Bو A  :نوعني إىل ايصنفو  و السوق يف املتواجدة

 أن النظرية فرتى *D  لالستدانة حرجا مستوى السوق يف وناملستثمر  حيدد الصنفني، أحد يف ما مؤسسة تصنيف أجل
  2 .و العكس بالعكس *D إىل يصل االستدانة على قدرة هلا اجليد النوع من املؤسسات

 بدرجة إشارة كل يستقبل فهو إشارة، أو معلومة ألي تصديقه يف ذجااس يكونن أ من أبعد بطبيعته املستثمر أن الواقع   
  : أنه إىل اإلشارة من البد يه،وعل .الشك من معينة

 اإلشارة؛ جهة إليها دف اليت الفائدة عن أوال املستثمر يتساءل -
 تصال؛اإل يف وسياسته للمؤسسة املدير الفريق صورة فهم حياول -
 ؛صحيحة غري معلومات نشر حالة يف ةبورصال سلطات حكم و مراقبة يراعي -

 بأن ثقة على املؤسسة مسريي أن األول :وضعني أمام أننا نفرتض ايل،امل اهليكل أمثلية حول النظرية هذه لتوضيح و   
 وأن سيئا، يبدوا )ب( املؤسسة مستقبل بأن ثقة على املسريين أن الثاين، والوضع جيدة، بنتائج يبشر )ج( مؤسسة مستقبل
 فرتة ألطول سرا جلديدا املنتج ذا حتفاظاإل وأرادت خرتاعإ براءة على وحصلت جديدا منتجا كتشفتإ )ج( املؤسسة
 رأس زيادة يتطلب الذي األمر املنتج، إلنتاج جديد مصنع بناء يتم حىت السوق، إىل منافسني دخول تأخري دف ممكنة،

 املال؟ رأس زيادة املؤسسة هذه إلدارة ميكن فكيف إضايف، مال

                                                             
 .399، ص، 2007: ، الدار اجلامعية، مصرالمالية اإلدارةالتمويل و  أساسياتعبد الغفار حنفي،  1
 .392الياس بن ساسي، يوسف قريشي، مرجع سابق، ص،  2
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 نقدي تدفق املنتج إنتاج على رتتبي حيث أسهم، وبيع إصدار طريق عن املال رأس إىل املؤسسة هذه جلأت ما إذا   
 أنه اإلدارة وكذلك احلاليون املسامهون ويرى .عليه الطلب زياد إىل ويؤدي السهم سعر يف حادة زيادة إىل يؤدي مما مناسب،

 مؤداها ةمعين نتيجة إىل يقود مما األسهم، عدد لزيادة السابقة النتائج مع يتساوى ال أنه إال األداء من املستوى هذا من بالرغم
 رأس لزيادة وسيلة عن والبحث جديدة، أسهم بيع جتنب جيب فإنه جيدة بنتائج مستقبلها يبشر اليت املؤسسة حالة يف أنه

 ناحية من السهم قيمة تعظيم إىل يؤدي مما األمثل، املال رأس هيكل من بالقرب هذا يتم حبيث القروض، خالل من املال
 .أخرى ناحية من لألموال املتوسطة املرجحة التكلفة ةئوتدن
 املنافسة املؤسسة ألن ا،تهمنتجا على الطلب يف حاد خنفاضإ حدوث املسريون وجد حيث )ب( للمؤسسة ذلك بعد يتنأ   

 تطوير )ب( املؤسسة من يتطلب مما اجلودة، مستوى وحتسني تطوير إىل أدى مما جديدة، تكنولوجية معدات ستخدمتإ
 على العائد خنفاضإ ذلك على يرتتب حيث احلايل، املبيعات مستوى على احملافظة دف عالية بتكلفة اإلنتاجية التسهيالت

 املال؟ رأس هيكل لزيادة الالزمة األموال املؤسسة توفر فكيف .التطوير عدم حبالة مقارنة أفضل ولكنه ستثماراإل
 ظل يف القروض ستخدامإ فإن ،)ب( للمؤسسة بالنسبة أنه حيث ،)ج( باملؤسسة اخلاص الوضع عكس السابق الوضع   

 .اإلفالس إىل ا يؤدي الظروف هذه
 وبيع إصدار طريق عن املال رأس زيادة إىل اللجوء مناسب غري مستقبل هلا املتوقع املؤسسات على بأنه القول ميكن لذلك،   

 أن املتوقع املؤسسات تفضلف ومنه، متوقعة خسائر أي يف اجلدد املستثمرين ومشاركة إفالس حدوث لتجنب جديدة أسهم
 التمويل تفضل سيئا مستقبال هلا يكون أن املتوقع ؤسساتامل أن حني يف القروض، طريق عن التمويل جيدا مستقبال هلا يكون

 .اخلاصة األموال يف الرفع طريق عن
 تزداد املرجحة املتوسطة حلديةا التكلفة أن يتضح حيث لألموال، احلدية التكلفة حول املشاكل من العديد النظرية هذه تثري   

، لالتموي يف األرباح ستخدامإ إىل اللجوء من بدال جديدة، أسهم وبيع بإصدار اخلارجي التمويل إىل املؤسسة تلجأ عندما
   1 .اإلصدارتكلفة  إىلختالف بني تكلفة التمويل للمصدرين يرجع اإلو 

 إدارة، اليت حتمل توقعات حول رتبطة باإلشارات الصادرة عن املؤسسةم املال رأستركيبة  أنو بالتايل فخالصة هذه النظرية    
  2.املؤسسة يف املستقبل

  

  

  

                                                             
 .401، 400مرجع سابق، ص، ص،  ،المالية اإلدارةالتمويل و  أساسيات عبد الغفار حنفي، 1
 .451و آخرون، مرجع سابق، ص،  عدنان تايه النعيمي، 2
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 1  لتمويلل لتقاط التدريجياإل نظرية:الفرع الثاني

الذي  األساسياهلدف  أن، الرهانات اليت تستخدمها املؤسسة يف املدى البعيد، حنن فرضية Myers 1984يعاجل منوذج    
  :املؤسسة، و ذلك كما يلي أرباححتقيقه هو تعظيم  إىل يسعى املسريون

ايت، ختيار املؤسسة للتمويل الذاإعند  - و ذلك حسب الفرص  األرباحزيعات حتدد مستوى معني من تو  فإ
  .ستثمارية املمكنةاإل

 األموال شبه اخلاصة تقع بني األموالتكون مع القروض، مث  األولويةعتماد على التمويل اخلارجي، فان اإلعند  -
  .األسهم أخريااخلاصة و القروض، مث 

و تكاليف الوكالة، و حرية التصرف يف  األسهم إصدارجينب املؤسسة تكاليف  التمويل الذايت إىلاللجوء أن ذلك  سبب   
فهم  ن املسريين على علم بقيمة السهم، ألالقروض إىل أن املؤسسة تلجإ، و عند عدم كفاية التمويل الذايت فستثمارإ أي

من القيمة الفعلية، و بالتايل  أعلىجديدة فتكون قيمتها  أسهم إصدارمت  إنعلى علم باملعلومات املتوفرة يف السوق املايل، و 
  .ة املاليةسيعترب مؤشرا سلبيا عن وضعية املؤس األسهم إصدارن إو عليه ف. املسامهني اجلدد إىلنتقال الثروة إ

الوقت  ستثمارها من جديد ما حيقق للمؤسسةإ إعادةتوزيعها قصد  تأجيلو  األرباحجز و بالتايل يرتتب على املؤسسة ح   
  .للمسامهني اجلدد األرباحبدفع  إلزامها، الذي يرتتب عليه املال رأسحول قرار رفع 

  :كالتايل  األولويةتكون قرارات اهليكل املايل حسب  سابقة الذكر لألسبابو عليه و نظرا    

  .التمويل الذايت -

  .قرتاضاإل إىلاللجوء  -

 .املال رأسقرار رفع  -

  

  

  

                                                             
 .70، 69حممد بوشوشة، مرجع سابق، ص، ص،  1
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 المالي الرفع و األموالتكلفة نسب الهيكل المالي،  :الثالث المبحث

ا،إ لتمويل خمتلفة مصادر إىل عادة ؤسسةامل تلجأ     األموال كمصدر خمتلفة، معايري وفق املصادر هذه وتصنف حتياجا
 تكلفة واحدة لكل ألن التمويلية، الوسائل إحدى ختيارإ ؤسسةامل على لسهلا من وليس امللكية، وطبيعة ستحقاقاإل ودرجة
 ؤسسةامل على ينبغي وعليه. النقدي اخلصم غياب حالة يف التجاري ئتماناإل ستثناءإب جماين متويلي مصدر يوجد ال إذ معينة،
  1. اطرواملخ العائد بني باملوازنة ختياراإل هذا عن ترتتب اليت والقيود املزايا دراسة

  نسب الهيكل المالي: األولالمطلب 

ا، و تبني  إ يف متويل الغري أموالعتمادها على إاملؤسسة يف  إليهتقيس املدى الذي ذهبت  تدعى نسب الرفع حيث    حتياجا
ونية تعترب يف غاية ن حساب النسب املالية املتعلقة باملديإرتتبة عليه، و عليه فامل لتزاماتاملال و اإل رأسبني  رتباط املوجوداإل

  :بالنسب التالية و ميكن قياسها درجة اخلطر املايل الذي يواجه املؤسسة، تعرض من األمهية حبيث

  نسب التمويل الدائم و التمويل الخاص: األولالفرع 

  .نسبة التمويل الدائم و التمويل اخلاص إىل يف هذا الفرعسنتطرق    

  نسبة التمويل الدائم: أوال

املال  لرأس أخرىالدائمة، فهذه النسبة تعترب صياغة  باألموالستثمارات الصافية مستوى تغطية اإل إىلذه النسبة تشري ه   
امش   أوالعامل    :، و حتسب هذه النسبة بالعالقة التاليةاألمانما يسمى 

  = نسبة التمويل الدائم                           

الثابتة  األصولجزءا من  أنقل من الواحد الصحيح، فهذا يدل على أ كانت هذه النسبة  ذاإاملال العامل سالبا  رأسيكون    
ستحقاقية اخلصوم و سيولة إبشرط املالئمة بني  أخلتو تكون املؤسسة يف هذه احلالة قد  األجلمغطى بقروض قصرية 

  2 .األصول

  

                                                             
،  2005: تقييم املؤسسات االقتصادية، جامعة سكيكدة، اجلزائر إشكالية، امللتقى الوطين حول تأثير الهيكل المالي على القيمة السوقية للمنشاةمليكة زغيب، مداخلة بعنوان  1

 .2ص، 
 .70، ص، 2009: جامعة بسكرةغري منشورة، ، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، خيص المالي على تنافسية المؤسسة االقتصادية الجزائريةاثر التشعقبة قطاف،  2

 األصول الثابتة

 األموال الدائمة
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  )الذاتي(نسبة التمويل الخاص : ثانيا

  :و حتسب بالعالقة التالية األوىلة للنسبة و تعترب هذه النسبة مكمل   

  = نسبة التمويل الذايت                           

املال العامل اخلاص  رأسساوت الواحد فان  إذااخلاصة، و  بأمواهلاالثابتة  ألصوهلاتقيس هذه النسبة مدى تغطية املؤسسة    
 األصولوجدت فهي تغطي  إنو  األجلالديون طويلة  أماخلاصة، ا باألموالتة مغطاة الثاب األصول أن أييكون معدوما 

  1.املال العامل رأساملتداولة مكونة بذلك صايف 

  األصول إجمالي إلىالمال و  رأس إلىنسب الديون : الفرع الثاني

  .إمجايل األصول نسبة الديون إىل سنتطرق يف هذا الفرع إىل نسبة الديون إىل رأس املال و   

  المال رأس إلىالديون  نسبة: أوال

ستخدام الديون يف املؤسسة مقارنة حبقوق امللكية و كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما زادت إتظهر هذه النسبة مدى    
ميكن هلذه النسبة  باإلضافةو . فهي يف حالة تصفية املؤسسة تزيد من معدل املخاطرمطالبات الدائنني مقارنة حبقوق امللكني، 

ختاذ إال تزيد عن الواحد كنسبة معيارية و حىت تكون للمؤسسة حرية  أنستقاللية املؤسسة حاليا و يستحسن إمدى  حتدد أن
رتفاع هذه النسبة تقيد عمليات املؤسسة و جيعلها عرضة للتدخالت و الضغوطات اخلارجية للدائنني إن القرارات اخلاصة، أل

حتسب و . ستعمال الديون و حقوق امللكيةإيكون توازن مناسب بني  أنالضروري فمن  األموال املقرضة، و إذارفع كلفة : منها
  2:بالعالقة التالية

  =   =  املال رأس إىلنسبة الديون 

  األصول إجمالي إلىنسبة الديون : ثانيا

  :للمقرضني، و حتسب هذه النسبة بالعالقة التالية األمانلنسبة هامش احتدد هذه    

  =  األصول إمجايل إىلنسبة الديون               

                                                             
 .53، ص، 1999: ، دار احملمدية، اجلزائرتقنيات مراقبة التسييرناصر دادي عدون،  1
، 101، ص، ص، 2008: جامعة بسكرة غري منشورة، ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،الي بالمؤسسة الجزائريةالم األداءدور التحليل المالي في تقييم شباح نعيمة،  2

102. 

 جمموع األصول

 جمموع الديون

 حقوق امللكية

 جلقروض قصرية األ + قروض طويلة و متوسطة األجل

 حقوق امللكية

 الديون

 األصول الثابتة

 موال اخلاصةاأل
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ا جتيب هذه النسبة عن مدى    ، و كلما كانت أصوهلابيع  ما مت إذا اإلفالسيف حالة  مقدرة املؤسسة على تسديد ديو
  1 .0.5ال تتجاوز  نأ، و يستحسن أفضلالنسبة صغرية كان ذلك 

، أصوهلااملؤسسة و بيع  إفالس إشهاريف حالة  دائنونبالنسبة لل األمانخنفضت هذه النسبة زاد هامش إنه كلما أحيث    
 أموالزيادة  أو، األرباحزيادة نصيبهم من : السببني ألحدقرتاض مرتفعة على العكس من ذلك، يفضل املالك نسبة اإلو 

  2.األصولمتويل يف  اإلقراضرتفاع مسامهة إرتفاع هذه النسبة تعين إو .امللكية تعين التنازل عن جزء من السيطرة على املؤسسة

  ستقاللية الماليةلحق الملكية و نسبة اإل األصولنسبة : الفرع الثالث

  .ستقاللية املاليةاألصول حلق امللكية و نسبة اإلسنتطرق يف هذا الفرع إىل نسبة    

  لحق الملكية األصولنسبة : أوال

لتزامات على حقوق امللكية، حيث ميثل مجيع اإل ىلإ األصولاملالية هو نسبة  اإلدارة إليها أاملؤشرات اليت تلج أهممن    
خنفاض حقوق امللكية يف جمموع إاملؤسسة، و لذلك كلما كان هذا املؤشر كبريا كلما دل ذلك على زيادة الرفع املايل و 

 أمهيةعلى  هذا املؤشر يف التعرف أيضاكما يفيد . التمويل الداخلي، مما يزيد من جمموع املخاطر اليت يتعرض هلا الدائنون
  3.مسامهة الرفع املايل يف رحبية املؤسسة

  :و حتسب هذه النسبة بالعالقة التالية   

  =  حلق امللكية األصولنسبة                           

  ستقاللية الماليةنسبة اإل: ثانيا

  :التاليتني الطريقتني بإحدىو حتسب  4.ستقاللية املؤسسة عن دائنيهاإو تقيس هذه النسبة مدى    

  =   ستقاللية املاليةنسبة اإل                            

                              

                                                             
 .71، مرجع سابق، ص، عقبة قطاف 1
 .438، ص، 2006: ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة الماليةحممد صاحل احلناوي، جالل ابراهيم العبد،  2
 .68ص،  ،1998: ، دار صفاء، االردنالمالية الحديثة اإلدارة ي،محزة الشمخي، ابراهيم اجلزراو  3

4 Claude Rozsa, Christian Guyon, la fonction financière dans l’entreprise, Masson, 3ème édition, France : 1993, 
p, 91. 

 جمموع الديون

 األموال اخلاصة

 حق امللكية

صولجمموع األ  
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 =    ستقاللية املاليةنسبة اإل                              

احلجم الكبري للديون  نأ إذ، ستقالليتهاإوزن الديون داخل اهليكل املايل للمؤسسة و بالتايل درجة  إىلو تشري هذه النسبة    
ا املالية، فكلما كانت هذه النسبة كبرية إجيعل املؤسسة غري مستقلة يف  تتعامل املؤسسة مبرونة مع  أنستطاعت إختاذ قرارا

اكانت النسبة صغرية فهذا يعين   إذا أماقرتاض و تسديد الديون، إالدائنني يف شكل  ، و ال يف وضعية مثقلة بالديون أ
  1.بتقدمي ضمانات و قد تكون هذه الضمانات مرهقة إال إضافيةل على املوارد املالية اليت حتتاجها من قروض صو تستطيع احل

  األموال تكلفة: ثانيلاالمطلب 

ا من إجل تغطية أمصادر التمويل من  إىل أعادة املؤسسة تلج    هذه املصادر تصنف وفق معايري  أن، حبيث األموالحتياجا
و نظرا لوجود لكل مصدر تكلفة . ختيار بني هذه املصادريقوم باإل أننا هلا سابقا و ليس سهال على املسري خمتلفة كما تطرق

اهتماما واسعا إمعينة تكتسب هذه العملية    . ستثمارللعائد املقبول على اإل األدىنتعد احلد  أل

  األموالتكلفة  ماهية: األولالفرع 

  .كلفة رأس املال و كيفية حساب تكلفتهسنتطرق يف هذا الفصل إىل ماهية ت   

  المال رأستعريف تكلفة : أوال

العادية و املمتازة مبا يؤثر على قيمة  األسهمرتبطت بالعائد حلملة إ و لكن كلها املال رأستعددت تعاريف تكلفة     
  :هذه التعريفات أهمبعض  نأخذو عليه ، املؤسسة ككل يف السوق

اعلى  األموالتعرف تكلفة     الذي  األدىنذلك احلد  أو اجلديدةستثمارات للمعدل الذي تطلبه املؤسسة لإل األدىناحلد " أ
ستثمارات لكي ترضي مجيع املستثمرين و هو كذلك معدل العائد املطلوب على اإل ستثمارات اجلديدةعلى اإل ينبغي حتقيقه

  2".الذي يضمن بقاء سعر السهم العادي للمؤسسة بدون تغري

ااملال  رأستكلفة  أيضارف و تع    التكلفة املرجحة لكل مصدر من مصادر التمويل، و يتم حساب هذه التكلفة  بأ
 كلفةتحساب ال إىلاملال لكل مصدر من مصادر التمويل و بشكل منفرد لكي نتمكن من الوصول  رأسحبساب كلفة 

   3.املرجحة لتلك املصادر اإلمجالية

                                                             
 .46مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص،  1
 .377، ص ،اجلزراوي، مرجع سابق إبراهيممحزة الشمخي،  2
 .221سنة النشر غري مذكورة، ص، : ، دار النشر غري مذكورة، بلد النشر غري مذكورةاإلدارة الماليةعبد الستار الصياح، سعود العامري،  3

 جمموع اخلصوم

 األموال اخلاصة
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  :و هذه املصادر هي   

  .ةتمويل املقرتضمصادر ال -

 .مصادر التمويل املمتلكة -

نظرية  إىلستنادا إ، فلألموالتقدير التكلفة املرجحة  أثناءيف احلسبان  تأخذمصادر التمويل املقرتض ال  أنمع العلم    
  .التمويل فهي تعترب مصادر مؤقتة و ال تبقى على حال

  فوائد حساب تكلفة التمويل: ثانيا

املؤسسة  إلدارةللهيكل املايل ككل، سوف حيقق  أومن عناصر التمويل  عنصرل سواءا كان لكل حساب تكلفة التموي إن   
 1:أمههااملالية فيها عدد من الفوائد  اإلدارةو 

نسب تلك املصادر من أ ختصارإبختاذ القرار املتعلق إاملالية يف  اإلدارةحساب تكلفة كل عنصر سوف يساعد  -
 .خالل التكلفة

 .األموالتستخدم فيها  أنستثمارية املمكن تمويل للمفاضلة بني املشروعات اإلتكلفة ال تستخدم -

تزيد  األموالتكلفة  أنتبني  فإذا، األمواليف تقييم املشروعات اليت تستخدم فيها  األموالحساب تكلفة  أيضايفيد  -
 . هذه املشروعات عبء على عاتق املؤسسة أصبحتعلى العائد املتوقع 

ا،  األمواليفيد حساب تكلفة  -  . دورها يف قرارات التسعري إىل إضافةيف املفاضلة بني املشروعات الصناعية ذا

 . األموالاملال اليت تستلزم القيام حبساب دقيق لتكلفة  رأسالعديد من القرارات املالية و سياسة  أن -

يع العناصر اليت تشكل تكون تكلفة مج أناملالية يستلزم  لإلدارةسرتاتيجي إتعظيم قيمة املؤسسة كهدف  أن -
ا األموالمدخالت للمؤسسة من ضمنها    .حبدودها الدنيا، و لذلك يستوجب حسا

اهو  األمواليقال خبصوص تكلفة  أنما ميكن  أهم إن    حوله جمموعة كبرية من القرارات متثل حجر الزاوية الذي تدور  أ
  .ستثمار و التمويلقرارات اإل أمههاو 

  

                                                             
 .365، 364، ص، ص، مرجع سابقاجلزراوي،  إبراهيممحزة الشمخي،  1
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  مصادر التمويلفة تكل: الفرع الثاني

هذه التكاليف  إىللكل مصدر من مصادر التمويل اليت تعتمد عليها املؤسسة تكلفة معينة خاصة به و سوف نتطرق  إن   
  :يف ما يلي

  ةمصادر التمويل المقترض تكلفة: أوال

اتعرف تكلفة الدين     ؤسسة، و يقاس هذا العائد امل بإقراضللقبول  العائد املطلوب من قبل املقرضني عبارة عن معدل بأ
ا معدل املردود الداخلي،  املساواة بني  معدل اخلصم الذي حيقق إىلتكلفة الدين تساوي  أن أيبالطريقة نفسها اليت يقاس 

  1.املقرتض األصليقرتاض و القيمة احلالية للفائدة املدفوعة و لدفعات تسديد املبلغ اليت مت احلصول عليها باإل األموالحصيلة 

هناك  أننشاطها بعض التكاليف، مع العلم  جل متويلأمن  األجل اليت تتحصل على قروض طويلة تتحمل املؤسسة   
 األجلعلى شكل قرض طويل  أوكتتاب العام حالتني من هذه القروض، سواء كان القرض على شكل سندات مطروحة لإل 

التعاقد على القرض،  أودية داخل املؤسسة عند بيع السند قرتاض سوف يرتتب عليها تدفقات نقن عملية اإلإمتعاقد عليه، ف
املقرتض و الذي ينبغي سداده يف تاريخ  األصلياملبلغ  إىل باإلضافةبشكل الفوائد السنوية  ؤسسةو تدفقات نقدية داخلة للم

  :و هي و يف ضوء ذلك توجد حالتني حلساب تكلفة السندات 2.ستحقاقاإل

  :فتكون تكلفته كالتايل سوق بعالوةكان السند يباع يف ال  إذا. 1

Ri= I - Z / N /( P + M)/2 

I :الفائدة السنوية املدفوعة.  

N :ستحقاقعدد السنوات يف اإل.  

M :مسية للسندالقيمة اإل.  

P :القيمة السوقية للسند.  

Z :قيمة العالوة.  

  

                                                             
 .59حممد بوشوشة، مرجع سابق، ص،  1
 .373، ص، مرجع سابق ي،اجلزراو  إبراهيممحزة الشمخي،  2



  حليل الهيكل المالي للمؤسسةت: األولالفصل 

 

42 
 

 :كان السند يباع يف السوق خبصم، فتكون التكلفة كالتايل  إذا .2

Ki= I + D / N /( P + M)/2 

D :معدل اخلصم.  

  .هي معدل الضريبة t أن، حيث )t-1(يف حالة وجود ضريبة فتضرب القيمة املتحصل عليها يف  أما   

تعظيمها، تعتمد  إىلالعادية للمؤسسة اليت تسعى  األسهمقيمة  أن إىلستخدامنا لتكلفة الدين بعد الضريبة يعود إ إنو    
ا اإليراداتالفوائد هي نفقات تطرح من  أنو مبا . ة بعد الضريبةبشكل على التدفقات النقدي وفورات  إىلبذلك تؤدي  فإ
   1.ضريبية تقلل من كلفة الدين

  :ن تكلفة الدين حتسب كالتايلإ، فاألجليف حالة القروض املصرفية طويلة  أما   

Kd= I / E 

I :الفائدة السنوية.  

E :املتحصالت بعد طرح خمتلف املصاريف. 

  مصادر التمويل الممتلكة تكلفة: ثانيا

اميكن تعريفها      يسعون للحصول  األسهماملتوقع من طرف املسامهني يف املؤسسة فحملة  أومعدل املردودية املطلوب " بأ
 هلا نفس درجة املخاطرة أخرىستثمارات إحيصلوا عليه من  أنيفوق معدل العائد الذي ميكن  أويساوي  أنعلى عائد ينبغي 

  2 ."و هو ما يطلق عليه تكلفة الفرصة البديلة

ا، و هناك العديد من أمسية إللسهم قيمة  أن، حيث األسهمختالف كبري يف قيم إهناك  :العادية األسهمتكلفة . 1 صدر 
خل، هذا ما إ..يةقتصادية و التارخيية و القانونية و احملاسبية فللسهم قيمة سوقية، قيمة دفرت القيم اليت تتكون نتيجة للظروف اإل

ختالف بني كلفة التمويل ، و كذلك يكون اإلأخرى إىلالعادية من مؤسسة  باألسهمختالف كلفة التمويل إ إىليؤدي 
  3.مقارنة مبصادر التمويل املتاحة باألسهم

  :العادية و هي األسهمستخدام عدة طرق حلساب كلفة إو عليه ميكن    

                                                             
 .415، ص، مرجع سابق، آخرونعدنان تايه النعيمي، و  1

 2 Jean barreau, Jacquline delahye, op.cit , p, 169.  
 .316، 315، ص، ص، 2007: ، دار املسرية، االردنالمالية المعاصرة اإلدارةمقدمة في دريد كامل ال شبيب،  3
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لقيمة املتوقعة لكل سهم على ا األرباحو تقوم هذه الطريقة على قسمة  :dividendes  الموزعة األرباحطريقة  -
توقعة يف الناتج الزيادة امل إىليضاف  األخري، و يف اإلصداراحد منقوص منه كلفة السوقية للسهم مضروبة يف و 

 :املوزعة للسهم كما يلي األرباح

 األرباحالزيادة املتوقعة يف ))+ السهم إصداركلفة   -1(وقيةالقيمة الس/ املتوقعة لكل سهم  األرباح= (العادية األسهمكلفة 
  املوزعة للسهم

يتم استعمال هذا النموذج يف حالة تقييم مردودية  :MEDAF  المالية األصولطريقة نموذج توازن  -
ي املردودية عتبار املخاطرة، فاملردودية املتوقعة من طرف املسامهني تساو بعني اإل باألخذستثمارات املتوقعة و ذلك اإل

  1.، و الذي يساوي عالوة اخلطر للسوق املايل B bitaعالوة اخلطر إليهاقتصادي بدون خماطرة مضافة اإل لألصل

  :و عليه فهو حيسب بالعالقة التالية  

E(Ri)= Rf + Bi [E(Rm) – Rf] 

E(Ri) :الرياضي ملردودية السهم  األمل  

Rf : الذي تكون مردوديته يف املستقبل مؤكدة األصلبدون خماطرة هو  األصل أنبدون خماطرة حيث  األصلمردودية. 

E(Rm) :الرياضي ملردودية السوق املايل األمل. 

E(Rm)-Rf :عالوة املخاطرة. 

B :2.مقياس خلطر السهم 

 أنوردون و شابريو جفرتض إاملوزعة املتوقعة  لألرباحلتبسيط منوذج القيمة احلالية  : Gordon-Shapiroطريقة -
السهم بالعالقة  ، و منه يكون معدل املردودية و الذي ميثل تكلفةgتتزايد كل سنة مبعدل متوسط  أنميكن  احاألرب

 :التالية

K= Di/P0+g 

  :حيث Gordon-Shapiroو تسمى هذه املعادلة مبعادلة    

                                                             
1 Jean barreau, jacquline delahye, op.cit, p, 170.  

 .58حممد بوشوشة، مرجع سابق، ص،  2
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Di :املوزعة األرباح  

P0 :القيمة السوقية للسهم 

g :السوقمعدل النمو املتوقع السنوي لسعر السهم يف .  

اليت  األرباحو  األسهماملال بداللة عائدات  رأسفة تقيس هذه الطريقة كل :المعدلة بسعر السهم األرباحطريقة  -
ا املؤسسة، و تعتمد هذه الطريقة على  على  األرباحاملال ترتبط باملبالغ املوزعة من  رأستكلفة  أن أساسحتتفظ 

هذه  أنستثمارات اجلديدة، حيث ستخدامها يف اإلإاليت سوف يعاد  احملتجزة األرباحمبقدار  أيضااملسامهني و 
ا كما اإل  :يأيتستثمارات سرتفع من قيمة املشروع و من معدل رحبيته، ميكن حسا

  القيمة الصافية للسهم/ احلالية للسهم الواحد  األرباح= العادية األسهمكلفة ت

 )كلفة اخلصم+  اإلصداركلفة ( –سعر البيع = القيمة الصافية للسهم

نه من أ إال، العادية األسهماملمتازة مصدر متويل جيمع بني خصائص الديون و  األسهمتعترب  :الممتازة األسهمتكلفة . 2
 إالاملمتازة من محلتها  األسهماملمتازة غري حمددة كذلك ال تلتزم املؤسسة بشراء  لألسهمتكون املدة الزمنية  أناملتعارف عليه 

   1.على غري ذلك اإلصدار نصت شروط إذا

ا األسهمتلك  إصدارعتبار عادة تكلفة املمتازة تؤخذ يف عني اإل األسهم إصدارعند  إن    تكون عادة كبرية نسبيا  أل
 األسهمتوزيعات  أن أيضاالعادية و اليت تكون عادة منخفضة فتهمل، كما يراعى هنا  األسهم إصدارذلك بعكس تكاليف و 

 املمتازة عن طريق األسهمميكن حساب كلفة  لذلك . 2ميزة ضريبية أيدة مبعدل ثابت و ال حتقق للمؤسسة املمتازة تكون عا
  :املعادلة التالية

Kp=Dp/Pm(1-F) 
Dp :بقيمة  أموالالسنوية على كل سهم حصلت منه على  األرباحPm.  

Pm : مسين السعر اإلخبصم م أومسي يكون بزيادة عن السعر اإل أنالقيمة السوقية للسهم ميكن. 

F : األسهم إصدارنفقات.  

                                                             
 .225، ص، مرجع سابقعبد الستار الصياح، سعود العامري،  1
 .303، ص، 2006: ، االردن2، دار وائل، طاالئتماني واالتجاهات الحديثة في التحليل المالي حممد مطر،  2
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 )العادية األسهم( احملتجزة تعد كلفة ضمنية تساوي التمويل بامللكية  باألرباحكلفة التمويل   إن: المحتجزة األرباحتكلفة . 3
 أنني حيث و بالتايل هي حق من حقوق املسامه. املتاحة للتوزيع على املسامهني األرباحاحملتجزة هي جزء من  األرباحن أل

قل من  أاحملتجزة  األرباحكلفة   أنمن الناحية العملية، و بصورة عامة  مسامهنيلدفع قيمتها نقدا ل األرباححتجاز إالبديل عن 
  :العادية لسببني باألسهمكلفة التمويل 

 .حتجازها ال ختضع للضريبةإاملوزعة ختضع للضريبة على الدخل و عند  األرباح إن :األول -

ستثمار اإل إعادةعند  أيخيضع لعمولة الوسطاء  أنفسهماملوزعة من قبل املسامهني  األرباحاستثمار  إعادة إن :الثاني -
ستثمار، بينما الوسطاء عند تنفيذ عمليات اإل إىلمالية يف السوق املايل سيدفع املسامهون مبلغ  أوراقعن طريق شراء 

ااحملتجزة  باألرباحبالتمويل  عندما تقوم املؤسسة  .ال ختسر عمولة الوسطاء فإ

ستبعاد  العادية إل باألسهمقل كلفة من التمويل أاحملتجزة  األرباحاملرتاكمة من  األموالستخدام إالتمويل ب أنهذا معناه  إن   
  1.إليهماكلفة الضريبة و العمولة املشار 

  :احملتجزة باملعادلة التالية األرباححتساب كلفة إو ميكن    

Kr= Ke(1-T)(1-B) 

Ke : العادية  األسهم( تكلفة التمويل بامللكية.(  

T :معدل ضريبة الدخل للمسامهني. 

B :معدل عمولة الوساطة. 

 لألموال التكلفة الوسطية المرجحة: الفرع الثالث

املال عند ذلك معدل العائد املطلوب على  رأسالعادية فقط، فتكون تكلفة  األسهمكان مستثمرو املؤسسة محلة   إذا   
ختالفات يف املخاطرة، يكون هلذه املال، و بسبب اإل رأسخمتلفة من  أنواعامعظم املؤسسات تستخدم  أن إال. وق امللكيةحق

املال املستخدمة يف حتليل قرارات موازنة  رأستكون تكلفة  أنو جيب . املالية املختلفة معدالت عائد مطلوبة خمتلفة األوراق
  2.املال رأساملتوسط املرجح لتكلفة : و نسمي هذا املتوسط املرجح. ملكونات املختلفةاملال متوسطا مرجحا لتكاليف ا رأس

                                                             
 .324، 323، ص، ص، 2009: ، االردن2، دار املسرية، طصرةالمالية المعا اإلدارةمقدمة في دريد كامل ال شبيب،  1
 .471، ص، 2009: ، دار املريخ، السعوديةالمالية اإلدارةسرور،  إبراهيمسرور علي : اوجني برجيهام، ميشال ايرهاردت، ترمجة 2
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ا املال رأس تكلفة فو عليه تعر     1.للمؤسسة املالية املوارد خمتلف عن النامجة للتكاليف املرجح احلسايب املتوسط بأ

 2:التالية بالعالقة املال رأس تكلفة وحتسب

CMP = t[VCP/(VD+VCP)] + i[VD/(VD+VCP)] 

  : أن حيث

CMP:املال رأس تكلفة عن عبارة وهي املرجحة الوسطية التكلفة.  

VCP  :اخلاصة لألموال قيمة.  

VD  :الديون قيمة.  

t  :اخلاصة األموال تكلفة.  

i  :الضريبة يف قتصاداإل بعد ستدانةاإل تكلفة.  

  :املوايل شكلال يف موضح هو كما بيانيا متثيال املال رأس تكلفة متثيل وميكن  

  المال رأس تكلفة مفهوم :)7.1(الشكل

  

 

 

   

 

  

 .3 ص، مرجع سابق، آخرون، و الغاين، عبد دادن :المصدر

                                                             
1  Jean Barreaau & Jacqueline Delahaye , Op cit , P152 

 .2سابق، ص، مرجع  دادن عبد الغاين، و آخرون، 2

ستدانةاإل  
VD , i 

 األموال اخلاصة
VCP , t 

مجموع 
 الموارد

مجموع 
 االستخدامات

  : CPM المال لرأس المرجحة الوسطية التكلفة

CMP = t[VCP/(VD+VCP)] + i[VD/(VD+VCP)] 
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ا والواقع رياضيا، تعريفا املال رأس لتكلفة السابق التعريف يعترب     قتصاديةاإل لألصول املفروض املردودية معدل عن عبارة"  أ
  " . والديون اخلاصة األموال من كل طريق عن متويلها مت اليت

 لذلك اجليد، املردود ذات ستثماراتاإل بتحديد يسمح لكونه نظرا املؤسسة مالية يف مهما املال رأس تكلفة مفهوم يعترب و   
  .املؤسسات تقييم طرق يف املستعملة املعايري أهم ضمن يندرج فهو

 اختيار يف األمثلية مفهوم إدراك ميكن بالتايل و للمؤسسة، قتصاديةاإل األصول هلا تتعرض اليت املخاطر تقييم ميكن وعليه،   
 تكلفة تدنية حتاول أدق وبشكل التمويل، أمناط خمتلف عن النامجة املخاطر تدنية إىل املؤسسة تسعى حيث املايل، اهليكل

  1 . اإلمكان قدر املال رأس

 أمثل مايل هيكل ستهدافإ إىل متيل اليت للمؤسسات اتيجياسرت إ امسع املال رأس تكلفة مفهوم ستعمالإ يعد عامة وبصفة   
  .املخاطرة من التقليل قصد ميكن ما أدىن املال لرأس املرجحة الوسطية التكلفة جيعل

  المالي الرفع :لثالثا المطلب

عتماد بزيادة اإل األرباحاد النقصان وفق الطريقة اليت يتم فيها تكوين اهليكل املايل، حيث تزد أواملؤسسة بالزيادة  أرباح تتأثر   
من ما يسمى بالروافع  أكثر أوستخدام نوع إقتصادية مزدهرة يف السوق، حيث ميكن للمؤسسة إعلى القروض يف ظروف 

  2.املالية و التخلص من خطر التصفية أزمتهاللخروج من 

  المالي الرفع مفهوم :األول الفرع

كتلة معينة و   إزاحةالرافعة الفيزيائية تعمل على تضخيم القوة املستخدمة يف  أنمن علم الفيزياء، حيث  مأخوذالرفع مفهوم    
الفوائد (  زدياد ذراع القوة و هو التكاليف املالية الثابتةإالرافعة املالية تعمل على تضخيم العائد ب ن، إذلك بزيادة ذراع القوة

  3).املمتازة  األسهمالثابتة على محلة  األرباحالناجتة عن الدين، و توزيعات 

يف العوائد  التأكدو يقصد به عدم  األعمالخطر : نفرق بني نوعني من اخلطر أنو قبل التعرف على الرفع املايل، ينبغي    
الذي يرتتب على  اإلضايفاالستثمارات اخلاصة مبؤسسة معينة، و اخلطر املايل الذي هو اخلطر  أو األصولاملتوقعة من جمموعة 

   4.ايلستخدام الرفع املإ

                                                             
  .3مرجع سابق، ص، دادن عبد الغاين، و اخرون،  1
 .228، ص، مرجع سابقعلي عباس،  2
 .445، ص، مرجع سابق، آخرونعدنان تايه النعيمي و  3
 . 244سنة النشر غري مذكورة، ص، : ، الدار اجلامعية، مصرالمالية اإلدارةحممد صاحل احلناوي، رمسية زكي قرياقص،  4
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ا املالية، و بالتايل إقرتاض من املؤسسات املالية و املصرفية يف سد عتماد املؤسسة على اإلإيقصد بالرفع املايل هو     حتياجا
ممتازة لسد  أسهماكانت املؤسسة تطرح   إذا أمااملدفوعة،  أوتكون التكاليف الثابتة لديها يف هذه احلالة هي الفوائد املدينة 

املسامهني املمتازين،  إىلاملمتازة اليت ستقوم املؤسسة بدفعها  األسهم أرباحن التكاليف الثابتة هنا، هي إات فحتياجهذه اإل
  1.مضمونة و حمددة حسب ما نص عليه قانون املؤسسات بأرباحاملمتازة تتمتع  األسهمن أل ذلكو 

قرتاض، يف الثابتة أو أموال اإلسسة نتيجة زيادة التكالإن حتليل الرفع عبارة عن املدى الذي ميكن به زيادة األرباح يف املؤ   
  :يقسم إىل ثالثة أقسامو 

  الرفع التشغيلي -

  الرفع املايل -

  2الرفع املشرتك -

 إذا مما التأكد إىل املايل الرفع حتليل يهدف و. بواسطة قروض نشاطها بتمويل ؤسسةامل قامت كلما املايل الرفع حيدث   
 كل بني وزعي سوف الذي املبلغ قتصاديةاإل النتيجة فتعترب. قرتاضاإل تكاليف تغطي أرباح قحتقي على قادرة املؤسسة كانت

  :املوايل الشكل يف موضح هو كما ، 3الصافية األرباح و الضرائب و الفوائد من

  عنه المولدة الثروة عيتوز  وكيفية قتصادياإل األصل تمويل :)8.1(الشكل

  

  

  

  

  

  

                                                                     

  .9 ص، مرجع سابق آخرون، و الغاين، عبد دادن :المصدر
                                                             

 .286، ص، 2001: ، دار الربكة، االردنو التحليل المالي اإلدارة، آخرونار و رشاد العص 1
 .279، ص، 2000: ، دار الفكر، االردناإلدارة و التحليل الماليهيثم حممد الزعيب،  2
 .9دادن عبد الغاين، و اخرون، مرجع سابق، ص،  3

 

اإلقتصادىاألصل   

النتيجة 
 االقتصادية

 األموال الخاصة

 الديون المالية
2 

1 

 الفوائد
 األرباح

 الضرائب

3 
3 
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 النتيجة قدرة عدم حتمالإ عن ناجتة مايل رفع خماطرة تتحمل سوف املؤسسة بأن أعاله الشكل خالل من يتضح   
، للمؤسسة املالية املردودية على سليب ستدانةاإل أثر كوني مث ومن قرتاض،اإل عن الناجتة الفوائد تغطية على احملققة قتصاديةاإل
 يفرتض والديون اخلاصة األموال من مبزيج متويله مت الذي قتصادياإل األصل فإن املردودية، مبفهوم ذلك عن التعبري حاولنا فلو
 خاصة، بصفة الديون فوائد يف و عامة بصفة املال رأس تكلفة يف واملتمثلة ـ متويله تكلفة تفوق قتصاديةإ مردودية سيولد أنه
 الرفع بفضل وذلك قتصادي،اإل األصل مردودية معدل تفوق خاصة أموال مردودية ستحقق املؤسسة فإن كذلك، حصل افإذ

 املردودية على إجيايب أثر ستدانةلإل أنه نقول عندئذ. املؤسسة مال رأس يف املسامهني رحبية على إجيابا سينعكس ما وهو املايل،
  . للمؤسسة ليةاملا
  :  الشكل من تكتب املايل الرفع وأثر املالية املردودية بني العالقة إن

Rf = Re + (Re – i)D/CP .  
  .قتصاديةاإل املردودية معدل متثل Re  الرافعة، أثر D/CP.(Re – i) النسبة متثل حيث   
ادرجة الرفع املايل تعرف على  أنحيث     العادية املرتبطة بنسبة تغري حمددة  األسهمتاحة حلملة امل األرباحنسبة التغري يف  أ

موع عن عبارة املالية املردودية فإن منه و 1. يف الدخل قبل الفوائد و الضرائب  ومعدل املالية الرافعة أثر من لكل اجلربي ا
  .قتصاديةاإل املردودية

  .رياضيا ذلك على الربهان ميكننا حيث وحمقق، منطقي ذلك أن سنجد السابق الشكل على العالقة تلك أسقطنا وإذا   
. اخلاصة األموال املردودية و املالية الرافعة قتصادية،اإل املردودية من كل بني الرياضية العالقة إدراك الصدد هذا يف ميكننا   
 يسمح أي ،)جيايبإ( مفضل مايل رفع حتقيق إىل تسعى املؤسسة أن فرتاضإوب قتصادية،اإل املردودية معدل ثبات فرتاضإفب

 الرافعة( املايل اهليكل نسبة على تغيري إحداث فتحاول قتصادية،اإل مردوديتها من أعلى مالية مردودية بتحقيق للمؤسسة
 ثابت قتصاديةإ مردودية معدل من نطالقاإ املالية املردودية من معينا معدال املؤسسة تستهدف آخر، مبعىن. D /CP) املالية

  :يلي كما املالية، للمردودية دالتني لدينا بالتايل لدينا فيكون. غريمت ستدانةإ ومعامل
Rf = f  [ D/CP ]  …………….. (1) 
Rf = u [(Re – i)D/CP]  ………(2) 

 الثانية الدالة تعين كما ، D/CP املايل اهليكل لنسبة تابع متغري هو  Rf  املالية املردودية معدل أن األوىل الدالة تعين حيث   
  .D/CP(Re – i  ) املالية الرافعة ألثر تابع متغري هو املالية ملردوديةا معدل أن

                                                             
  .262، ص 1993: ، دار املريخ، السعوديةاإلداريالتمويل د الفتاح السيد سعد النعماين، عبد الرمحان دعاله بيله، عب: فرد ويستون، يوجني برجام، ترمجة 1
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 أن ميكننا فإنه D ستدانةاإل حجم حسب تتغري i ستدانةاإل تكلفة وأن ثابت Re قتصاديةاإل املردودية معدل أن مبا و   
  :هو ذلك على وبرهاننا ،)2( و) 1( الدالتني من فقط واحدة دالة دراسة على فقط نقتصر

Rf = f  [ D/CP ] 
Rf = u [(Re – i)D/CP] 

 f  [ D/CP ] = u [(Re – i)D/CP] 

  u .1 الدالة أو f الدالة ستخدمناإ سواء النتيجة، نفس إىل نصل سوف أننا أي   
 ةنسب فإن املؤسسة، تتحملها اليت املالية املصاريف حجم يف بزيادة متبوعة تكون الديون حجم يف الزيادة كون من نطالقاإ   

 املؤسسات من جمموعة بني املقارنة عند مباشر غري بشكل ستدانةاإل درجة بقياس تسمح األعمال رقم إىل املالية املصاريف
 نوعية حسب ،%04 و%  03 حدود يف مقبولة تكون حيث هلا، منوذجية نسبة حددت قد و ،القطاع نفس يف العاملة

 2.صناعية أو جتارية املؤسسة،
  3:رفع املايل مبساعدة مضاعف الرفع املايل، و الذي حيسب بالشكل التايلو ميكننا حساب ال   

MLF= BN/BN / BE/BE 

BN/BN :التغري يف العائد الصايف 
BE/BE :ستغاللالتغري يف عائد اإل  

  .فعال مالية يةمردود إىل قتصاديةاإل املردودية يرتجم سوف الذي املقدار عن عبارة املالية الرافعة أثر أن إىل أخريا خنلص   

  4الداخلي للنمو كإستراتيجية المالي الرفع : الفرع الثاني

 تحقيقل وذلك ،منخفضة جتارية وديةدمر  عدالتمب تتميز اليت املؤسسات تنتهجها مالية، إسرتاتيجيةعبارة عن  املايل الرفع   
 اليةامل تغرياتامل بعض مراقبة يف ملؤسسةا كفاءةمدى   على املايل األداء توقفحيث ي ،املالية املردودية من عايل مستوى

  .للمؤسسة التمويلية السياسة يعكس الذي املايل، اهليكل هاأمه قتصادية،اإلو 
  

                                                             
 .10مرجع سابق، ص،  دادن عبد الغاين، و آخرون، 1
 .10املرجع السابق، ص،  2

3 Jean marie gagnon, Nabil khoury, traité de gestion financière, édition ESKA, 2 ème édition, France: 1981, p, 
59.  

 .10،11مرجع سابق، ص، ص،  دادن عبد الغاين، و آخرون، 4
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 أمهية ه تتضحمن و ،الزمن من مدة بعد إال األثر هذا يظهر الو عادة  املؤسسة، مردودية على املايل اهليكل أثر ربزيف   
 املايل، األداء من معني مستوى املؤسسة ستهدافإ عند بالتايل و، للمؤسسة املايل يكلاهل ختيارإ يف األمثلية مفهوم ستخدامإ

 إجياد حماولة و ،مردودية ذات ستخداماتإ إىل تكلفة األقل املالية املوارد خمتلف بتوجيه كفيلة مالية سياسة تنتهج أن هلا البد
ا،إو  مواردها بني تقابل  خزينة أزمة إىل حتما باملؤسسة سيؤدي بذلك اإلخالل ألن يل،املا التوازن حتقيق دف ستخداما
  .التمويلية السياسة يف اخلطأ سببها

 ويف ،املؤسسة املايل هيكل حتديد يف عوامل عدة تساعد حيث املايل، اهليكل على يعتمد زمنية فرتة يف املايل الرفع زيادة إن   
  .واملسريين املقرضني ني،املسامه من كل نظر وجهات مراعاة من البد اإلطار هذا

 خنفاضإ أن كما األصول، رحبية رتفاعإ جراء أكرب، نتائج على احلصول يف املسامهني نسبة رتفاعإ يساعد: المساهمون. 1
 ميكن، ما أقل املؤسسة مديونية تكون أن على املسامهون وحيرص. أقل عوائد على احلصول إىل يؤدي املايل اهليكل نسبة

  .اخلاصة األموال هيكل جانب على مهتماماإ كل وتنصب

  الدائمة األموال/  اخلاصة األموال                 :التالية بالعالقة املديونية نسبة قياس يتم وعليه،   

 إجياد يصعب مما األقصى؛ حدها جتاوزت قرتاضاإل طاقة أن يعين فهذا ،½ من أقل املديونية نسبة كانت إذا: المقرضون. 2
 خنفاضإ إىل يؤدي الذي األمر اخلاصة، أمواهلا يف الزيادة املؤسسة على يتحتم الوضعية، هذه من وللخروج. جدد مقرضني

  .املايل اهليكل نسبة

 على أيضا ينصب املسريين هتمامإ فإن املؤسسة، داخل معينة جبوانب واملقرضني املسامهني هتمامإ غرار على :المسيرون. 3
 مسريين كانوا سواء( املسريين لدخول مصدرا متثل املؤسسة ألن املتبعة، املالية اسةالسي وكذلك املؤسسة، فعالية مدى

  ).فقط مسريين أو الوقت نفس يف ومسامهني
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  األول الفصل خالصة

 أشكال مجيع ميثل الذي املايل اهليكل مبفهوم بداية املايل اهليكل مباهية املتعلقة النقاط أهم إىل تطرقنا الفصل هذا خالل   
و وضحنا الفرق بني اهليكل  ، األجل طويل أو األجل قصرية مصادر نم سواء أيضا و مقرتضة أو ممتلكة سواء التمويل وأنواع

س املال أاملايل و هيكل رأس املال، حيث اهليكل املايل يتكون من مجيع مصادر التمويل طويلة و قصرية يف حني هيكل ر 
من  املايل بني املؤسسات، و املتمثلة يف احملددات اهليكل مكونات يف ختالفاب اإلسبأ بينا و. جلمصادر التمويل قصرية األ

 األموال أنواع حتديد عن عتباراإل بعني أخذها جيباليت  عواملو هي جمموعة من ال حمددات خارجية و حمددات داخلية
 جلمصادر التمويل الطويلة و القصرية األىل مكونات اهليكل املايل و دراسة إ، و كذلك تطرقنا املؤسسة متويل يف املستخدمة

 خمتلف ستعراضإ مت قد و .متعددة مصادر طريق عن نشاطها يف حتتاجها اليت األموال توفري للمؤسسات ميكن حيث ،نتيجة
ايل، ريات املفسرة للهيكل املنظىل الإبعد التطرق  .احلديثةالنظريات ىل إمن النظريات التقليدية  باهليكل املتعلقة النظريات

  .خمتلف النسب املتعلقة باهليكل املايل اليت توضح الوضعية املالية للمؤسسة حددنا

 على املؤسسة قدرة فإن وعليه،. معني مايل هليكل ختيارهاإ عند إقصاؤها، ميكن ال اليت القيود من مجلة املؤسسة أمام نإ   
ا على دليل هو معها والتكيف القيود تلك مواجهة  تبعا املايل، هيكلها يف تعديل إىل حباجة املؤسسة نتكو  فقد.  كفاء
 أمواهلا يف زيادة إحداث بعد إال ذلك، ميكنها ال ورمبا الديون، من معني قدر على باحلصول وذلك معينة، مالية لسياسة
 لمؤسسةلقتصادي ختاذ قرار التمويل، فاألصل اإلمعيارا أساسيا إل اليت تعترب تكلفة رأس املال من بني هذه القيود ،اخلاصة

قتصادية تغطي على األقل تكلفة أو سعر األموال، إاملمول عن طريق كل من األموال اخلاصة والديون، البد أن حيقق مردودية 
قتصادية األدىن املفروض  وذلك ما يسمى بتكلفة رأس املال، وعليه، ميكن القول بأن تكلفة رأس املال عبارة معدل املردودية اإل

  .قتصادي للمؤسسةعلى األصل اإل

ا على     كما تبني أن الرفع املايل ذو تأثري مزدوج على املردودية املالية للمؤسسة، فنجاح املؤسسة ومنوها مرهون مبدى قدر
ستدانة، وهو ما يؤدي باملؤسسة إىل حتقيق رفع مايل مفضل، وبذلك حتقيق معدال من املردودية االقتصادية يغطي تكلفة اإل

   .افعة إجيابيا على املردودية املالية، ومن مث حتقيق مستوى معني من النمو الداخلييكون أثر الر 
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  تمهيد
 ختاذإ يف املخاطرة مستوى رتفاعإف ،حتمية ضرورة هو بل ،املؤسسات أمام ختيارياإ أمرا ليسيف الوقت احلايل  التغيري إن   

 جتاهاإل منو إىل ذلك أدى التكنولوجي، التطور و املنافسة حدة زيادة إىل باإلضافة اخلاطئة القرارات تكلفة ضخامة و القرارات،
ا لتنمية ذلك و االسرتاتيجي التخطيط منهج تبين جلأ من أنواعها بكافة املؤسسات لدى  على احلفاظ و الذاتية إمكانيا

ا   .ديناميكي حميط ظروف ظل يف التنافسية قدر
 األساسي املرتكز سرتاتيجياإل اخليار يشكل و ،للمؤسسات بالنسبة كبرية بأمهية املؤسسة إسرتاتيجية موضوع حيظى و   

 ماهية إىل الفصل هذا يف سنتطرق و .املؤسسة يف لإلدارة األساسية املهام من فهو لذلك فشلها، أو املؤسسة لنجاح
 املباحث خالل من املؤسسة يف سرتاتيجياإل اخليار و املايل اهليكل بني العالقة تبيان و  اإلسرتاتيجي اخليار و اإلسرتاتيجية

  : التالية
 .جتية املفاهيم القاعدية لإلسرتا :األول املبحث
 .و تقييمها للمؤسسة اإلسرتاتيجيةاخليارات  :الثاين املبحث
 .سرتاتيجيالعالقة بني اهليكل املايل و اخليار اإل :الثالث املبحث
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  المفاهيم القاعدية لإلستراتجية: المبحث األول
 املفكرين و السياسيني فالعسكريني ،األعمال رجال و الباحثني خمتلف هتمامإ الزمن عرب اإلسرتاتيجية ستقطبتإ   
 اإلداري الفكر تطور مراحل شهدت قد و احلياة، احينو  خمتلف يلمس لكونه املصطلح ذا هتمواإ غريهم و قتصادينياإل

 الواقع رضأ إىل ؤسساتامل قبل من عمليا ترمجتها سبل و اإلسرتاتيجية مفهوم حتديد جتاهإب تركزت عديدة أحباث و كتابات
ت من ؤسساالفشل يتوقف على ما تتبعه امل الواقع إن معدل النجاح ويف و  التنافسي، ؤسسةامل مركز عزيزت لغرض

  .سرتاتيجياتإ
  المؤسسة ستراتيجيةدخل إلم :األول المطلب

 يجيةإسرتاتعالقة  األخري، املفهوم، اخلصائص و يف نطالقا من اجلانب التارخييإاملؤسسة  إسرتاتيجية نوضح يف هذا املطلب   
  .قتصاد الصناعياملؤسسة باإل

  المؤسسة إستراتيجية اهيةم: األولالفرع 
ا، و ذلك كما يلياإلسرتاتيجيةتطور مفهوم  إىل األول فرعسنتطرق يف ال      :، و خمتلف التعاريف اخلاصة 
   اإلستراتيجية مفهوم تطور: أوال
من الكلمة  إسرتاتيجيةشتقت كلمة إارة اليونانية القدمية قدميا يف الفكر البشري، ففي احلض اإلسرتاتيجيةيعد مفهوم    

" EGOS"  اجليش تعين و" STRATES" كلمتني إىل جمزئة هي و ، القيادةعلم  STRATEGOSاليونانية اليت تعين 
 العمليات من مستمدة كلمة فهي قوية، عسكرية جذورا "إسرتاتيجية" مصطلح يعكس تارخيي رو منظ من .القيادة وتعين

 ملواجهة العسكرية الوحدات حتريك و معينة بصورة احلربية املوارد توزيع و التشكيالت تكوين اإلطار هذا يف تعين و سكرية،الع
 فرصة نتهازإ أو املوقع، لتحسني أو مباغتته و العدو على نقضاضلإل أو حصار أو مأزق من للخروج أو العدو حتركات
 .العدو ضعف

 ,sun Tzu, Alexander the great: النظريات العسكرية مليا مبا يف ذلك أصحابفقد فكر عدد كبري من    

napoleon, kar von Clausewitz, stonewall Jackson and Douglas Mac Arthur كتبوا حول ، و
  1.من زوايا خمتلفة كثرية اإلسرتاتيجية

 القرن يف عاش صيين جنرال هو و مثال SUN-TZU فاجلنرال شهرة، األكثر و األقدم بني من سرتاتيجيةاإل منظري ويعترب   
 تفاصيل على ىحتو إ شامال فصال عشر ثالثة من  "العسكري الفن في البحث " كتاب  ألف التاريخ قبل الثالث

 وسائل و أدوات على عتمادباإل العدو على النصر حتقيق هو احلرب من اهلدف للمؤلف فبالنسبة العسكرية، سرتاتيجيةاإل
  2.املطلوبة الفعالية إىل الوصول جلأ من املمكنة احلظوظ مجيع عتبارباإل ذاأخ بواقعية حتدد

                                                
 .27، ص، 2008: ، دار الفجر، مصراإلستراتيجية اإلدارةعبد احلكم اخلزامي، : روبرت ابتس، ديفيد يل، ترمجة 1
  .81، ص، 2005: م االقتصادية، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلو أهميته في مسايرة العولمة االقتصادية التسويق االستراتيجي و نوري منري، 2
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 سنة بالتحديد و الثانية، العاملية احلرب بعد األعمال إدارة جماالت إىل العسكرية العلوم من اإلسرتاتيجية مفهوم نتقالإ بدأ   
 عن مؤلفهما يف ذلك جاء لقد و" مورجنسرتن"  و" نوميان فون" الباحثان أبداها اليت تلك هي احملاوالت أوىل من و ،1947

 نإف تواجهه الذي املوقف و املؤسسة حتركات بني العالقة الباحثان حيدد فيه و ،"االقتصادي السلوك و املباريات نظرية"
 معد هو احملاولة هذه على يؤخذ ما أهم أن يالحظ و إسرتاتيجية، فهي معينة وجهة التحركات هذه من جمموعة ختذتإ

 اخلطورة مدى أو التأثري و الزمين ملدىا حيث من اإلسرتاتيجية بوضعها ملواجهته املؤسسة تتجه الذي املوقف نوعية حتديد
  1 .واألمهية

ا اإلسرتاتيجية عرف قد) Webster’s( قاموس أن جند اللغوي املعىن يف أما     العسكرية العمليات ختطيط علم( بأ
 فعل عن عبارة هي أو ما، أمر لتحقيق تستخدم خطة عن عبارة  اإلسرتاتيجية أن جند) Oxford( قاموس يف و ،)وتوجيهها

                                                                          2 .العسكرية اإلسرتاتيجية مثل معني أمر حتقيق أو عمل كيفية له خمطط
االت على مقتصرا ستخدامهاإ يعد مل و امليادين و العلوم من العديد مشلت حىت اإلسرتاتيجية ماتاخلد تعددت     ا

  .اخل....اإلدارة و جتماعاإل و قتصاداإل و السياسة كعلم جتماعيةاإل العلوم كافة إىل متدإ قد جنده بل العسكرية
  المؤسسة إستراتيجيةتعريف : ثانيا
  :نذكر منها  لإلسرتاتيجيةهناك عدة تعاريف     
ة من بني املسارات البديلة لبلوغ رسالتها وحتقيق أغراضها ؤسسملسار األساسي الذي ختتاره املهي الطريق أو ا سرتاتيجيةاإل"   

أكثرهم  وهو أحد رواد الفكر اإلداري البارزين و" أنسوف"كما يراها   اإلسرتاتيجية، و "الرئيسية يف إطار الظروف البيئية احمليطة
ا  سرتاتيجيتناوال للفكر اإل األنشطة  تنطوي على حتديد األهداف طويلة األجل ملشروع معني، وحتديد اإلجراءات و"بأ

تنويع أو إنشاء خطوط جديدة لإلنتاج لتحقيق جمموعة من  اخلاصة بتحصيل املوارد الالزمة، أو الوحدات اإلنتاجية، و
 3".األهداف

اعلى  اإلسرتاتيجيةتعرف       4 .للمؤسسة األكيده احمليط املستقبلي غري جمموعة القرارات اليت تواج أ
هدف حمدد من مث  أوحتديد و تقييم املسارات البديلة لتحقيق رسالة "هي   Brown & Connorكما يراها   فاإلسرتاتيجية   

تصور املؤسسة ملا تريد " االسرتاتيجية هي  أنعلى  Zimmerman & Tregeo، و يشري كل من "ختيار البديل املناسبإ
ختيارات اليت املرشد لإل اإلطارسرتاتيجية هي هذا الوضع، و اإل إىلتكون عليه يف املستقبل و ليس كيفية وصول املؤسسة  أن

                                                
   .25، ،ص2004 :األردن ،دار وائل، اإلدارة اإلستراتيجية:كاظم نزار الركايب    1
 .16 ،ص ،2008: األردن ،دار املسرية، نظم المعلومات اإلستراتيجية، غسان عيسى العمري ،سلوى أمني السامرائي 2
 إشكاليةحول  األول، امللتقى الوطين اإلستراتيجيةالمراجعة  أسلوباالستراتيجي في المؤسسات االقتصادية باستخدام  األداءتقييم  ،  مداخلة بعنوانآخرونعلي قرين، و  3

  .5،  ص، 2005: تقييم املؤسسات االقتصادية، اجلزائر
4 Jean-Claude tarondeau, stratégie industrielle, Vuibert, 2 ème édition, France: 1998, p, 26. 
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النمو القدرات اهلامة و و  األسواقاخلدمات و  أوختيارات مبجال املنتجات رتباط هذه اإلإجتاهها، و إحتدد طبيعة مؤسسة ما و 
  1".سسةو العائد و ختصيص املوارد يف املؤ 

 اإلسرتاتيجية البدائل على الرتكيز خالل من لإلسرتاتيجية رؤيتهم يف 1989 عام Bosman & Phatak يرى حني يف   
ا  حتديد على تشتمل بذلك هي و اإلسرتاتيجية، األهداف قيلتحق التنظيم طرق تصف فهي غاية، لتحقيق وسائل" بأ

 جمموعة أو البديل ختيارإ و معينة معايري باستخدام البدائل تلك تقومي و ،التنظيمية األهداف لتحقيق اإلسرتاتيجية البدائل
  ."الرئيسية أهدافها حتقيق حنو املؤسسة توصل اليت البدائل

ا على اإلسرتاتيجية إىل ينظر حيث 1992 عام BYARS عند احلال كذلك و     اخلطط و األهداف حتديد عملية" أ
  املتوفرة  البدائل تقومي و حتديد عملية تتضمن هي و املؤسسة، ظله يف تعمل الذي احمليط لظروف املناسبة والسياسات

 2."األفضل  سرتاتيجياإل البديل ختيارإ و اإلسرتاتيجية أهدافها  حتقيق إطار يف لمؤسسةل
او ميكن تعريفها      3.العامة للمؤسسة األهدافجمموعة من القرارات و السلوكات و التصرفات اليت حتقق  بأ
ا Alfred Chandlerو يعرفها    ختيار خطط العمل إملؤسسة و  األجلطويلة  األساسيةو الغايات  األهداف إعداد" بأ

  4."و ختصيص املوارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات
ا   Thomas يعرف  و    خطط وأنشطة املؤسسة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من " اإلسرتاتيجية على أ

  5".ذات كفاءة عالية  احمليط اليت تعمل فيه بصورة فعالة و بني هذه الرسائل وو أهدافها،  لتطابق بني رسائل املؤسسة وا
بأن اإلسرتاتيجية ما هي إال خطة موحدة ومتكاملة و شاملة و تربط بني املزايا التنافسية "فريى   jauch Glueck &أما    

للمؤسسة من خالل تنفيذها اجليد  األساسيةمن حتقيق األهداف  للتأكدمت تصميمها  للمؤسسة و التحديات البيئية و اليت
  6."بواسطة املؤسسة

ا   Mintzberg يعرفها و    جتاه أو منهج العمل املوضوع لتحقيق هدفا ما وهي احملرك األكرب الذي يأخذ اخلطة أو اإل" بأ
  7".من هنا إىل هنا وهي األسلوب مكان أو موقع وهي منظور 

ا على اإلسرتاتيجية يعرف نهإف التنافسية سرتاتيجياتاإل رواد حدأ هو و 1996 عام PORTER أما     إقامة و بناء" أ
  8".يكون ما ضعفأ القوة تكون حيث الصناعة يف موقع إجياد أو، التنافسية القوى ضد دفاعات

                                                
 .10، ص، 2007: جامعة املسيلةغري منشورة، ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، الترويج في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية إستراتيجيةدور كباب منال،  1

   .15 ،ص ،2000: األردن دار وائل، ،اإلدارة اإلستراتيجيةفالح حسني احلسيين ،  2
3 Michel Marchesnay, management stratégique, ADREG, 2004 ,www.additions-adreg.net, p, 21. 

 .40، ص، 2005 :جامعة اجلزائر غري منشورة، ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة اإلستراتيجية األعمال إدارةحوحو فضيلة،  4
  . 39 ،، ص2007 :جامعة ورقلة ،، جملة الباحث، العدد اخلامسأثر تحليل البيئة الخارجة والداخلية في صياغة اإلستراتيجيةالطيب داودي،  5
: جامعة بسكرة غري منشورة، ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،تكنولوجيا المعلومات على استراتيجيات التسعير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تأثيرموسى، بن البار  6

 .31، ص، 2009
  .19، ص، 2003: دار حامد، األردن، إستراتيجيات التسويقحممود جاسم حممد الصميدي،  7

  .17 ،ص ،، مرجع سابقفالح حسن احلسيين  8
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  قتصاد الصناعيو عالقتها باإل ستراتيجيةاإل خصائص: الفرع الثاني
  قتصاد الصناعيسرتاتيجية باإلسرتاتيجية و عالقة اإلنتناول يف هذا الفرع خصائص اإل   

  اإلستراتيجيةخصائص  :أوال
  1 :باخلصائص التالية اإلسرتاتيجيةتتميز    

هي التصور الذي تريد املؤسسة أن حتققه مستقبال ، فيجب أن يغطي هذا  اإلسرتاتيجيةمبا أن  :الشمولية . 1
كليا و شامال للمؤسسة، حبيث ميكن اإلملام جبميع اجلوانب، السلوكيات و املمارسات الصادرة عن  االتصور إطار 

 .املؤسسة
 ن أنظمة حتتيةفاملؤسسة عبارة عن نظام مفتوح يتواجد داخل بيئة خارجية و يتكون م :فتوح مموجه للنظام ال. 2
يت أجل حتقيق اهلدف األساسي فتأو مرتابطة من تعمل فيما بينها بطريقة متكاملة ...) موارد بشرية، تسويق،(

املستقبلي و تعمد إىل دراسة و متحيص هذا النظام كلية مبختلف جزئياته و توجيهه مبا يضمن  بتصورها اإلسرتاتيجية
 .حتقيق هذا التصور

 يف حتديد ، و هي قرارات خاصة بالتوجهات األساسية للمؤسسة و هلا دورإسرتاتيجيةقرارات  :مجموعة قرارات. 3
 .و قرارات روتينية، وهي القرارات اليت تتخذ على املستوى التشغيلي و تكون يومية. مستقبلها

 اإلسرتاتيجيةسرتاتيجي مهم جدا ، حبيث جيب صياغة و تطبيق حرتام الوقت يف اجلانب اإلإإن  :إلزامية الوقت. 4
ال  اإلسرتاتيجيةتقلة سيؤدي إىل أن تصبح هذه الوقت املناسب و املالئم، فأي تأخري خاصة مع وجود بيئة مس يف

 .جدوى منها
واضحة من حيث األهداف ، الصياغة و التطبيق و كذلك  اإلسرتاتيجيةجيب أن تكون  :الوضوح و اإلقناع. 5

 .مقنعة ليتم تطبيقها بصورة فعالة، دون حدوث مقاومة ،أو تعارض يف األهداف
م إراك خمتلف الكفاءات يف املؤسسة و جيب إش اإلسرتاتيجيةجل جناح صياغة أفمن  :أسلوب للمشاركة. 6 ستشار

ستشارة املالئمة، هذه اإل اإلسرتاتيجية،مث تقوم اإلدارة العليا باختاذ القرار بشان باإلسرتاتيجيةيف األمور اخلاصة 
م قاموا بدورهم و ب اإلسرتاتيجيةستكون حمفز ملطبقي هذه   .نتمائهم للمؤسسةإو حتسسهم بأ

ا متر بثالث مراحل اصيةختالف يف هذه اخلإهناك  :محددة من حيث المراحل .7 الصياغة، : فالبعض يقول بأ
ا متر مبرحلتني ،التطبيق و الرقابة على أساس أن عملية الرقابة ال تتم كمرحلة  ،بيقالصياغة و التط: و البعض يقول بأ

 .أن عملية الرقابة مستمرة و ختص كل املراحل بل على مستوى الصياغة و على مستوى التطبيق، أي ،أخرية

                                                
 .7، 5، ص، ، ص 2004: معة باتنة، جاغري منشورة، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،  مؤسسة صناعية إستراتيجيةمحاولة لتصميم فريوز شني ،  1
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ليست عملية ثابتة و صلبة بل هي عملية مرنة تستدعي التغيري مىت لزم األمر، فاملتابعة  اإلسرتاتيجية :المرونة. 8
املستمرة للمحيط و تغري ميوالته املستقبلية تستدعي من املؤسسة حتضري سيناريوهات مالئمة هلذه التغيريات،تطبق 

 .حدثت و ذلك للتقليل من األخطاء املرتقبة مىت
  .تعمل على ختصيص موارد املؤسسة حسب األهداف املراد حتقيقها :تخصيص الموارد. 9

  قتصاد الصناعي و إستراتيجية المؤسسةاإل: ثانيا
ل العام للصناعة هتمام بالعالقة املوجودة بني اهليكاإل Sherman actيف  األمريكيةبالواليات املتحدة  1890ظهر عام    

هل على الدولة ترك املقاولني الرأمساليني يشكلون جمموعات كبرية لرتكيز وجودهم أم عليها : و القرارات اليت تتخذها املؤسسة
احلفاظ على درجة من املنافسة؟ فقد كانت املؤسسات حتمي قوى السوق من جهة، و يف املقابل كانت السلطات التشريعية 

قتصاد الصناعي، و الذي بين على أساس فكرة بسيطة هي عترب هذا اجلدل مقدمة لإلأق املنافسة، و قد تريد احلفاظ على سو 
 1 .لة تصرف املؤسسات اليت حتاصرها العديد من العراقيلأأن املنافسة هي مس

 D.H Wallace و  E.Masson 1937 من كل قتصاد الصناعياإل يف نياملسامه أبرز أن إىل نشري الصدد هذا يف و   
 و الصناعة مبصطلح اإلسرتاتيجية رتبطتإ لقد و 2.الصناعية قتصاديةاإل للوقائع مشولية حتليل طريقة قرتحاإحيث ، 1939

  .املؤسسة أداء و سرتاتيجياإل السلوك ،الصناعة هيكل بني العالقة يف ثونبحي الصناعي قتصاداإل يف الباحثون كان
 :ميكن متثيل ذلك يف الشكل التايل   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .16، 15، ص، ص، 2005: ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، غري منشورة، جامعة باتنةالبناء قطاع في لمؤسسة إستراتيجية إلعداد مساهمةبوزيدي دارين،  1
 .51ص،  ، 2008 :اجلزائر الدين، اء دار ،المؤسسة إستراتيجية حسني، رحيم 2
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  أداء -سلوك  - نموذج هيكل ): 1.2(الشكل 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Source: John Lipczynski and others,industrial organization, Pearson, 2nd edition, England: 2005, p, 7. 
ال اإل   - اهليكل: رتح حتليل من ثالث مراحلقإو الذي  Masonج قدمه بواسطة منوذ  1938قتصادي عام فقد حدد ا

سرتاتيجيات املؤسسة يف قلب عملية التحليل، دون جتاهل أمهية كل إو قد حول االقتصاد الصناعي احلديث  األداء،- السلوك
  .من الظروف العامة و اهلياكل

ؤسسة، إذ وسع من جمال التحليل يف التشخيص سرتاتيجية يف املهذه املفاهيم على اإل Porter ادمج 1980و يف عام    
سرتاتيجية األكثر مالئمة للمحيط، و هذا ما جعل من ختيار اإلإ، للتمكن من )دراسة الصناعة و حتليل القطاع(اخلارجي 
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سرتاتيجي ببحثه يف سرتاتيجي باإلضافة إىل كونه أساس الفكر اإلقتصاد الصناعي أداة من تشكيلة أدوات التحليل اإلاإل
  1.العالقة بني املؤسسة و حميطها

  ستراتيجيةمبادئ اإل و أهداف :المطلب الثاني
  :ع التاليةسرتاتيجية من خالل الفرو اإل مبادئ و أهداف إىل طلبسنتطرق يف هذا امل   

  2 ستراتيجيةاإل أهداف: األولالفرع 
  :سرتاتيجية يف النقاط التاليةتتمثل أهداف اإل   
حيث يتعني على املؤسسة التفكري يف توجيه نشاطها، أهدافها و ختصيص مواردها بالنظر إىل  :مواكبة تغيرات المحيط. 1

ديداته، سواء كان احمليط اإل و يف مواجهتها هلذا احمليط  ،جتماعي أو السياسيقتصادي أو التكنولوجي أو اإلفرص احمليط و 
ا، فعلى االسرتا تيجي قيادة املؤسسة يف بيئتها بالبحث عن أحسن توجه أو املتقلب عادة، جيب على املؤسسة تكييف قرارا

ا و ضعفها   .مسار هلا بالنظر إىل نقاط قو
التنافسية يف النظرية الكالسيكية لألسعار تعرب عن القدرة على بيع ما تنتجه املؤسسة ألجل  :البحث عن التنافسية. 2

ا، بغرض سرتاتيجية متكني املفعلى اخليارات اإل. طويل مع حتقيق الربح ؤسسة من التوصل إىل أفضل تسيري ملواردها و مهارا
هتمام العميل يف وقتنا احلاضر، يتعدى السعر إىل اجلودة إلكن . عرض سلع و خدمات بسعر منافس، مع إمكانية حتقيق ربح
اجلودة، مرونة : يدةسرتاتيجيات تدمج هذه العوامل اجلدإختيار إو اخلدمات املرافقة للمنتج، فتوجهت بعض املؤسسات إىل 

  ...املنتج، التكنولوجيا، 
  .ستجابة حلاجات العمالء مع حتقيق ربح، تصبح التنافسية هي القدرة على اإل)التكاليف، غري التكاليف(بالنظر إىل املزدوجة 

املؤسسة من وجهة سرتاتيجية حتقيق الفوز على املنافسني و زيادة قيمة و أخريا ميكن القول انه على اخليارات اإل :النمو. 3
تمع لتمكني املؤسسة من ت جتاهات، ستمرارها، بل حىت توسعها و منوها، يف كل اإلإمني أنظر العمالء، املسامهني و ا

  .أو باألسواق سواء كانت حملية أو دولية/ باملنتجات و 
   ستراتيجيةمبادئ اإل: الفرع الثاني

  :شكل التايلميكن تلخيص املبادئ األساسية لإلسرتاتيجية يف ال
  
  
   

  
  

                                                
 .17مرجع سابق، ص،  ،بوزيدي دارين 1
 .15، 14املرجع السابق، ص، ص،  2
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  مبادئ اإلستراتيجية): 2.2(الشكل 
  
  
  

  
  
 

 
Source: Norton Paley, The Manager’s Guide to Competitive Marketing Strategies, 3RD Edition, 

Thorogood, England: 2005, P 39. 
تسويقية، ويتطلب من املؤسسة املناورة وتركيز هذا املبدأ أساسي يف عملية املنافسة وخاصة يف العملية ال :السرعة.1

اإلسرتاتيجيات التسويقية يف السوق بالسرعة الالزمة لكسب أكرب قدر من الربح وبأقل تكلفة يف أقصى فرتة زمنية، وذلك من 
خلطر الكامل التكنولوجيا اجلديدة املوجهة لتطوير املنتجات، والتنظيم الفعال لإلسرتاتيجيات املختلفة اليت تشكل ا: خالل

  .للمنافسني
لتفاف على النقاط القوية للمنافسني والرتكيز على نقاط اهلدف من النهج غري املباشر هو اإل :النهج غير المباشر. 2

. ضعفهم من أجل اغتنام الفرص اليت يتيحها السوق، مع وجود ميزة تنافسية تتمحور حول السلعة، السعر، الرتويج والتوزيع
ستخدام هذا إوبناءا على هذا ميكن احلصول على فوائد كبرية من خالل  .ى جتزئة السوق وحتديد مواقع املنتجكالرتكيز مثال عل

البحث عن القطاعات  وعموما يتلخص هذا النهج يف. النهج كتحسني العالقات مع الزبائن وتعزيز القوة التنافسية اخلاصة
، امليزة التنافسية اليت ترتكز على السعر،السلعة، الرتويج أو التوزيعحتديد و  من خالل حتليل التنافسية) املهملة(الناشئة 

التحرك حنو توسيع السوق وزيادة احلصة و أخريا  ستخدام احلركة، املفاجأة والسرعة وأهداف البديلة لعرقلة وتضليل املنافسنيإو 
 .السوقية

ما يعين توجيه املوارد حنو قطاع اخلاص  يوه األوىل :دأستخدام هذا املبإجيب الرتكيز على نقطتني  أساسيتني يف  :التركيز. 3
عن طريق و ذلك  ،الرتكيز على كل من نقاط قوة املؤسسة ونقاط ضعف املنافسني فهي الثانيةأما النقطة  .يف السوق

  1 .ستخدام حتليل التنافسية وذلك بالرتكيز على حتليل احمليط الداخلي واحمليط اخلارجي للمؤسسةإ
تنفيذ اإلسرتاتيجية بنجاح وذلك من  :هذا املبدأ جيعل املنافسني ما بني املطرقة والسندان من خالل :بديلالهدف ال. 4

ستغالل الفرص اليت تنشأ يف إهداف البديلة تتيح ما يكفي من املرونة يف ،  فاألخالل تطبيق اهلدف البديل والرتكيز عليه
تبقي املنافسني يف وسط  ، و كذلكاستخدامها تبعا للظروفالسوق، من خالل تصميم عدد من األهداف واليت ميكن 

                                                
1 Norton Paley, The Manager’s Guide to Competitive Marketing Strategies, 3RD Edition, Thorogood, 
England: 2005, p, p, 40,45. 
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معضلة، أي تكون املؤسسة قادرة على كشف نوايا املنافسني يف أي وقت، من خالل عرض عدد من التهديدات احملتملة مث 
  .الرتكيز على اهلدف الذي يوفر أفضل فرص جناحها

هو احلد من املنافسة واملقاومة الشرسة اليت تواجها املؤسسة يف  اهلدف الرئيسي من هذا املبدأ :ختالل توازن المنافسةإ. 5
  1 .الذكر الصناعة، ويرتكز هذا املبدأ على املبادئ السابقة

  ستراتيجيةو سبل صياغة اإل أنواع: المطلب الثالث
  :سرتاتيجية من خالل الفروع التاليةو سبل صياغة اإل أنواعنتناول يف هذا املطلب    

   نواع اإلستراتيجيةأ: األولالفرع 
  2 :هي ميكن تصنيف اإلسرتاتيجيات من حيث التوجه العام إىل أربع أنواع رئيسية   
و التنافسي للمؤسسة، ظروف احمليط التسويقي ملواجهة هذا النوع من اإلسرتاتيجيات يكون  :اإلستراتيجيات الهجومية. 1
: من خالل عدة أساليب تأخذ أشكاال متعددة منهانائه لباملركز التنافسي للمؤسسة سرتاتيجيات هذه اإلتستهدف  و

  .اخل...خدمة جديدة /تقدمي سلعة بتكار والتجديد، غزو أسواق جديدة،التوسع، تنمية السلعة، تنمية السوق، اإل
، حيث تستهدف للمؤسسة احمليط الداخليملواجهة هذا النوع يكون موجها بالدرجة األوىل  :اإلستراتيجيات الدفاعية. 2

ديدات داخلية سواء كان هذا من خالل ختفيض عدد السلع املنتجة أو إعادة بناء اهليكل  إما عالج جوانب ضعف أو 
ديدات السوق أو احمليط العام أو  يدتنمية ال التنظيمي أو تدريب و العاملة، كما تستخدم هذه اإلسرتاتيجيات ملواجهة 
ك مواجهة حرب األسعار أو التقدم التكنولوجي السريع يف جمال تقدمي اخلدمة مثال ذل ،)التنافسية ( احمليط اخلارجي اخلاص 

  .وغريها... أو السلعة
لكنها رئيسية يف  ريات احملددة ويعلى قيام املؤسسة ببعض التغ سرتاتيجياتهذه اإل قد تنطوي :ستقرارستراتيجيات اإلإ. 3

كما يستهدف هذا النوع من   ،اخلدمة أو األسواق/وقد تشمل هذه التغريات تغيري حمدود يف السلعة ،نفس الوقت
فإن إسرتاتيجيات االستقرار قد تقود املؤسسة إىل تبين اإلسرتاتيجية أو االجتاه . اإلسرتاتيجيات تركيز املوارد يف اجتاه معني

عدم القيام بأي تغيري باختصار ميكن القول إن اإلسرتاتيجية االستقرار ال تعين اجلمود املطلق أو . الدفاعي يف بعض األحيان
  .ختاذ أي قرار يرتبط بالسلعة املقدمة أو األنشطة أو األسواقإأو 
ستخدام عدد خمتلف إستخدام أكثر من إسرتاتيجية واحدة، أي ميكن إميكن ألي مؤسسة  :اإلستراتجيات المختلطة . 4

رتاتيجية، وإن كان هذا ال يعين عدم من اإلسرتاتيجيات يف وقت واحد، وبصفة خاصة عندما تتعدد وحدات األعمال اإلس
ستخدام أكثر من إسرتاتيجية يف إتنتج نوع واحد من السلع أو ال يوجد لديها وحدات أعمال إسرتاتيجية  ؤسسةإمكانية م

 . وقت واحد أو يف تتابع زمين معني
  

                                                
1 Norton Paley, op cit, p, 45. 

 .282، 281، ص، ص، 2002: ، الدار اجلامعية اجلديدة، مصرة األزمات، اإلدارة اإلستراتيجية و إدار عبد السالم أبو قحف 2
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 صياغة اإلستراتيجية سبل :الفرع الثاني
  : خلطوات أمههاجمموعة من ا سرتاتيجيةتأخذ عملية صياغة اإل   
   و الرؤية تحديد الرسالة: أوال
نعكاسها على إدراك إ تصرف أعضائها و تأثري على ملا هلا منصياغة الرسالة اإلسرتاتيجية باملؤسسة  تقومأن  جيب   

تحدد سالة تصياغة الر  عند املستقبلية للمؤسسة، و التوجهات احلالية و و األطراف اخلارجية ذات املصلحة عن اإلمكانيات
ا تلك اخلصائص الفريدة يف املؤسسة، واليت حيث  1 .اإلسرتاتيجية املؤسسة توجهات و ةثقاف هوية و تعرف الرسالة على أ

ا املسار املستقبلي للمؤسسة الذي حيدد الوجهة اليت ترغب يف و  2.متيزها عن غريها من املؤسسات املماثلة هلا الرؤية على أ
   3.وقي الذي تنوي حتقيقه، ونوعية القدرات واإلمكانيات اليت ختطط لتنميتهاالوصول إليها، واملركز الس

   الغايات تحديد األهداف و: ثانيا
الغايات  حيث أن ،الرؤية اإلسرتاتيجية إىل مستويات مرغوبة لألداء الغايات يف حتويل الرسالة و يساعد وضع األهداف و   
األهداف هي النتائج املطلوب حتقيقها لرتمجة  تحقيق نتائج حمددة، ولداري االلتزام اإلاألهداف متثل شكال من أشكال  و

أما  تتسم األهداف بالتحديد الدقيق وإمكانية القياس وامليل إىل التفصيل، رسالتها إىل واقع عملي، و مهام املؤسسة و
  .ريها من املؤسسات املماثلةا عن غالغايات فهي النتائج النهائية للمؤسسة واليت ترتبط بتحديد الغرض الذي مييزه

  دراسة األداء الداخلي : ثالثا
الضعف  التعرف على نقاط القوة وب نألإن عملية دراسة األداء الداخلي تلعب دورا يف عملية حتديد إسرتاتيجية املؤسسة    

  4 .جهة التهديداتموا أوغتنام الفرص سرتاتيجيات اليت  تستعملها املؤسسة إلميكن حتديد جمموعة اإل داخل املؤسسة
   لخارجيةتحليل البيئة ا: رابعا
  .حتليل عناصر البيئة اخلارجية سواء كانت البيئة العامة أو بيئة الصناعة دراسة و   

   يد البدائل اإلستراتيجية المتاحةتحد: خامسا
تحديد ب تقوم ئل اإلسرتاتيجية، وجتد أمامها عددا كبريا من البداالداخلية و اخلارجية بعد دراسة وحتليل املؤسسة لبيئتها    

ا، و تماشى وت اليتالبدائل    . اإلمكانيات املتاحة هلا الظروف احمليطة 
   ستراتيجي المناسباإل ختيار البديلإ: سادسا

  5.هتنفيذ ختيار أفضلها، وبعد أن يتم وضع البدائل اإلسرتاتيجية تأيت مرحلة تقييم هذه البدائل إل   
  

                                                
   .111، ، ص2000 :مصرالدار اجلامعية،  إعداد الخطة اإلستراتيجية، التفكير االستراتيجي ومصطفى حممود أبو بكر، 1 
  .54، ، ص2000 :االردن، دار وائل، اإلدارة اإلستراتيجيةفالح حسن عداي احلسيين،  2
   .93 ،، ص2002: ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة اإلستراتيجيةآخرون، و ،د الرمحان إدريسثابت عب 3
  .127، ص 2002: ، دار جمدالوي، األردناإلدارة اإلستراتيجيةأمحد القطامني،  4
  .127، ص املرجع السابق 5
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   الداخليالخارجي و  شخيصالت: رابعال المطلب
جل حتديد نقاط أمن  للمؤسسة، اخلارجي و الداخلي احمليط مكونات حتليل على للمحيط سرتاتيجياإل التشخيص يستند   

ا، : القوة و الضعف للمؤسسة يف وضعها احلايل  والتهديدات ستثمارهاإ املمكن الفرص كتشافإ و ،1 اخل...،أسواقهامنتجا
 تستخدمها اليت الوسائل من جمموعة:"  عن عبارة اإلسرتاتيجي فالتشخيص اخلارجي، حميطها يف ؤسسةامل عمل تعيق اليت

 حميطها على سيطرة يف للمؤسسة املميزة الكفاءة أو التنافسية امليزة حتددي و اخلارجي احمليط يف التغيري مدى حتديد يف اإلدارة
  . "سرتاتيجياإل مركزها و أهدافها حتديد على ياالعل اإلدارة قدرة زيادة يف ذلك يسهم حبيث الداخلي

ا يعين الداخلي حمليطها املؤسسة فهم إن     وفهمها املختلفة موردها و أنشطتها يف الضعف و القوة نقاط تشخيص على قدر
ا يعين اخلارجي حمليطها   .احملتملة التهديدات و الفرص حتديد على قدر
  الخارجي التشخيص:األول الفرع

 التوجه هذا مثل إن خارجها، يوجد و باملؤسسة حييط شيء كل يشمل للمؤسسة اخلارجي احمليط أن البعض قديعت   
، املؤسسة على أثره و مكوناته و احمليط هذا طبيعة توضيح يف يساعد ال فهو ، العملية الناحية من املؤسسة خيدم ال عتقادواإل
 من يتكون نهأ على اخلارجي احمليط دراسة حناول سوف هلذا و ،فيها املؤسسة تعمل اليت احلدود حتديد قضية خيدم ال أو

  .خاصة حميطية متغريات و عامة حميطية ،متغريات احمليطية املتغريات من جمموعتني
   دراسته أهميةو  الخارجي التشخيص تعريف: أوال
 التكنولوجية، قتصادية،اإل رياتاملتغ و العوامل فحص و ستكشافإ عملية:"نهأ على يعرف :تعريف التشخيص الخارجي. 1

 حميط يف املوجودة التهديدات و الفرص حتديد جلأ من املنافسة،وذلك قوى و...الثقافية ،االجتماعية السياسية،
 عالقات فرعية،وفهم أجزاء أو عناصر إىل جتزئتها خالل من التهديدات و الفرص هذه مكونات و مصادر املؤسسة،ومعرفة

  2".أخرى جهة من األعمال مؤسسة بني و بينها ،و جهة من بينها افيم التأثر و التأثري
 النقاط يف تتجلى أن ميكن للمؤسسة اخلارجي احمليط دراسة أمهية إن :دراسة المحيط الخارجي للمؤسسة أهمية. 2

  3:التالية
 متبادل وتأثري تفاعل وجود يفرتض مث من به،و تعمل الذي احمليط يف مفتوح نظام عن عبارة هي احلايل الوقت يف املؤسسة -

  .بينهما
ا مدى على يتوقف جناحها و املؤسسة ستمرارإ إن -   .فيه تعمل الذي اخلارجي احمليط مع تكيف و تفاعل يف قدر
  .املنظمة يف وتؤثر تواجه اليت الضغوط و الفرص من كل معرفة -
  

                                                
1 Stéphane Griffiths, gestion financière, Chihab-Eyrolles, Algérie: 1996, p, 112. 

جامعة غري منشورة،  علوم التسيري،يف  ماجستريمذكرة  ،اثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال على توجهات اإلستراتيجية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يزغش كاميليا 2
 .28، ص ،2009: بسكرة

 .93 ،ص ،2009: األردن اليازوري، دار ،اإلستراتيجية و التخطيط االستراتيجي ،إدريسوائل حممد  خالد حممد بين محدان، 3
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  الخارجي التشخيص أساليب: ثانيا
  .Porter حتليل و  Pestel حتليل يه تخدم يف حتليل احمليط اخلارجي واليت تس األساليب أهمسنتطرق إىل    
 على Pestel حتليل ،يشمل املؤسسة على احمليطية التأثريات إجياز و حتديد إىل التحليل هذا يهدف :Pestel تحليل. 1

 يلي فيما و للمؤسسة، احمليطية و جتماعية،الثقافية،التكنولوجية،القانونية،اإل قتصادية،اإل السياسية العوامل و الظروف حتليل
  :التحليل هذا عناصر و ملكونات خمتصر تعريف

 منظمة عمليات عل تؤثر اليت السياسية الظروف عن النامجة املستقبلية و احلالية التأثريات تعين و :السياسية العوامل -
 الضرائب بسياسة تتمثل خمتلفة أساليب و رقبط األعمال ملؤسسات اإلسرتاتيجية اخليارات على املتغريات هذه األعمال،وتؤثر

  .السياسية املتغريات من خلإ...احلكومي ،التدخل
 ينطوي ،كما املؤسسة عمليات على العاملي قتصاداإل تأثريات و الوطنية و احمللية التأثريات نعين و :قتصاديةاإل العوامل -

 القومي بالناتج املتمثلة ا املرتبطة املرتكزات و قتصاديةإلا التنمية خبطط املتصلة املؤشرات جممل العوامل هذه طارإ حتت
 املرتبطة العوامل من... ، البطالة و التضخم معدل الفرد، دخل متوسط قتصاد،اإل منو معدل القومي، الدخل معدل اإلمجايل،
  1 .قتصادياإل باجلانب

 يف يعملون الذين لألفراد احلياة أمناط و املعيشة طأمنا و التقاليد و القيم من جمموعة إىل تشري :جتماعيةاإل العوامل -
 يف العاملة اتؤسسامل أما التهديدات و الفرص من االجتماعية البيئة هذه منها تتكون اليت العناصر تفرز و ؤسسةامل

تمع،من تمع، يف املرأة دور زيادة:العناصر هذه برزأ ا  العمل طبيعة يف التحول و املؤقتة، العمالة حجم يف الزيادة و ا
 تتسم العامل يف دولة كل نإف عامة، وبصفة .اخلدمات و املنتجات حنو الناس تفضيالت يف التغري و املهنية، والتفضيالت

  2 .الدول من غريها على متيزها اليت جتماعيةاإل العوامل من مبجموع
 العامل التكنولوجيا  تعترب و املؤسسة عمليات على الناشئة و اجلديدة التكنولوجيا تأثري تبني و :التكنولوجية العوامل -

ا ختسني و تطوير يف رياديا موقعا للمنظمة يعطي و املنافسة ميدان يف الرئيسي ا و خدما   .باستمرار منتجا
 الصادرة القوانني ناحية من األعمال منظمة عمليات على العاملية و الوطنية التشريعات تأثري توضح و :القانونية العوامل -
  .السالمة و الصحة قانون املنافسة، قوانني العمل، قوانني :مثل املؤسسة على تؤثر اليت و الدول قبل من
و تتضمن القوانني  ،3املؤسسة عمليات على املؤثرة والعاملية الوطنية و احمللية البيئة قضايا تعين و :البيئية العوامل -
  .جتاه البيئة األخالقيةو حتديد املسؤولية  اإلسرتاتيجيةاملؤسسة  التشريعات اليت تكرس املتطلب البيئي ضمن توجهاتو 

                                                
 .94 ، ص ،سابق مرجع ،إدريسوائل حممد  خالد حممد بين محدان، 1
 .40، ص ،2007: مصر املكتب اجلامعي احلديث، ،اإلستراتيجية اإلدارة امحد عبد السالم سليم، نبيل حممد مرسي ، 2
 .95 ،ص مرجع سابق، ،إدريسوائل حممد  خالد حممد بني محدان، 3
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يكل املنافسة على  أوعتبار القوى اليت تشكل املؤسسات بعني اإل تأخذ أنجيب  :porter  ـل الخمس القوى نموذج. 2
 اإلمجاليةر على املردودية هياكل السوق تؤث أن ره يعتربو بدالذي  قتصاد الصناعي، هذه املقاربة وضعت يف اإلمستوى القطاع

  :خبمس قوى و هي تتأثرفان شروط املنافسة  porter ـبالنسبة ل. أدائهاللقطاع و شروط املنافسة، سلوك املؤسسات و 
  .للموردين قوة التفاوض -
  .قوة التفاوض لدى الزبائن -
  .املنتجات االحاللية -
ديد الداخلني اجلدد -   .عوائق الدخول و 
  1.ة بني املتنافسنيشدة املزامح -

  porter ـل القوى الخمس نموذج: )3.2(الشكل
   
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
     

Source: Michael porter, choix stratégiques et concurrence, economica, France: 1982, p, 4. 
 قدرة أكرب، بدرجة تقلصت كلما القوى، هذه من واحدة كل قوة زادت كلما أنه على يربهن أن بورتر حياول و   

 التنافسية، القوى هذه إحدى قوة فإن بورتر، عمل نطاق ويف. أعظم أرباح وحتقيق األسعار، رفع على القائمة املؤسسات
 إليه النظر ميكن التنافسية، القوى هذهإحدى  ضعف بينما األرباح، تقليص إىل يؤدي أنه حيث ديد، مبثابة عتبارهاإ ميكن
تتمثل و  .الصناعة ظروف لتغري وفقا اخلمس القوى هذه قوة تتغري وقد أكرب، ربح حتقيق ؤسسةللم يتيح حيث فرصة، أنه على

  :هذه القوى يف
  
  

                                                
1 Frédéric Leroy, les stratégies de l’entreprise, Dunod, France: 2001, p, 11. 
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 الصناعة، داخل القائمة املؤسسات بني املنافسة كثافة عن القوة هذه تعرب :القائمة المؤسسات بين المنافسةحدة  -
 ستخدامإب التنافسي الصراع هذا نو كي و ،وقع تنافسيو ذلك بغرض احلصول على م السوق من أكرب حصة على للحصول
 أوو تكون احلدة بسبب قيام مؤسسة  .خلإ...حتسني اخلدمات ،سلع جديدة إنتاج ،االشهاريالصراع  ،األسعاراملنافسة ب

 لخال من تتحدد القائمة املؤسسات بني املنافسة حدة فإن عموما و  الوضعية التنافسية،جمموعة من املؤسسات بتحسني
 التكاليف وزن، ضعيف طاعقال منو معدل، و يرتجم بعدد املؤسسات القائمة يف قطاع معني املنافسة هيكل :التالية العوامل
          1.إخل...عوائق خروج مرتفعة ،املنتجات يف التمييز غياب تكاليف التخزين املرتفعة، أو الثابتة

 يعترب و ،ترغب يف احلصول على حصة من السوق املؤسسات هم احملتملون املنافسون :محتملين منافسين دخول خطر -
 دخول عملية جتعل اليت العوامل هي و للصناعة الدخول عوائق مرتبط بوجود ما، حد إىل حمتملني منافسني دخول خطر

  :منها أشكالعوائق الدخول عدة  تأخذ و، 2على عكس املؤسسات املوجودة حاليا  مكلفا، الصناعة إىل املؤسسات
  3 .حواجز مالية، حواجز جتارية، حواجز متعلقة باملوارد و املهارات، حواجز قانونية، حواجز متعلقة باملنافسني يف القطاع

 أو األسعار برفع سواء وهذا القطاع تنظيمات جتاهإ تفاوضهم قوة ممارسة للموردين ميكن 4:للموردين التفاوضية القوة -
 أن يستطيع ال الذي القطاع مردودية على الضغط قدرة املوردين هلؤالء و ،شرتاةامل اخلدمات و املنتجات نوعية إضعاف
م(املوردين من جمموعة عتبارإ وميكن .أسعاره على تكاليفه رتفاعإ يعكس   :التالية الشروط فيهم توفرت إذا )أقوياء بأ
موعة هذه كانت إذا -  من متركزا أكثر ملوردونا هؤالء وكان املؤسسات من قليل عدد طرف من عليها مسيطر ا

 املنتج؛ هذا له سيباع الذي القطاع
 التغيري؛ تكاليف من حمميا يكون أو متميزا األقل على أو وحيدا منتجها كان إذا -
 للقطاع؛ منتجهم بيع عند األخرى املنتجات ملقاومة مضطرين غري املوردون كان إذا -
 األسفل؛ من العمودي التكامل على قادرة كانت إذا -
موعة هلذه بالنسبة مهما زبونا يشكل ال املشرتي القطاع انك إذا -  .املوردين من ا

 عن يعربون أي ،يةئالنها املؤسسة نتجاتمل املستهلكني يف يتمثلوا قد الصناعة يف املشرتين إن :زبائنلل التفاوضية القوة -
 مثل النهائيني املستخدمني على الصناعة تجاتمن بتوزيع تضطلع اليت املؤسسات ميثلوا أو للمنتجات، النهائيني املستخدمني

م إىل زبائنال لدى التفاوض قوة وتشري. غريها و...للتوزيع الكربى احملالت أو اجلملة، و التجزئة جتار  املساومة على قدر
 خالل من ام صناعة يف املؤسسات تتحملها اليت التكاليف رفع إىل أو الصناعة، يف املؤسسات تفرضها اليت األسعار لتخفيض

                                                
1 Michael porter, choix stratégiques et concurrence, economica, France: 1982, p, p, 19, 21 . 
2 Gerry Johnson et autres, Stratégique ,2ème édition, Pearson, France: 1983,  p, 152. 
3  A.C.Martinet, Stratégie, Vuibert, France: 1983, p, 109. 

  .18، ص، 2005: اجلزائر جامعة مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، غري منشورة، ،المؤسسة أداء في دورها و التنافسية اإلستراتيجيةشيقارة هجرية،  4
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 كرب و تركيزهم درجة :التالية العوامل على بدورهم املنافسة على الزبائن تأثري يتوقف و. خدمة و جودة أفضل منتجا طلبهم
ا اليت الكميات حجم  1 .اخل...متيزها ومدى املنتجات معيارية، املنتجات أمهية، يشرتو

 البديلة هي تلك املنتجات اليت تقدمها املؤسسات األخرى إن املنتجات :البديلة المنتجات أو اإلحالل منتجات خطر -
ن إو بالتايل ف ،به منتجات املؤسسة تليبشبه متاما األسلوب الذي ياملستهلكني بأسلوب  احتياجات ليبواليت ميكن أن ت

د من حت ةاألخري هذه  أن حيث ،املؤسسات املنتجة للسلعة تدخل يف منافسة مع القطاعات اليت تقدم املنتجات البديلة
ديد تنافسي كبري، األمر الذي بدوره يشكل قيود على السعر الذي هو ما ي و .املردودية احملتملة للقطاع  حتددهعترب مبثابة 

ددها من ناحية ختفيض األرباح  :جات اإلحالل من جانبني خمتلفنييتحدد خطر منت و. املؤسسة وبالتايل على أرباحها فقد 
  2 .إما من جانب الزوال احملتمل للسوق املنتوج األصلي التأثري على أسعارها، و ومعدالت بيعها  باخنفاض

  الداخلي التشخيص: الفرع الثاني
يشري احمليط الداخلي إىل تلك العناصر املوجودة داخل حدود املؤسسة واليت تؤثر على تصميم اهليكل التنظيمي    

  3.اخل...ة منها اإلسرتاتيجية، املوارد البشرية، التكنولوجيان ثقافة املؤسسة واملمارسات التنظيمية هذا وتتحدد العناصر الداخلي
ل مدخ و اإلدارية الوظائف مدخل إىل الفرع هذا يف سنتطرقو  التشخيص هذا باجناز تسمح داخلالعديد من امل هناك   

 .سلسلة القيمة
   اإلدارية الوظائف مدخل: أوال
 مراجعة و ومتحيص فحص  ضرورة الداخلي سرتاتيجياإل التشخيص يف اريةاإلد الوظائف مدخل استخدام يتطلب   

 جوانب على والتعرف أوضاعها تشخيص بغرض ذلك ،و الرقابة و التوجيه و التنظيم و بالتخطيط اخلاصة اإلدارية الوظائف
  .والضعف القصور مواطن كذلك ،و التفرد و الرتكيز

 القصور أوجه على التعرف بغرض رأسية و أفقية ملراجعة املؤسسة يف لتنظيميا اهليكل خيضع أن ينبغي :التنظيم وظيفة. 1
                                                                             :تنافسية ميزة املؤسسة تعطي أن ميكن اليت القوة ونقاط

 مثال الوظيفي فاألساس نشاطها، و املؤسسة يعةطب مع ذلك تساعإ مدى و باملؤسسة العمل تقسيم أساس على التعرف -
 .صعبا أمرا الرقابة و التنسيق جتعل إجراءات و بنظم تقرتن ما عادة اليت و املسؤوليات يف جتزئة إىل يؤدي

 . الواحد اإلداري املستوى يف للعاملني املمنوحة السلطة حجم يف التفاوت مدى على التعرف -
 طبيعة ذات أعمال و تكاملية طبيعة ذات بأنشطة تقوم اليت الوحدات بني التكامل و التنسيق ا يتم اليت الكيفية دراسة -

 .تتابعية
  .باملؤسسة التغيري مقومة و املناورات و التنظيمية الصراعات أوضاع على التعرف -

                                                
1 Michael porter, op cit, p, p, 27, 29. 
2 Michael porter, op cit, p, p, 25, 26. 

  . 18 ،، ص2004 :مصر، الدار اجلامعية، التنظيم اإلداريأمحد ماهر،  3
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 كيف تقييم و صتشخي على التخطيط لوظيفة سرتاتيجياإل التحليل عند هتماماإل ينصب أن ينبغي :التخطيط وظيفة. 2
 أهدافها حتقيق من متكنها اليت العمل خطط و سرتاتيجياتاإل جمموعة تنقد و تضع كيف و مستقبلها تبين و املؤسسة ختطط

  .األجل طويلة اإلسرتاتيجية
 حتليل إىل املؤسسة داخل السائدة الرقابة و التوجيه و القيادة عمليات ختضع أن ينبغي :الرقابة و التوجيه وظيفة. 3
 القيادة يف التسلطية األمناط نإاملثال،ف سبيل فيها،على التمييز أوجه و القصور جوانب على التعرف دف ذلك و سرتاتيجيإ

  1 .أساسية قوة جوانب فهي التحويلية أو التسيريية
   مدخل سلسلة القيمة: ثانيا

 احملتملة و ةيلااحل املصادر فهم خالهلا من ميكن حبيث املؤسسة تؤديها اليت األنشطة سلسلة إىل للنظر نظامية طريقة" هي    
  .2 "منافسيها عن املؤسسة هاقحتق اليت للميزة

 :القيمة سلسلة في مساعدةال و ةيالرئيس األنشطة تصنيف. 1
 : من الوظائفنوعني إىلاملؤسسة  تقسم وظائف لشاملة، فهيتسمح سلسلة القيمة بتحليل االسرتاتيجيات ا   

 ا  و 3:األنشطة المساعدة هي تلك األنشطة اليت توفر مستلزمات األنشطة الرئيسية وتساهم يف حتسني كفاء
  :تضم وفعاليتها و

  .هو جمموعة األنشطة اليت تبدأ من ظهور احلاجة إىل غاية إيصال املادة األولية إىل املؤسسة: التموين -
  .نتج، أو عمليات اإلنتاج، وكذلك أساليب التسيريتتمثل يف أنشطة حتسني امل): البحث والتطوير( التطور التكنولوجي  -
  .إخل...هي تلك األنشطة اخلاصة بالتوظيف، الرتقية، التكوين: تسيير الموارد البشرية -
  .سرتاتيجيمثل املديرية العامة واملديرية املالية، احملاسبة، التمويل التخطيط اإل :البنية التحتية -

 تضم القيمة باملؤسسة و اي اليت تنشه و 4:األنشطة األساسية:  
ستالم، التخزين وختصيص وسائل اإلنتاج املهمة للمنتج، نقل البضائع، مراقبة املخزونات، أي أنشطة اإل: اإلمداد الداخلي -

  .املناولة، برجمة النقل
ائي، مثل تشغيل اآلالت، التصنيع، :اإلنتـاج - التعبئة والتغليف،  هي األنشطة اليت تقوم بتحويل عناصر اإلنتاج إىل منتج 

  .إخل...الفحص

                                                
 .67، 66نبيل حممد مرسي ، امحد عبد السالم سليم، مرجع سابق، ص، ص،  1
، 2006: مذكرة ماجستري يف إدارة األعمال، فلسطني، فسيةالتنا وميزتها الفلسطينية الجامعات في العليا اإلدارة لدى اإلستراتيجي التوجه بين العالقة، الدهدار محودة مروان 2

 .103ص، 
3 Jean Pierre Helfer, et autres, management stratégique et organisation, Vuibert, 3 ème édition, France: 2000, p, 
88. 
4 Michel porter, competitive advantage, the free press, USA: 1985, p, 57. 
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أي األنشطة املتعلقة بالتجميع، التخزين، التوزيع املادي للمنتجات إىل الزبائن مثل نقل املنتجات : اإلمداد الخارجي -
  .إخل...النهائية

عالن تتمثل يف األنشطة اليت تسمح بنقل ملكية املنتجات إىل الزبائن إضافة إىل عمليات اإل :البيع التسويق و -
  .إخل...والرتويج

الرتكيب، : هي األنشطة اليت توفر مستلزمات احملافظة على اخلدمات، أو الرفع من قيمة املنتج ومتيزه مثل :الخدمات -
  .إخل...الصيانة، التكوين، قطع الغيار، خدمات ما بعد البيع

و حتسني  ثلية كل عنصر يف سلسلة القيمةمأفهي تتعلق بة جمزئة على خمتلف وظائف املؤسسة القيم ن مصادرإو عليه ف   
 أيضا ،اإلنتاج أدوات أواملستعملة  األوليةمنتوج تنتج من االبتكار التكنولوجي، نوعية املواد  أيقيمة ف.الصلة بني الوحدات

معة داخل املؤسسة أيضاو  تنجم عن السرعة يف التسليم أنتستطيع    1 .مقدرة التسويق ا
ً م القيمة سلسلة تقدم    ً  دخال  ومن للمؤسسة واحملتملة احلالية والضعف القوة جلوانب النظامي الداخلي التحليل فجراء نافعا

موعات عرب القيمة أنشطة إىل املؤسسة تقسيم خالل  الداخلية العوامل حتديد سرتاتيجيلإل ميكن فإنه األنشطة من التسع ا
 تقييم حنو التالية اخلطوة وتتمثل التنافسية، للميزة حمتملة مصادر باعتبارها والدراسة البحث من ملزيد وإخضاعها الرئيسية
 مع القيمة أنشطة يف والضعف القوة جوانب لتحديد الداخلي املؤسسة موقف مقارنة خالل من للمؤسسة الداخلي الوضع

 :وهي للمؤسسة الداخلية العوامل تقييم يف تستخدم مستويات ثالث هناك .معينة معيارية مستويات
 .للمؤسسة السابقة اإلمكانات مع احلالية العوامل مقارنة .1
 . املنافسني مع مقارنتها. 2
 من طويلة قائمة يقدم الداخلي التحليل أن ومبعىن .املؤسسة ا تعمل اليت للصناعة الرئيسية النجاح عوامل مع املقارنة. 3

   .تيجيةاإلسرتا تكون يف جدوى ذات غري تصبح قد واليت واإلمكانات املوارد
 يف املستهدفة الفرص مع تتوافق اليت الضعف و القوة جوانب من حمدد عدد تقييم حالة يف التحليل هذا أمهية تتضح لذا   
  2 .للمؤسسة واملستقبلة ليةااحل التنافس بيئة

  جمرد من بكثري رأكث فهو معني وتفوق متيز عامل عن القوة جانب يعرب احملتملة؟ الضعف و القوة جبوانب املقصود هو ما   
 القدرات مع باملقارنة فائق بشكل به القيام املؤسسة تستطيع عما يعرب هو و، به القيام املؤسسة تستطيع ما  تنافسية ميزة أو

 مقارنة ميزة للمؤسسة تعطي حيث هامة تعد واليت واخلاصة املتميزة املقدرة هو القوة جانب إذن .للمنافسني احملتملة أو احللية
 جانب عن أما، للمنتج اجليد والتصميم املنتج عن العام االنطباع :املؤسسات إلحدى املتميزة القدرات أمثلة ومن .وقالس يف

 لدى توافرها من الرغم على به لقيام الالزمة الطاقة لديها ليس أو سيء بشكل به املؤسسة تقوم ما شيء فهو :الضعف

                                                
1 Frédéric Leroy, op cit, p, p, 27, 29. 

 .106، 105، مرجع سابق، ص، ص، الدهدار محودة مروان 2
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 لدى تقادمها و اإلنتاج تسهيالت يف الكافية املرونة توافر عدم و الكافية املالية املوارد توافر عدم ذلك أمثلة من و .املنافسني
  .املؤسسات إحدى

  :سلسلة القيمة وضحو الشكل التايل ي 
 سلسلة القيمة): 4.2(الشكل 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: M porter, competitive advantage, the free press, USA: 1985 ,p, 37. 
قرتح إسرتاتيجي، ستعمال سلسلة القيمة فعاال على املستوى اإلإلكي يكون  1:)القيمة نظام( الخارجية مةالقي سلسلة. 2

Porter  حيث املؤسسة،  بأنشطةاملصب، لكل الفروع املتداخلة  أنشطةاملنبع حىت  أنشطةمفهوما تكميليا و تشاركيا من
يتعدى حدودها يف البحث عن القيمة و امليزة التنافسية و هو ، أوسعل يليمة الداخلية للمؤسسة يف جمال حتادمج سلسلة الق

  .سلسلة القيمة اخلارجية أونظام القيمة 
الداخلية للمؤسسة و سالسل  عمل هذا النظام هو التعمق يف البحث لفهم طبيعة العالقة بني حلقات السلسلة مبدأو    

هذا  أعلى الوضعية التنافسية للمؤسسة، و لينش تأثريها قيمة املتعاملني معها، لتسيري هذه الروابط و الكشف على مدى
، )القوى اخلمس(، بنموذج حتليل الصناعة )سلسلة القيمة(متداد يف التحليل، ادمج هذا النموذج التحليلي الداخلي اإل

ا  ستهلك و بالتايل على سلسلة قيمة املتعاملني يف املنصب فتؤثر على امل أمافسلسلة قيمة املوردين تؤثر على املؤسسة مبنتجا
  .املؤسسة أهداف

  
                                                

 .125، 124، ص، ص، مرجع سابقبوزيدي دارين،  1

 األنشطة األساسية

  
  
  

 األنشطة
  المساعدة

  ة العامة، المحاسبة، التمويل، التخطيط االستراتيجياإلدار  البنية األساسية للمؤسسة

  )االختيار، التدريب، التنمية(  إدارة الموارد البشرية

  )البحوث والتكوين، تحسين المنتج والعمليات(  التطور التكنولوجي

  )شراء المواد الخام، اآلالت، اإلمدادات(  المشتريات

 اإلمداد الداخلي
مناولة المواد ( 

الخام 
  )والمخازن

العمليات 
الميكنة، (

 التجميع،
االختبار، التغليف 

  )والتعبئة

اإلمداد 
(  الخارجي

المخازن وتوزيع 
المنتجات تامة 

 )الصنع

البيع  و التسويق
اإلعالن، ( 

الترويج، 
 التسعير،

 )يعالتوز...

الخدمات      
التركيب، ( 

الصيانة، قطع 
 )الغيار

  هامش
المساعدة 

  لربح
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 ) SWOT نموذج( أدوات التحليل الداخلي و الخارجي : الفرع الثالث
 ,SWOT Strengths/Weaknesses منوذج أيضايدعى  التهديدات/الضعف، الفرص/منوذج القوى   

Opportunites/Threats 1 .ي للمؤسسةخلللمحيط و التحليل الداي رجاو هو حتليل ميزج بني التحليل اخل  

ؤسسات مها البيئة املستكشاف بيئتني حتكمان عمل إكما هو معروف يتناول فحص و )  SWOT( إن حتليل الثنائي    
ا نظم لفهو من جانب حياول فحص املنظومة الداخلية ل. الداخلية والبيئة اخلارجية  مؤسسة  لتحديد نقاط القوة اليت تتميز 

 2.و بني البيئة اخلارجية متمثلة يف بيئة الصناعة ضعف اليت تعاين منها تلك النظمنقاط ال و املؤسسة املختلفة 
  SWOTنموذج ): 5.2(الشكل 

                                             
 
     
 
 
 

                               
 
 
 
 

  
Source: Frédéric Leroy, les stratégies de l’entreprise, Dunod, France: 2001, p, 23. 

 أيضابصورة جوهرية بوجود عناصر قوة يف البنية التنظيمية للمؤسسة نفسها و عناصر القوة يف املؤسسة تتمثل  أنحيث    
ن عناصر أعلى العكس ف ،متالك املعرفة و مستوى عايل من التكنولوجياإ، و و سهولة احلصول عليها األوليةبتوافر املواد 
  .و موارد املؤسسة إمكانياتو هو ضعف القدرة على صنع القرار املناسب يف ضوء حتليل  آخرل حي عام إضافةالضعف مع 

ما ظهرت تسبب ضرر حقيقي  إذااحملتملة و املعقولة اليت  األحداثختصار يف إن التهديدات تتمثل بإف أخرىمن ناحية    
قتصادية، يف التغريات اليت حتصل يف البيئة اإلحتمالية فتتمثل تدل على اإل إمناللمؤسسة، فقد ال تكون موجودة و 

قطاع معني من السوق خالل فرتة ومنية حمددة  أوالفرص فهي وقائع موجودة يف مكان  أما. اخل...جتماعية، التكنولوجية،اإل

                                                
1 Frédéric Leroy, Op, cit, p, p,22. 

 إدارة املخــاطر و حـول ، املـؤمتر العلمــي الـدويل الســابععيةفـي المؤسســات الصــنا)  SWOT( تقــدير المخــاطرة فـي ظــل تحليــل مداخلــة بعنـوان عبـد السـتار حســني يوسـف، 2 
  .13، ص ،2007 :األردن اقتصاد املعرفة،

Forces 
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موارد  هي اليت تبحث عنها و ختصص إمنافاملؤسسات ال تنتظر الفرص و  .و اليت تنتج فوائد مادية و غري مادية للمؤسسة
  .السوق إىلمتالكها من خالل الدخول بتكنولوجيات جديدة إستثمارها و تعظيم املنافع املرتتبة على إضخمة خللق الفرص و 

من التهديدات  يأيت، هذا التغيري األحيانالتغيري يف معظم  إىلتنطلق من احلاجة  املؤسسة سرتاتيجياتإتطور   و بالتايل فان   
  1.املنافسني تأثري إىل باإلضافةالبيئة و الفرص اليت تربز يف 

  تحليلSWOT و الخيار اإلستراتيجي:  
عتبـار نقـاط القـوة و الضـعف الداخليـة اإل مـع األخـذ بعـنيستحداث سلسلة من البدائل اإلسرتاتيجية إ تحليليتطلب هذا ال   

التهديـدات  الفـرص و القوة و الضعف وعملية مقارنة نقاط تفضي ، و 2 التهديدات اخلارجية احملتملة الفرص و للمؤسسة، و
قـدرات املؤسسـة  سرتاتيجيات اليت تالئم موارد ومن هذا التحليل حتديد اإل دفيتمثل اهل و،  SWOT إىل ما يعرف بتحليل

ذا وفقــا هلــمــن وضــع البــدائل اإلســرتاتيجية  دفميكــن القــول إن اهلــ ، وداخلهــامتطلبــات البيئــة الــيت تعمــل املؤسســة  مبـا يناســب
تصـحيح نقـاط الضـعف الـيت تواجـه  مواجهة التهديدات و غتنام الفرص والتأهب إل جلأمن حليل هو تدعيم قوة املؤسسة الت

  3 .املؤسسة

فـــرص، /إســـرتاتيجية نقـــاط القـــوة:ســـرتاتيجياتيف وضـــع أربـــع أنـــواع مـــن اإل دراءاملـــ ملســـاعدةهـــذه املصـــفوفة أداة هامـــة  تعتـــرب   
 زءاجلــ و 4 ديــدات،/التهديــدات، وإســرتاتيجية نقــاط الضــعف/ســرتاتيجية نقــاط القــوةالفــرص، وإ/وإســرتاتيجية نقــاط الضــعف

ــ حيــث ،العناصــر الداخليــة يف املطابقــة بــني العناصــر اخلارجيــة ويتمثــل  اهيف إعــدادصــعب األ يف أن تكــون  دراءيرغــب كــل امل
عنـدما تعـاين املؤسسـة مـن  ، و5اخلارجيـة راتالتطو ستفادة من ستغالل نقاط القوة الداخلية يف اإلإمؤسستهم يف مركز يتيح هلا 

ا تسعى للتغلب عليها وبالتايل حتوهلـا إىل نقـاط قـوة، و ـا تسـعى  نقاط ضعف رئيسية فإ ديـدات رئيسـية فإ عنـدما تواجههـا 
ــا توجــد فــرص خارجيــة هامــة و لتالفيهــا حــىت تســتطيع أن تركــز علــى الفــرص، و لكــن املؤسســة تعــاين مــن نقــاط ضــعف  أحيان

ــــة متنعهــــا مــــن داخ ســــتغالل هــــذه الفــــرص مــــثال قــــد توجــــد فرصــــة لتصــــدير منتجــــات املؤسســــة لكــــن تقــــادم التكنولوجيــــا إلي
لتزام مبواصـفات اجلـودة يعـوق املؤسسـة، هنـا قـد تتمثـل اإلسـرتاتيجية يف شـراء آالت وعدم اإل) نقطة ضعف داخلية(املستخدمة

وتستخدم  تدريب العاملني لتحسني جودة املنتجات، ا مرتفعة وهتمام بشراء خامات جودحديثة لرفع مستوى التقنية مع اإل
ثــر التهديــدات اخلارجيــة علــى املؤسســة، وهــذا ال يعــين ضــرورة أن تواجــه أديــدات لتفــادي أو لتقليــل /إســرتاتيجية نقــاط قــوة

 .املؤسسة القوية التهديدات النابعة من بيئة الصناعة بشكل مباشر
  
 

                                                
 .104، 102، ص، ص، 2010: ، دار اليازوري، االردناإلدارة االستراتيجيةسعد غالب ياسني،  1
  .178، ص ،2000 :مصرالدار اجلامعية،  ،اإلدارة اإلستراتيجيةنادية العارف،  2
  .58، ص ،2006: مصر ، املكتبة العصرية،التخطيط اإلستراتيجي رمضان فهيم غربية، ،ميد عبد الفتاح املغريبعبد احل 3
  .158، ص نادية العارف، مرجع سابق، 4
  .58، ص مرجع سابق، رمضان فهيم غربية، ،عبد احلميد عبد الفتاح املغريب 5
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  و تقييمهالمؤسسة ل ستراتيجيةاإل الخيارات: المبحث الثاني
 تتمثل ،اليت ميكن من خالهلا حتقيق أهداف املؤسسةو  املؤسسات جناح حتقيق يف هاما دورا تلعب اليت األسباب أهم إن   
 دهاتولي متي اليت البدائل من جمموعة بني من ختيارهاإ يتم اليت و املستويات مجيع يف املناسبة اإلسرتاتيجية اخليارات عتمادإ يف

  .املؤسسة متغريات و ظروف وفق
هو وسيلة أو أداة حتول املؤسسة من وضعها  اإلسرتاتيجية، اإلدارة مسار يف حامسة مرحلة يعد سرتاتيجياإل فاخليار هكذا و   

 نتجت و املؤسسة، حياة يف هاما حتوال يشكل ، فهوالتنافسي احلايل إىل وضع تنافسي جديد تبعا لظروفها الداخلية واخلارجية
 هو اهلدف يكون قد لكن و أفضل، وضع إىل نتقالاإل الغالب يف هو ذلك من اهلدف و مستقبلها على عميقة أثار عنه

  .مهدد حايل وضع عن الدفاع
  اإلستراتيجية اتالخيار  إلىمدخل  :األول المطلب

ىل الصعوبات إىل العوامل املؤثرة يف سرتاتيجي من التعريف إسنتطرق يف هذا املطلب إىل كل اجلوانب املتعلقة باخليار اإل   
  :سرتاتيجي من خالل ما يلياخليار اإل

  ستراتيجياإل الخيار مفهوم : األولالفرع 
  :سرتاتيجي و اليت نذكر منها ما يليهناك جمموعة من التعاريف للخيار اإل   
 توافق أفضل حتقق اليت اتيجيةاإلسرت  رختياإ قرار" هو سرتاتيجياإل اخليار أن 1987 سنة Glueck &  Jauch يعرف   

 مستوى على أو األعمال مستوى ىعل أو العام املستوى على تكون قد البدائل من عدد بني من املؤسسة ألهداف
  .1"الوظائف

 حتياجاتإ يقابل الذي اإلسرتاتيجي اخليار ذلك"هو اإلسرتاتيجي اخليار أن 1994 عام يف Thompson ويرى   
 والذي آخر بديل أي من أكثر فيه املؤثرين و القرار صانعي نظر جهة من أهدافها، حتقيق على قادرال و املؤسسة، وأولويات

 أهداف و متطلبات من قدر أكرب حتقيق على القادر اخليار على املفهوم هذا يف الكاتب يؤكد و ،"بنجاح ينفذ أن ميكن
م بالتايل و ه،ب تأثرا األطراف أكثر بوصفهم باملؤسسة املرتبطني اآلخذة األطراف  من اخليار يفرزه أن ميكن ما حنو تفضيال

                                                                         .2 اخليار ذلك جناح متطلبات توفري ضرورة على الكاتب يؤكد و عتبار،اإل بعني أخذها جيب اليت هي خماطر أو منافع
 فهو املؤسسة جناح حتقيق مفتاح انه على سرتاتيجياإل اخليار إىل) Macmillan & Tampoe( من كل ينظر كما   

                                                                         .3املستقبلي جناحاه يضمن الذي و تتبناه الذي األساسي اخليار
 ومرتابطة متسلسلة عملية حاصل هو سرتاتيجياإل اخليار أن على تيجيةاإلسرتا اإلدارة جمال يف الباحثني اغلب يتفق هنا من   

 ختياراإل عملية تفرضها املعايري وفق األفضل البديل حتديد مث ومن اإلسرتاتيجية البدائل بعرض بدايتها تتمثل اخلطوات،

                                                
  .400 ،ص ،2007: األردن دار وائل، ،اإلستراتيجية ارةاإلد إدريس،وائل حممد صبحي  طاهر حمسن منصور الغاليب، 1
  .214 ،ص ،إدريس، مرجع سابقوائل حممد  خالد حممد بين محدان،2
  .400 ،ص مرجع سابق، ،إدريسوائل حممد صبحي  طاهر حمسن منصور الغاليب، 3
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 خبيار نتائجه تنعكس سرتاتيجيإ قرارب ايتها يف االختيار عملية وتتوج سرتاتيجي،اإل التحليل نتائج على تعتمد سرتاتيجياإل
  .  سرتاتيجيإ

 من بدءا املراحل تلفخم تتضمن اليت العملية" نهأب صناعيةال لمؤسسةل سرتاتيجياإل ياراخل نعرف أن ميكن األخري يف و   
 ووفقا رسالتها، طارإ يف صناعيةال املؤسسة أهداف حيقق الذي البديل ختيارإل تقييمها، و املتاحة اإلسرتاتيجية البدائل حتديد

  ."املالية هايتعوض يناسب ما والداخلية و اخلارجية  البيئية للمتغريات
 جمموعة على ميتد سرتاتيجياإل فاخليار اإلسرتاتيجية، و سرتاتيجياإل اخليار بني التمييز ضرورة إىل األخري يف اإلشارة جتدر و   
    .مستقبلي ثرأ ذات اإلجراءات و القرارات من جمموعة تتضمن فيذللتن خطة اإلسرتاتيجية أن حني يف سرتاتيجيات،اإل من
خمتلف اخليارات  اإلسرتاتيجيةاملقصود بالبدائل سرتاتيجي و البدائل اإلسرتاتيجية حيث أن و أيضا التمييز بني اخليار اإل   

زمة لتنفيذ هذه ر على املوارد الالتوفاملؤسسة قد ال ت ال أنإ. رةاملتاحة للمؤسسة، اليت ميكن بواسطتها بلوغ األهداف املسط
                                                                         1.ختيار إسرتاتيجية أخرى  تتالءم والظروف اليت تعمل يف ظلهاإإىل  أو تلك، فتضطر اإلسرتاتيجية

  ستراتيجياإل الخيار محددات و صعوبات: فرع الثانيال
  2:هي و الصعوبات، و احملددات من جمموعةهناك    
 غري معلومات ضوء يف أعماهلم يؤدون قد أو سرتاتيجي،اإل اخليار لصانعي املعلومات كامل تتوفر ال قد :المعلومات. 1

 اتيجيسرت اإل اخليار صنع ستمراريةإ نإف بالتايل و البدائل، من املتاح العدد يتأثر احلالتني، كلتا يف و صحيحة، غري وأ كاملة
  .مناسبا غري أمرا تبدو

 تكلفة وجتاوز  له احملددة الزمنية األبعاد سرتاتيجياإل اخليار صانع ختطي حالة يف نهأ إذ :التكلفة ضوابط و الوقت. 2
  .التنفيذ عن العمل مناهج تتأخر بالتايل و ستتدهور قراره فاعلية نإف ا، مسموح

ا إال املؤسسة يف فعال متوافرة املناسبة و املفيدة املعلومات تكون قد أي :االتصال نقطاعإ. 3  أيدي متناول عن بعيدة أ
  . سرتاتيجياإل اخليار صنع يف املشاركني  اإلداريني

 اخليار صانعي عند الرتوي و التفكري يفسدا قد املوضوعة السياسات و السابقة األفعال نأ إذ :المماثلة السوابق. 4
  .ستنباطيةاإل النماذج و املغرية البدائل وتفهم دراسة دون السابقة مالاألع حتول قد إذ سرتاتيجي،اإل
 اخليار عملية على ملحوظ بشكل و يؤثر موجود هو ما بني من املقصور االنتقائي اخليار إن :والتبصر اإلدراك. 5
 التبصر و السليمة اإلدراكية بالقدرة لكن و املشاهدة، على معتمدا اخليار صانعي سلوك يكون احلالة هذه يف و سرتاتيجي،اإل
                                                                           .تقصري دون من مبتغاهم إىل اخليار صانعوا يصل اخلارجية، و الداخلية احملددات ضوء يف املوضوعي، احلكم و
  
  

                                                
  . 70، ص، 1998: جامعة اجلزائرغري منشورة، لعلوم االقتصادية، ، رسالة ماجستري يف اأهمية التحليل االستراتيجي في المؤسسة العموميةأمحد زغدار،   1
   .402، 401، ص، ص، مرجع سابقطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس،  2
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  .ةاإلستراتيجي الخيارات في المؤثرة العوامل: لفرع الثالثا
  1 :هي و ، اإلسرتاتيجية اخليارات يف املؤثرة العوامل من جمموعة هناك   
 أساسا مقيدة اإلدارة أمام املطروحة اإلسرتاتيجية البدائل تكون أن حيث: السابقة ستراتيجياتباإل اإلدارة تمسك شدة. 1

 يف احلالية سرتاتيجياتاإل ستخدامإ ئدفوا من و، القريب املاضي يف ستخدمتإ اليت وأ حاليا املستخدمة سرتاتيجياتباإل
 من يقلل األسلوب هذا لكن اجلديدة، اإلسرتاتيجية البدائل لتمنية الالزم اجلهد و الوقت تقليل البديلة سرتاتيجياتاإل  تنمية
  .اخلارجي احمليط مع ستجابتهاإ و بتفاعلها يسمح ال و اإلدارة أمام التغيري فرص

 يشعر رمبا و رتياح،اإل عدم إىل يؤدي املخاطر حنو اإلدارة جتاهاتإ نأ املعروف من :المخاطر نحو اإلدارة تجاهإ. 2
 عالية، خماطر ذات سرتاتيجياتإ إىل حيتاجون وعليه ضعيفة املؤسسة أن يتحاشونه و للخطر يرتاحون ال الذين املديرون
  .احمليط يف حتدث تغريات يأ مواجهة جلأ من الدفاعية سرتاتيجياتاإل يف حمصورا ختيارهمإ فإن وبالتايل

 إلنفاقها األموال إىل فيها حتتاج اليت األوقات معرفة املؤسسة على يفرتض هنا):القرار تخاذإ( للتصرف المالئم الوقت. 3
  .اجلديدة اخلدمات و املنتجات ستقبالإل للسوق املناسب الوقت و عوائد، األنشطة هذه تولد مىت و األنشطة على

 خمتلف على أفضل ألداة حتتاج مدخالت أنواعها جبميع املؤسسة موارد عتبارإ ميكن :للمؤسسة المتاحة الموارد. 4
 من دقيقة و شاملة رؤية إىل حتتاج املوارد؟ هذه متتلك ملاذا و موارد؟ من متتلك ماذا قبيل من األسئلة نإف لذلك املستويات،

ا بناء ملتابعة املؤسسة إدارة  غري و منها امللموسة أنواعها مبختلف املوارد توافر أي، تنافسية تميزا بناء بالتايل و إمكانا
 على فعال توزيع نفسه اإلطار يف أيضا يدخل و املصاغة، اإلسرتاتيجية إطار يف املعتمد التغيري مبستوى يتأثر ما عادة امللموسة

                                                                           . اخلطة يف ورد ما حتقيق وبالتايل هاأهداف جنازإ املؤسسة أنشطة تستطيع لكي املختلفة التنظيمية األقسام و املستويات
 حتليل يف املعاصرة و احلديثة األساسية املنظورات إحدى التنظيمية القوة تشكل :األعمال منظمة في التنظيمية القوة. 5

 املؤسسات أن هي األكيدة احلقيقة و ،اجلزئي و الكلي املستويني على التوقع و هتفسري  و للمؤسسات سرتاتيجياإل السلوك
ا، لتحقيق القوة ممارسة جلأ من توجد  أن املهم لكن و مستقر، غري وأ مستقر للقوة متوازن نظام مؤسسة كل يف و مآر
 اية ال بشكل حوهلا احملللون يتجادل لذا، اجلدلية املواضيع من تعد حيث املعرفة من قدرا تستلزم القوة أن ويبدوة، قو  هناك

 من حدأ يتجاهله أن ميكن ال رئيسي عامل القوة تعد اإلكراه، و السلطة، و والرقابة،  التأثري عن ختتلف القوة أن كيف و له،
 ىعل الفرد رةقد صيغة يف القوة معىن حتديد سياق ويف. ألهدافها جنازهاإ كيفية و بعملها، املؤسسة قيام كيفية فهم ناحية
ا و القوة ستبدو و املعاجلة، وسائل إىل النتائج من نتباهاإل حيول السلوك، تغيري  ستظهر و السياسة، ملفهوم مرادفة كأ

ا على السياسة   .شرعية غري طبيعة وذات رمسية غري كقوة معها التعامل ويتم القوة من ةثانوي جمموعة أ
 حالة ففي ا، املؤسسات حتظى اليت السوق من احلصة حجم إىل تشي وهي :المؤسسات إلى السوق من الحصة. 6

   .احملدودة السوق من احلصة ذات املؤسسات اسرتاتيجيات تستخدم كبرية سوق حبصة املؤسسة
  

                                                
  . 274 ،ص مرجع سابق، وائل حممد ادريس، خالد حممد بين محدان، 1
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  لمؤسسةل ةستراتيجياإل الخيارات أنواع: ثانيال المطلب
إىل ضمان اخللفية املنهجية املدروسة جيدا لتبيني  ستخدام خمتلف أدوات التحليلإسرتاتيجي و يهدف كل من التشخيص اإل   

و اليت  لمؤسسةل سرتاتيجيةاخليارات اإل أنواععموما ميكن التفرقة بني  األنسب من قبل املسريين يف املؤسسة، و اإلسرتاتيجية
 اإلسرتاتيجيةسلوكات اليت متثل اإلطار الرئيسي لل سرتاتيجيات الشاملة، القاعدية أو العامة لبورتر واإل إطارتندرج يف 
 .اخليارات املرتبطة بتطوير املؤسسةو  اليت ترتبط بتسيري احلافظة اإلسرتاتيجيةاخليارات نوعني  إىل، و اليت تقسم للمؤسسة

 ستراتيجيات العامة للتنافسستراتيجيات  الشاملة أو اإلاإل: الفرع األول
الذي قدم مكان للعديد من  ،1982يف  Porterاتيجية من قبل سرت اإل اإلدارةسرتاتيجيات التنافسية يف نشر مصطلح اإل   

  .سرتاتيجيات التنافسيةصية اإلبد نشر أعماله اليت بينت خصو  البحوث النظرية و التجريبية
اسرتاتيجيات الشاملة تعرف اإل    و التكاليف و التميز  األسعاراملؤسسة يف جمال حتديد  أهدافحيدد  إطارعبارة عن " بأ

   1."من بناء مركز تنافسي قادر على مواجهة قوى املنافسة اإلدارةاخلدمات مبا ميكن  أوودات و املنتوجات باملوج
املنافسني كما يوضحه سرتاتيجيات عامة للتنافس، وذلك بغرض حتقيق أداء أفضل عن بقية إبناءا على ذلك يوجد ثالثة  و   

   :الشكل اآليت
 Porter ـية لستراتيجيات التنافساإل): 6.2(الشكل 
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 .59، ص، 2007: جامعة بسكرةغري منشورة، ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، سسة االقتصاديةدور اإلدارة االستراتيجية في تحسين تنافسية المؤ حمبوب مراد،  1
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  التكلفةبقيادة ال إستراتيجية: أوال
اها املؤسسة، و تستند تتبن أنيجيات العريضة اليت ميكن سرتاتثنتني من اإلإ قيادة التكلفة هي واحدة من أن Porterيرى    

تكلفة يف القطاع الذي تعمل فيه مع احلفاظ على  األقللتزام املؤسسة بان تكون املنتج إسرتاتيجية على فكرة هذه اإل
  1.مستويات متوسطة نسبيا من التميز

 "القيـادة فـي التكـاليف" صطلـح علـى تسميتهـا بإسرتاتيجيـة أكبيـر بالسعـر و قـد   تــراتيجيـة خفـض التكـاليف حلـدتـرتبط إس   
ق فـي خفـض التكـالـيف عـن املنافسني ّ ب وظيفة عمليات قادرة على فالتنافس على أساس السعر يتطل ،أي مبعنـى التفـو

    2.اإلنتاج بتكلفة منخفضة
ا االستثمار األمثل سرتاتيجية تعرف هذه اإل ،كلفة أقل باملقارنة مع املنافسنيسرتاتيجية إىل حتقيق تدف هذه اإل    أ

اإلنتاج مبعايري منوذجية و البيع باألسعار الرائدة يف السوق و هذا يعين أن املؤسسة تنتج املنتج بأقل تكلفة ممكنة و و  للموارد
ما يتعلق باملنافسني، فالشركات   :سرتاتيجية عدة مزايا من بينهاحتقق هذه اإل 3.تبيعه يف السوق بأقل سعر على اإلطالق

ما يتعلق باملشرتين، فالشركة املنتجة بتكلفة   فضل من حيث املنافسة على أساس السعر؛املنتجة بتكلفة أقل تكون يف موقع أ
ما يتعلق باملوردين، فالشركة  أقل تتمتع حبصانة ضد العمالء األقوياء، حيث  ال ميكنهم املساومة على ختفيض األسعار؛

عتبارات إن األقوياء وخاصة يف حالة ما إذا كانت املنتجة بتكلفة أقل ميكنها يف بعض احلاالت أن تكون يف مأمن من املوردي
ما يتعلق  رتفاع أسعار املدخالت اهلامة واحلرجة؛إالكفاءة تسمح هلا بتحديد السعر وحتقيق هامش ربح معني ملواجهة ضغوط 

ختفيض السعر  بدخول املنافسني احملتملني إىل السوق، فالشركة املنتجة بتكلفة أقل حتتل موقعا تنافسيا ممتازا ميكنها من
ستخدام ختفيضات إومواجهة أي هجوم من املنافس اجلديد؛ ما يتعلق بالسلع البديلة، فالشركة املنتجة بتكلفة أقل ميكنها 

   .السعر كسالح ضد السلع البديلة واليت قد تتمتع بأسعار جذابة
ملنتج والسوق والكفاءة املتميزة اليت متهد تصبح املؤسسة رائدة للتكلفة وذلك بوسائل متعددة، تتجسد يف خيارات ترتبط با   

ال الصناعي يف جمال التمييز، . الطريق لتحقيق مزايا تنافسية منخفضة التكلفة حيث ال حياول رائد التكلفة أن يصبح رائد ا
عدة على العوامل املسا أهمو من  .إذ أنه يرتوى حىت يتيقن أن املستهلك يف حاجة فعال إىل خاصية معينة أو خدمة خاصة

، األوليةتصميم العمل، تكلفة املواد  ،اإلنتاجقتصاديات وفورات التعلم، تكنولوجيا إقتصاديات احلجم، إ: ختفيض التكلفة جند
على البحث و التطوير  مة للمشرتين، خفض حجم اإلنفاقاحلد من اخلدمات املقد: مثل أخرىختيار قرارات تشغيلية إ

  4.خلإ...
 احلجم قتصادياتإ من ستفادةاإل و كبرية بكميات إنتاجه ميكن الذي النمطي املنتج إىل املؤسسة هتتج أن القول ميكن و   

 أعمال يف تفاقاإل من مزيد تتطلب خاصة مواصفات ذات منتجات تقدم أن املؤسسة تتجنب الوقت نفس يف و الكبري،
                                                

 .3، ص، 2002: للتسويق يف الوطن العريب، الشارقة األول، امللتقى استراتيجيات التسويق التنافسيةحممد بن عبد اهللا العوض، مداخلة بعنوان  1
2 Michael Porter, Competitive Advantage, op cit, P, 5. 

 .16، ص، 2008: ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية أعمال املؤمترات، مصراإلدارة االستراتيجية و دعم القدرات التنافسية للمؤسسات العربية العامة و الخاصة 3
  .6، ص، www.sameher.com ،15/6/2011 ،20:30، الميزة التنافسية و االستراتيجيات التنافسيةحسن صبحي مصطفى،  4
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 تنافسية غري مرتفعة بأسعار للبيع لالضطرار نهاع ينتجلالتفاق  إضافية جماالت من ذلك وغري التصميم و التطوير و البحوث
 أو فئات من)كبري غري(حمدود عدد خدمة إىل تتجه فانه عادي، لعميل عادي منتج لتقدمي املؤسسة توجه مع و اآلخرين، مع

 لىع واحلصول الشراء قرار اختاذ يف السعر لعنصر اكرب أمهية تعطي اليت الفئات تلك وخاصة العمالء من معينة شرائح
  1.اخلدمة

  التمييز إستراتيجية: ثانيا
مايزة، من خالهلا يدرك العمالء خدمة مبواصفات مت أوالتمييز من خالل تقدمي منتج  إسرتاتيجية إتباع إىلتتجه املؤسسة    

صميم الت أوحماكاته، سواءا من خالل املواصفات الفنية  أو املؤسسة تقدم شيئا متفردا يصعب تقليده أنكذلك املنافسني و 
    2.و سلوك العميل إدراكعالمة جتارية و غريها من العناصر اليت تستحوذ على تصور و  أوالفين و ما يرتبط به من اسم جتاري 

يكون  أنو من املمكن بدون منازع يف السوق،  األفضلنه السرتاتيجية إنتاج منتج يتميز بكو و بالتايل تتطلب هذه ا   
. خبدمة ما بعد البيع أومعينة ال توجد يف املنتجات املنافسة  ستخداميةإمسات  أو صفاتجمموعة من ال أوبصفة ما  األفضل

ختفيض مستوى حساسيته جتاه  إىلن والء املستهلك لسلعة يؤدي سرتاتيجيات املدرة للربح ألسرتاتيجية من اإلتعترب هذه اإلو 
ا خيلقان ماتيجيات التمييز يف املنتجات وذلك ألتعترب جهود اإلشهار واإلعالن من أهم وسائل تنفيذ إسرت  و  3 .السعر

 ، كذلكاخل...صنايتها أومظهرها  أوستخدامها إ أو عتقاد لدى املستهلكني بتمييز السلعة املنتجة سواء من حيث نوعيتهااإل
ملنتجات بتكار منتجات جديدة متميزة عن املنتجات السائدة يف السوق أو تطوير اإ جهود البحث والتطوير قد تفلح يف

  4 .هافي يةز ييلسائدة ومن مث خلق مزايا متا
 5:وهي االسرتاتيجية، هذه تطبيق عند الشروط بعض مراعاة عليها جيب التميز إسرتاتيجية يف النجاح املؤسسة حتقق لكي و   
  :أمهها نذكر الشروط من مجلة توجد :الخارجي بالمحيط المرتبطة الشروط. 1

 فيه؛ تتوفر اليت امليزة خالل من املنافسني ومنتجات املؤسسة منتج بني الفرق لقيمة املستهلك إدراك -
 وتنوعها؛ املستهلكني رغبات مع املنتج استخدامات توافق -
 .التميز إسرتاتيجية نفس تنتهج مؤسسات وجود عدم -

 :جند اإلطار هذا ضمن :للمؤسسة الداخلي بالمحيط المرتبطة الشروط. 2
 النهائي؛ للمنتج متميز وأداء جودة بتوفري تسمح عةرفي نوعية ذات أولية مواد توفر -

                                                
   .692 ،ص ،2008: ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة االستراتيجية و جودة التفكير و القرارات في المؤسسات المعاصرة فهد بن عبد اهللا النعيم، مصطفى حممود أبو بكر، 1
 .688سابق، ص، الرجع امل 2
   .118، ص، 1996: ، دار جمدالوي، االردنطيط االستراتيجي و اإلدارة االستراتيجيةالتخامحد القطامني،  3
  .113، 112، ص، ص، 1994: ، دار زهران، السعوديةاقتصاديات الصناعةباخمرمة أمحد سعيد ،  4
: دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر أطروحة، مؤسسة االقتصاديةاثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمساليل حيضيه،  5

 .27، ص، 2005
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 األداء وفائقة ممتازة ومواصفات خبصائص منتج تصميم دف املنتج وتطوير البحوث جمال يف كبرية جمهودات بذل -
 وحتسينها؛ اجلودة على الرتكيز مع املستهلك رغبات مع تتوافق

  واألفراد؛ اجلهدو  والوقت واملهارات الفكرية للموارد األمثل ستخداماإل -
 بتقدمي ويسمح املنتجات، تشغيل كيفية عن الكافية املعلومات يوفر فعال، وخدمايت تسويقي معلومات نظام وجود -

  .الطلبات تلبية سرعة يف يساهم كما ودقيقة سريعة صيانة ويوفر للمستهلك الفنية املساعدات
    التركيز إستراتيجية: ثالثا
 و السوق من معني جزء على الرتكيز يتم حبيث حمدود تنافسي جمال يف ختياراإل أساس على اإلسرتاتيجية هذه تستند   

    1 .مستهدف سوقي قطاع داخل التميز وأ التكاليف قيادة إما خالل من اجلزء هذا يف ؤسسةامل نشاط تكثيف
 الكامل والرتكيز) ستهدفامل السوق من حمدود قطاع (املستهدفة للسوق الدقيق التحديد إىل اإلسرتاتيجية هذه دف   

 السوق قطاع يف تنافسية ميزة من االستفادة إىل املؤسسات تسعى إذ ككل، السوق مع التعامل من بدال وذلك عليها،
 املواصفات اجلودة، حيث من متميزة منتجات أو املنافسني، من أقل وتكلفة أسعار ذات منتجات تقدمي بواسطة املستهدف

     .العمالء خدمة أو
يشبع حاجات قطاع  إما متييز املنتج بشكل أفضل حبيث الرتكيز من خالل إسرتاتيجيةيتم حتقيق امليزة التنافسية يف ظل  و   

 .التمييز والتكلفة األقل معا، أو من خالل ل للمنتج املقدم هلذا قطاع السوقأو من خالل تكاليف أق، السوق املستهدف
االرتكيز  إسرتاتيجيةمعا يف  التمييز و السيطرة بالتكاليف إسرتاتيجيةمع بني املؤسسة ال ميكنها اجل يرى أن Porterلكن و   أل

  2.ستقع يف تضارب بني الرغبة يف تقدمي منتجات متميزة ما جيعلها عالقة يف الوسط
ا املالية، و التقنية، و الوظيفية لتنافس بنجاح و ت أننه يتيح للمؤسسة أو من مزايا الرتكيز     تفوق على غريها يف تركز قدرا

املرتتبة  األخطاءما تعرفه و تتفوق فيه، و بذلك تتجنب  أداءستمرار املؤسسة يف إو امليزة الثانية للرتكيز هي . ذلك السوق
مواجهة جمموعة جديدة  أو، على الدخول يف صناعات تضيف فيها مواردها اليت تستخدم يف تلك الصناعات فوائد حمدودة

ديدات غري متوقعة للمؤسسةمن القوى التنافسية      3.اليت تشكل 
 4:هي و أشكال ثالثة الرتكيز إسرتاتيجية تأخذ   
 السوق يف حصة أكرب على احلصول خالل من املؤسسة خدمات و منتجات سوق توسيع و تنمية يتم :السوق تنمية. 1

   .العاملي املستوى على جديدة أسواق إىل الدخول أو احلايل،

                                                
   .420 ،ص مرجع سابق، وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب،  1

2 Michael porter, choix stratégiques et concurrence, op cit, p, 41.  
 .733ص، ، 2001: ، دار املريخ، السعوديةاإلدارة االستراتيجيةمد سيد امحد عبد املتعال، حم: شارلز هل، جارديث جونز، ترمجة 3
 .29، 28، مرجع سابق، ص، ص، مساليل حيضيه 4
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 مبا املؤسسة خدمات و منتجات على تغيريات و حتسينات، و تعديالت، بإجراء الرتكيز إسرتاتيجية تمت :المنتج تنمية .2
ثق مبا أو للمنتج، جديدة مزايا يضيف ّ  تلبية خالل من احلايل السوق يف املتاحة اخلدمات و باملنتجات املستهلك صلة يو
 .املؤسسة منتجات عن ضاهر  حتقيق بالتايل و جتددها، و تنوعها رغم حاجاته و رغباته

 أو املؤسسات بعض شراء أو اجلديدة الوحدات بعض شراء أو متالكإ على تعمل املؤسسة أن يعين :األفقي التكامل. 3
 دف جديدة ستثمارإ فرص ستغاللإ أو املتزايدة املستهلكني رغبات لتلبية عليها السيطرة األقل على أو املنافسة، الوحدات

 سيطرة، و كفاءة، التكامل خالل من املؤسسة حتقق بالتايل و اأسلو  و حجمها يف التحكم أو متثلها، اليت املنافسة من احلد
   .السوق على أكرب رقابة و

  األنشطةالخيارات المرتبطة بحافظة : الفرع الثاني
 :تتبعها املؤسسة و هي أنسرتاتيجيات اليت ميكن العديد من اإل كهناعند تسيري احلافظة    
                       التخصصإستراتيجية : أوال
، و تعين قيام املؤسسة بالرتكيز يف جمال نشاط وحيد مبا فيها تركيز التنويع إسرتاتيجيةالتخصص هي عكس  إسرتاتيجية إن   

ا يف هذا النشاط يف الغالب ن إسرتاتيجية التنويع ألالتخصص تسبق  إسرتاتيجيةفان  و يف الغالب  1.كل مواردها و قدرا
  .سسة يف البداية بالتخصص يف منتج واحد مث بعدها تقوم بعملية التنويعتقوم املؤ 

على  اإلبقاءمما ميكنها من ) وحيد إنتاجيخط (واحد  نشاطاملتاحة لديها يف  اإلمكانياتحيث تقوم املؤسسة بوضع كافة    
ا بدال من تشتيت  اعوامل امليزة التنافسية اخلاصة   منتجات خمتلفة، حيث تقوم بتطوير املنتج بصورة مناسبة ما يف إمكانا

  2.جيعله يف الريادة من حيث الكم و النوع
    التنويعإستراتيجية : ثانيا
ميكن هذا التنويع من ختاذ اجتاه آخر وهو التنويع، الذي يستجيب لعدة  انشغاالت، حبيث إتلجأ بعض املؤسسات إىل    

سة ن املؤسعتماد على التنويع سيمكوبالفعل فإن اال .ملؤسسة من الساحةختفاء اإإىل انسحاب و ، واليت قد تؤدي توزيع اخلطر
من حتقيق نوع من التوازن بني عوائد وأرباح بعض النشاطات ونقص البعض اآلخر من خالل تغطيتها لنقص مردودية بعض 

املؤسسة تلجأ إىل  كما أن. أفضل يف السوقأخرى حتتل مكانا  املنتجات اليت قد تكون يف مرحلة تدهور برحبية منتجات
التنويع، حبثا منها عن دخول أسواق جديدة، وبالتايل ممارسة نشاطات متنوعة وخمتلفة؛ وقد تعتمد املؤسسة أيضا على التنوع 

ا تكون النتائج ا ّ سنميز فيما  .مرضية، متنح للمؤسسة إمكانية االستثمار يف جماالت أخرى حملققة من املنتوجات القاعدية جدمل
جتاه التنويع باالحتفاظ على اخلصائص السابقة للمؤسسة اليت ستعتمد يف هذه احلالة على نفس اإل :خيص التنويع بني نوعني

ا اجلديدةمن الناحية التنظيمية، وعلى نفس الكفاءات الفردية، وا خاصية هلذا  على العموم فإن أهم، و لتكنولوجية يف منتجا
النوع الثاين أما . خلإ......التكنولوجية ,لتنظيمية د على نفس خصائص املؤسسة، سواء من الناحية اعتماالتنويع هو اإل

                                                
1 Frédéric leroy, op cit, p, 80 . 

 .104، مرجع سابق، ص، االستراتيجية اإلدارةامحد القطامني،  2
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هو ذلك الذي ال يعتمد على الوسائل واخلربات السابقة للمؤسسة، إذ ستكون هده األخرية بصدد االعتماد على  للتنويع
نويع يعتمد خاصة من طرف املؤسسات اليت ليس هلا وع من الت اإلنتاج؛ حبيث جند أن هذا النوسائل وطرق خمتلفة يف

ا، مغطية بذلك إ تم  االت اليت  ختصاص حمدد، باإلضافة إىل تلك املؤسسات اليت تسعى إىل حتقيق توازن بني خمتلف ا
ة هذا النوع الثاين من التنويع ميكن أن يعتمد من طرف مؤسسات يف حال لبعض بنمو البعض اآلخر؛ كذلك فإنتدهور ا

، و قطاعات أكثر منوا، وأكثر رحبيةجيدة من الناحية املالية، ولكن آفاق النمو والتطور يف قطاعها ضيقة، وبذلك ستتجه حن
ات من جراء شاطسرتاتيجية بني خمتلف الننسجام يف اإلوع الثاين، عدم اإلاملشاكل اليت ميكن أن يطرحها الن ومن أهم

تعددة، اليت سيكون من الصعب على املسريين التحكم فيها وتوجيهها حنو حتقيق ا الوحدات امل ستقاللية اليت حتضاإل
  1 .األهداف العامة للمؤسسة

فالتنويع  ،سلعة واحدة بإنتاجقارنة باملؤسسة اليت تقوم املاملؤسسة متعددة املنتجات تكتسب العديد من املزايا ب أنحيث    
 2.قتصاديات احلجم و مينحها وضعية تنافسية قويةإستفادة من باإليسمح للمؤسسة 

 الرأسي التكاملإستراتيجية : ثالثا
ا      اإلسرتاتيجية هذه تشري 3.متداد أنشطة املؤسسة إىل مستويات متتابعة يف كل من إنتاج أو توزيع املنتجإتعرف على أ
ا، توزيع أو  لتصنيع الضرورية عمالاأل جماالت أو جمال يف املؤسسة تتبعها اليت  تشرتي املؤسسة هذه كانت حيث منتجا
 وتسويق األولية املوارد على السيطرة بني النشاط هذا يرتاوح و مستقلة، أخرى شركات من اخلدمات أو املتطلبات هذه

 سي هيأنه عكس التخصص، و السمة املميزة للتكامل الر أسي على أخذ التكامل الر ؤ ي أنو ميكن  .الصنع التامة املنتجات
ا   5 :سيأمن التكامل الر  و هناك ثالث أنواع 4.قتصادية باملؤسسةتنطوي على توجيه للنشاطات اإل أ

وفيها تتحرك املؤسسة إىل جمال األعمال اخلاصة بإمدادها باملوارد اخلام أو املوارد : التكامل الخلفي إستراتيجية -
 .التنظيف منتجاتأو  الالزمة هلا، كما تقوم بعض الفنادق بإنشاء أقسام إلنتاج أثاث

 .متداد املؤسسة للسيطرة على منافذ التوزيعإو تعين : األماميالتكامل  إستراتيجية -
الشعبة يف تسيري سلسلة من النشاطات املرتبطة فيما بينها على املستويات  إسرتاتيجيةو تتمثل : الشعبةإستراتيجية  -

التوجهات اخلاصة  إطارملؤهالت و القدرات املشرتكة و يف ستعمال كل اإو هذا ب. التكنولوجية و التجارية و املالية
  .األماميبنمو املؤسسة و هي جتمع بني التكامل اخللفي و 

دف حتقيق العديد من املزايا أمهها إسرتاتيجية و تبين      :التكامل الرأسي يكون 

                                                
 .98، ص، 2005: ، أطـــروحة دكتوراه يف العلوم االقتـصادية، جامــعة اجلــزائرللمؤسسة الجزائريةالتحالف اإلستراتيجي كخيار زغدار أمحد،  1

2 Kim Huynh, Damien Besancenot, économie industrielle, Bréal, France: 2004, p, 117. 
3 Roger Clarke, industrial economics, Blackwell, USA: 2003: p, 172. 

 .287، 286، ص، ص، 1994: ، دار املريخ، السعوديةاقتصاديات الصناعةفريد بشري طاهر، : ، ترمجةروجر كالرك 4
 .66حمبوب مراد، مرجع سابق، ص،  5



  ستراتيجيالمؤسسة و العالقة بين الهيكل المالي و الخيار اإل إستراتيجية: الفصل الثاني

 

84 
 

لقوة البيعية، اإلعالن، الرتويج، أو حبوث إذ ختفض التكاليف اخلاصة با: ختفيض تكاليف التبادل اخلاصة بالبيع و الشراء -
  .السوق

  .ة يف الصناعات الكثيفة لرأس املال واد اخلام الضرورية لإلنتاج، خاصحتقيق األمان يف احلصول على امل -
هذا يؤدي إىل حتقيق التنسيق بني  احلصول على املوارد املطلوبة فإنأكد يف التنسيق، فحني توجد درجة من الت حتقيق -

  .ول اإلنتاج واملخزونجدا
بتكار؛ فاملؤسسات اليت تتكامل يف جمال اإلنتاج أو ا يساعد على حتقيق اإلعلى إمكانيات تكنولوجية أعلى، مماحلصول  -

 1 .بتكارالتنسيق تتوفر لديها إمكانيات أعلى مما يساعد على التطور واإل
 إستراتيجية التكامل الرأسي): 7.2(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Jean Pierre helfer, et autres, Management stratégique et organisation, Vuibert, 3 ème édition, 
France: 2000, p,182. 

  2 العالمية :رابعا
املؤسسة حنو خارج حدود الدولة  أنشطةمتداد إالعاملية  بإسرتاتيجيةيقصد التدويل، حيث  إسرتاتيجية أيضايطلق عليها    

جل أحاجات زبائن جدد، و من  بإشباعجديدة تقوم فيها  أسواق إىلسرتاتيجية بالوصول حيث تسمح هذه اإل.اهلاألصلية 
إما  األنشطةيكون التدويل يف  .قتصاديات احلجمإستفادة من جل اإلأالتحكم يف التكلفة من  سرتاتيجية جيبهذه اإل إتباع

  .إنتاجيا أوجتاريا 
                                                

 .102مرجع سابق، ص، ، التحالف اإلستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائرية زغدار أمحد، 1
2 Frédéric leroy, op cit, p, p, 61, 63. 

 المـوردون

 التكامل العمودي الخلفي

 الموزعون

 المؤسسة في مجال نشاطها

 التكامل العمودي األمامي
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  :ما يلي أمههامن نذكر . العاملية إسرتاتيجيةتبين  إىل تدفع املؤسسة هناك العديد من املربرات اليت   
  ا، ما يسمح للمؤسسة برفع حصتهاجديدة و زبائن جدد و ذلك من اجل تصريف منتج أسواق إىلالوصول  ا

 .قتصاديات احلجمإستفادة من و حجمها و بالتايل اإل السوقية
 أومالية  أزمات إىلقد تتعرض بعض املناطق اليت تنشط فيها املؤسسة وقع اجلغرايف، فتوزيع املخاطر املتعلقة بامل 

 .يؤثر على نتائج املؤسسة مشاكل سياسية ما
 وية و تق يف ختفيض تكاليفها قتصاديات العامليةستغالل تباين اإلإرغب املؤسسة يف ت حيثض التكاليف، ختفي

منخفضة ما  أجورو تعرض عليها تكلفة أستثمرة، ، فهناك دول تعرض بنية حتتية للمؤسسات املوضعيتها التنافسية
 .بدوره خيفض تكاليفها

  التدويل ضرورية للمحافظة  إسرتاتيجية، فبالنسبة للعديد من املؤسسات للمؤسسة اإلمجاليةتقوية الوضعية التنافسية
  .على الوضع التنافسي

  1ستثمارالتراجع عن اإل: خامسا
ائي سرتاتيجي املعين عن اإلبتوقف جمال النشاط اإل األمريتعلق     وتتبىن . بإخراجه من املؤسسة أوستغالل إما بشكل 

إعادة توزيع رغبة املؤسسة ، سرتاتيجي املعينجمال النشاط اإل ضعف مردودية :أمههااملؤسسة هذه االسرتاتيجية ألسباب عديدة 
تظهر و . املهارات والكفاءات املوجودة يف احمليطيف االستفادة من  ، و أيضاة بتحويلها إىل جماالت أكثر أداءموارد املؤسس

عندما ال متتلك املؤسسة ف .نسحاب أو التخلياإل  :ستثمار من خالل أحد الشكلني التالينيالتخلي عن اإل إسرتاتيجية
 .النسحاب من هذا اسرتاتيجي ما، يكون من األنسب هلا اإلإسرتاتيجية املناسبة يف جمال نشاط املهارات أو الوضعية اإل

التخلي عن نشاط معني يسمح بتحقيق الكثري من املكاسب خصوصا الرتكيز على جماالت نشاط  أوإذا كان الرتاجع    
 أنتضييع رقم األعمال دون  :إىل أيضاجل ختفيض التكاليف، فإنه يف املقابل يؤدي أتركيز التشكيلة من  أو أخرى إسرتاتيجية

، و أخريا التأثري على صورة املؤسسة، اليف الرتاجع اليت قد تكون باهظةمل تكحت، يقابله اخنفاض طردي يف التكاليف
نعكاسات السلبية اليت لذلك فقرار التخلي يتخذ باملقارنة بني املكاسب واإل .جتماعية نتيجة تسريح العاملنيالتذبذبات اإل

  .تنتج عنه
 2 األخرجة: سادسا

 األنشطة، و متنح مهمة تسيري األنشطة، و الرتكيز على عدد من أعماهلاقل سرتاتيجية بتقليص حتقوم املؤسسة يف هذه اإل   
دون  أنشطتهاسرتاتيجية على جمال النشاط املعين يف حافظة حتافظ املؤسسة يف هذه اإلحيث  .مؤسسات خارجية إىل األخرى

ان ألجزئيا إىل مؤسسات خارجية  أولها كليا يتوكتقوم با عندهو  اإلنتاجتتوىل هي عملية  أن ، قلأزها بتكلفة اجنإ بإمكا
   .األمدطويلة  أوهذه العالقة قد تكون قصرية و 

                                                
 . 49، 47، ص، ص، 2010/1011: ، حماضرات مقدمة لطلبة االقتصاد الصناعي، جامعة بسكرةتيجية المؤسسةإسترارحال سالف،  1

2 Frédéric Leroy, op cit, p, p, 86, 88. 
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  .اخل...، البحث و التطوير،اإلنتاج، اخلدمات العامة، اإلدارة: بالوظائف التالية األخرجة إسرتاتيجيةو تتعلق    
ذه اإل من      :سرتاتيجية نذكرالدوافع اليت تفرض على املؤسسة القيام 

 قتصاديات احلجمإاملخرجة، ما جيعل املؤسسة تستفيد من  األنشطةجناز إكاليف ختفيض ت. 
  معينة تعترب منبع للقيمة أنشطةتسمح للمؤسسة بالرتكيز على. 
  ليونة ملواجهة املنافسني و تغريات احمليط و السوق أكثرتكون  أنمتنح للمؤسسة القدرة على.  

ا أهمأما من     ا  سلبيا  .جناز أنشطتها املخرجةإية املؤسسة للمؤسسات اليت تقوم بتؤدي إىل تبعفإ
    الخيارات المرتبطة بتطوير المؤسسة: الفرع الثالث

يف عالقتها مع حميطها، إذ  أوسواء يف سلوكها الفردي  إسرتاتيجيةتنميتها تتاح هلا عدة خيارات  جل تطوير املؤسسة وأمن       
اعتماد على احلجم الكبري باإلالنمو و  إسرتاتيجيةتلجأ إىل  أنميكن هلا  يف ذلك إىل مؤسسات أخرى يف  أتلج أو إمكانيا

 .نفس سلسلة القيم فتقيم معهم عالقات تعاون بأشكال خمتلفة
 النمو إستراتيجية: أوال
تناسب  ستخداما لكون النمو مرتبط دائما بالنجاح و السمعة، حيثإسرتاتيجية البدائل اإل أكثرسرتاتيجيات النمو إتعترب    

النمو الوسيلة الفعالة للبقاء  سرتاتيجية املؤسسات اليت تنشط يف حميط يتسم بالديناميكية و احلركية، فيصبحهذه اإل
يعترب متطلب لبقاء املؤسسة و جناح  إذاحملافظة على التوازن الديناميكي  إىلكل املؤسسات تسعى   إن. ستمراريةاإلو 
اإ احليوية يف التناقص ما  أدائهامؤشرات  تأخذاخلارجي  أوى املستوى الداخلي ملستقرة عليف حني املؤسسة غري ا ،سرتاتيجيا

سرتاتيجيات تضمن إستخدام إ إال أمامهان املؤسسات اليت تنشط يف بيئة مستقرة ليس إو عليه ف. ديد بقائها إىليؤدي 
 1.ستقرار هلااإل
  :سرتاتيجيات  النمو و هيإهناك نوعني من    
باملنطق  إمايتمثل النمو الداخلي يف إعادة توظيف الفوائض املالية اليت حتققها املؤسسة يف نشاطها،  :لداخليالنمو ا. 1

يف جمال البحث والتطوير يف  أوالتموين  أواالسرتاتيجي فهو خلق املؤسسة لطاقات ذاتية جديدة تتعلق باإلنتاج أو التوزيع 
 .اإلنتاجمن حيث عملية  أوحيث املنتج الصناعات القائمة على التكنولوجيا سواء من 

ا و  :النمو الخارجي. 2 ا باللجوء إىل  يتمثل يف تطوير املؤسسة إلمكانيا  أوندماج اإل أوقتناء خارجيني باإل أعوانطاقا
ل حبيث تؤدي إىل حتوي األقلمن متعامل ويتم بني مؤسستني على  أكثرعملية النمو اخلارجي تقتضي تدخل  أنالشراكة، أي 

  .واملوجودات من متعامل إىل آخر األصول
  التحالفالشراكة و  ندماجاإل: ثانيا
تنتميان إىل نفس  أوتتم بني مؤسستني تقدمان نفس املنتجات سرتاتيجيات النمو، إ حد أنواعأسرتاتيجيات تعترب هذه اإل و   

موعة اإل   :ةيتم بإحدى الصيغ التالي سرتاتيجية وا
                                                

 .104، مرجع سابق، ص، االستراتيجية اإلدارةامحد القطامني،  1
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 ما لتكوين شكل جديد للمؤسسة، و اليت قد تأخذ و حيدث عندم :ندماجاإل ا تقوم مؤسستني أو أكثر بضم عمليا
ة ،مسا جديداإ و من . و عادة ما تكون املؤسسات املندجمة مع بعضها البعض ذات أحجام متقاربة أو متشا

لعالية و حيدث ذلك ندماج هو العمل على خلق فريق إداري يتسم بالقوة و الكفاءة ااألهداف األساسية لعملية اإل
 1.عادة عندما تكون فرق اإلدارة يف املؤسسات املندجمة فريقا إداريا واحدا

 سرتاتيجية على التعاون لتحقيق تقوم هذه اإل وهي عقد جيمع بني مؤسستني أو أكثر لتحقيق مشروع ما؛: الشراكة
ل احلديثة تفيد يف احلصول على أهداف مشرتكة ومتبادلة، ولقد أصبحت الشراكة حقيقة واقعة يف دنيا األعما

التكنولوجيا والتسهيالت الصناعية اإلنتاجية والنفوذ ألسواق جديدة، إضافة إىل خفض املخاطر املالية وتأكيد امليزة 
 .2التنافسية 

 مرغوبة  نتائج حتقيق و تفاقاإل مزايا من ستفادةاإل بغرض حتادإ وأ مؤقتة شركة إنشاء إسرتاتيجية هي: التحالف 
ة أو خمتلفة مؤسسات بني الدائم التعاون شكل اإلسرتاتيجية هذه تأخذ أن ميكن ،كما األطراف لكل  من متشا

  3 .اخلدمات و السلع بيع أو ،التصنيع التطوير أنشطة خالل من أكثر أو مؤسستان تشارك وأ النشاط حيث
اسرتاتيجية التحالفات اإل أن Isidro ترى  و    ني املؤسسات يتم مبوجبها دمج املوارد ملمارسة تفاقيات بإعبارة عن  بأ

ا Hamel et Dozو كذلك عرفها  .نشاط جديد قتناص حتالفات نشطة و معرفة متبادلة ال تقتصر على التعاون إل بأ
ة عالية من القدرة على التكامل و هي تتمتع بدرج. حد املنتجاتأتطوير  أو، األسواقحد أفرصة معينة مثل دخول 

  4.املشرتك للمنتجات و اخلدمات اجلديدةكتشاف اإل و 
 تستطيع وال  املطلوبة  العملية تكلفة رتفاعإ :5 يلي ما اإلسرتاتيجية هذه إتباع إىل املؤسسة تدعو اليت األسباب من و   

 سةمؤس من أكثر بني ندماجاإل أو بالتحالف ذلك يتم و بقوة الدولية األسواق يف الدخول جلأو من  حتملها واحدة مؤسسة
ا لتمكني حملية  متتلكها الاليت  تكنولوجيات أو خربات من ستفادةلإل احلاجة، العاملية السوق إىل بقوة الدخول من منتجا

  .املؤسسة
 السيطرة فقدان، األرباح توزيع و قتسامإ مشكالت :6هو اإلسرتاتيجية هذه تطبيق عند عتباراإل بعني أخذه جيب ما أن إال   

 الثقافات ختالفإل نتيجة العاملني بني الصراعات و أخريا السلطات وتضارب املسؤوليات وضوح عدم أو األعمال على
                        .والتوجهات

                                                
 .253، ص، 2000: ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة االستراتيجيةإمساعيل حممد السيد،  1
 .14ص،  ،2004: غري منشورة، جامعة اجلزائر ،، مذكرة ماجستري يف علوم التسيرياثر إستراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة االقتصادية ،بلعور سليمان 2
: يات مشال إفريقيا، العدد الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، جملة اقتصادالتحالف االستراتيجي كضرورة للمؤسسات االقتصادية في ظل العولمةبن عزة حممد أمني،  3

   .33،ص2005
، 2، طاإلدارية، حبوث و دراسات املنظمة العربية للتنمية االندماج و التحالفات االستراتيجية بين الشركات في الدول العربيةرفعت السيد العوضي، إمساعيل علي بسيوين،  4

 .176 ،175، ص، ص، 2007: مصر
   .84،ص ،2005: مصر شباب اجلامعية،ال، مؤسسة اإلدارة اإلستراتيجية للمنظمات في ظل العولمة، صالح عباس 5
   .172 ،ص ،1999: مصر جمموعة النيل العربية، ،اإلدارة اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي و العشرون، عبد احلميد عبد الفتاح املغريب 6
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  اإلستراتيجية الخيارات تقييم:الثالث المطلب
ائي عدد ؤسسةامل أمام يتوافر     تتالءم اتيجياتسرت اإل من توليفة عمل تستطيع مؤسسة فكل اإلسرتاتيجية، البدائل من ال
 القائمني قبل من طويال وقتا ذلك حيتاج و اخلارجية، و الداخلية بيئتها حتليل نتائج و يتناسب مبا و أهدافها و رسالتها مع

 رسالة حتقق اليت هي املختارة البدائل تكون حىت اخلارج من خبرباء االستعانة سيتم أحيانا و الشركة يف سرتاتيجياإل بالتخطيط
  :و اليت نذكر منها اإلسرتاتيجية ياراتاخل لتقييم جمموعة من العناصر على عتماداإل ميكن و.أهدافها و املؤسسة
  ستراتيجيالتحليل اإل أدوات: األولالفرع 

سنتطرق و  .معدل النمو و دورة حياة السلعة منحىن اخلربة، حصة السوق، سرتاتيجي على كل منالتحليل اإل أدواتحتتوي    
  .الفرعإليها يف هذا 

  1 و حصة السوق الخبرة منحنى: أوال
 ألنشطةن تكلفة الوحدة إف منتج معني إلنتاج نه كلما تضاعفت اخلربة املرتاكمةأفرتاض إيقوم على  :منحنى الخبرة. 1

  :، و يتحقق ذلك االخنفاض من خالل ستة عوامل هي%30و  %20و التسويق تنخفض بنسبة ترتاوح بني  اإلنتاج
  ؛ت احلجم الكبريقتصادياإحتقيق  -
  ؛القوى العاملة أداءزيادة فعالية  -
ا اإلنتاجيةحتسني العملية  -   ؛ذا
  ؛تنميط املنتج إىلالوصول  -
  ؛للمنتج األمثلالتصميم  إىلالوصول  -
  ؛تنمية عدد من البدائل يف مكونات املنتج ذاته -

حتفاظها إوصوهلا و  إىلسرتاتيجية اليت تؤدي تتبع اإل أنثر منحىن اخلربة فيجب عليها أتستفيد من  أن املؤسسة أرادت فإذا   
 إىلتقسم السوق  أنتتعامل مع السوق ككل حيث املؤسسة تستطيع  أنحبصة كبرية يف السوق، املؤسسة هنا ليس بالضرورة 

مث املنافس و من  أمامتدافع عنها  أنعدد من القطاعات السوقية مث تتعامل مع هذه القطاعات حبيث تتمكن منها و تستطيع 
  .تتمكن من احلصول على حصة سوقية كبرية من خالل التقسيم

حتقق املؤسسة السيطرة على السوق من خالل حتقيقها الوفر الناشئ من منحىن اخلربة بالتايل  أنبعد  :السوق حصة. 2
 إناخلربة، و  ستفادة من فوائد منحىنو بالتايل فان هذا التخفيض مينع املنافس من اإل أسعارهاتستطيع املؤسسة ختفيض 

  :ميكن املؤسسة من حتقيق شيئني مها) ختفيض تكلفة الوحدة(ستفادة املؤسسة من فوائد منحىن اخلربة إ
ا بسعر مماثل  أن إما - كرب من ذلك الذي أاملنافسني بالتايل حتقق هامش ربح  ألسعارتعمل املؤسسة على بيع منتجا

  .حيققه املنافسني

                                                
 .125، 124، ص، ص، مرجع سابقين، فالح حسن احلسي 1
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ا بتعمل عل أن أو - كرب يف أبالتايل ميكنها ذلك من احلصول على حصة  املنافسني أسعارقل من أسعر ى بيع منتجا
حتقق حصة كبرية يف السوق يتحقق التدفق النقدي املوجب أي التدفق النقدي الفائض الذي  أنو بعد . السوق

يدة يف حتماالت جإو اليت تظهر ) أخرىمنتجات ( أخرى أنشطة أو أخرى إسرتاتيجيةيستخدم يف تدعيم وحدات 
  .النمو

  معدل النمو و دورة حياة السلعة: ثانيا
للمؤسسات بان  اإلرشادو يتم توجيه النصح و . السوق الذي يتم حتليله أوو ميثل معدل النمو للمنتج : النمو معدل. 1

ك يف البديل لذل أنمن السوق و ذلك خالل مرحلة النمو للمنتج يف دورة حياته،ن و  األسدحتاول احلصول على نصيب 
حتصل املؤسسة على حصة اكرب من السوق على حساب املنافسني هلا، و مثل ذلك البديل يتطلب  أن األخرىاملراحل 

قيام املنافس  إىلقد يؤدي  األخري اإلجراء أن، و الواقع أسعارهاقيام املؤسسة بتخفيض  أو اإلعالننفقات كبرية على نشاط 
دخول الصناعة يف حرب سعرية ختسر من ورائها كل  إىلئمة و بالتايل يؤدي ذلك بتخفيض سعره ملواجهة حالة املنافسة القا

  1.املؤسسات
ا يف مراحل بعدة سلعة أي متر 2 : السلعة حياة دورة. 2  فشيئا شيئا املبيعات نموت مث السوق، إىل تقدميها مبرحلة ،تبدأ حيا

 .التدهور مرحلة تبدأ أخريا و التشبع، مرحلة إىل مث ، النضج إىل تصل أن ،إىل
  السلعة حياة دورة: )8.2( الشكل

  
                                                                   
                    

    
                      

 
      

 
  .297 ،ص ،2007:مصر، اجلامعية دارال ،اإلستراتيجية اإلدارةالدليل العلمي للمديرين في ماهر، امحد :المصدر

ا دورة قبل هي و( السلعة فكرة تنمية مرحلة يفو      من البد النمو مرحلة يف و التطوير، و بالبحوث هتماماإل جيب) حيا
 التشبع و النضج مرحلة يف التوسع،أما سرتاتيجياتإ إىل تشري هي و ،التسويقية و اإلنتاجية العمليات كفاءة برفع هتماماإل
 يطلق ما إىل تشري هي و الضمان، و اخلدمة و التوزيع و بالرتويج هتماماإل ذلك يتطلب و ،العميل ءبوال يكون هتماماإل نإف

 .املختلفة نكماشاإل سرتاتيجياتإ إىل حيتاج فقد التدهور مرحلة يف أما ستقرار،اإل سرتاتيجياتإ عليه

                                                
 .125مرجع سابق، ص،  فالح حسن احلسيين، 1
   .298، 297 ، ص،، ص2007: ، الدار اجلامعية، مصراإلستراتيجية اإلدارةالدليل العملي للمديرين في امحد ماهر،  2

 النمو

 االنطالق

 النضج
 التشبع

 التدهور

 الزمن

 األرباحاملبيعات و 

 التقدم
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  األنشطةتحليل حافظة  أدوات: الفرع الثاني
  :حسب التسلسل الزمين لظهورها، كما يلي األنشطةحتليل حافظة  يف هذا الفرع أدواتسنتناول    
  األولى BCGمصفوفة : أوال
سرتاتيجية، بتطوير و تبسيط منوذج لصياغة اإل اإلداريةستشارات ستشارية، و هي مؤسسة لإللقد قامت جمموعة بوسطن اإل   

سرتاتيجيات هو معرفة اإل BCG ـوفة الستخدام مصفإالغاية من  إن ،سم مصفوفة معدل النمو و حصة السوقإيدعى ب
مناسب  أوتوازن احلقيبة يعين توزيع مالئم  إن. ستثمار متوازنة للمنتجاتإحقيبة  أفضلاملالئمة للمؤسسة و كذلك تشكيل 

 النتائج املالية و غري املالية، و يف املؤسسات الكبري تساعد املصفوفة أفضلللمنتجات على خانات املصفوفة و بشكل يعطي 
  1.سرتاتيجية اليت تتشكل منها املؤسساتاإل األعمالعلى توضيح الدور املرتقب لوحدات 

 أوسرتاتيجية ستثمارية للمؤسسة حيث ترسم وحدات العمل اإلالطرق لعرض احملفظة اإل أسهلو  أفضلتعد هذه املصفوفة    
ضمنها و احلصة  األخرياتتعمل فيها و تتنافس مع املنتجات املختلفة بناءا على وضعها فيما يتعلق مبعدل منو الصناعة اليت 

احلصة السوقية  بأنه النسيب للوحدة يف هذه املصفوفة يعرف الوضع التنافسي ،السوقية النسبية اليت متتلكها يف تلك الصناعة
حلصة السوقية، من حيث ا يف الصناعة األوىلمقسومة على احلصة السوقية اليت متتلكها املؤسسة املؤسسة اليت تسيطر عليها 

معدل النمو  أماتعترب املؤسسة الرائدة يف الصناعة،  1املؤسسة اليت حتصل على حصة سوقية نسبية اكرب من  أنهذا يعين 
  2.السوق الذي يشهد منوا يعترب سوق جذاب أنفيعرب عنه بنسبة مئوية من النمو الكلي للسوق يف ظل فرضية 

للنمو العايل و الواطئ مع حصة السوق  األربعةخاليا تعكس الرتكيبات املمكنة  عةأربيف  األعمالهذه املصفوفة تضع  إن   
 يلعبه يكون له دور معني األنواعلكل نوع من هذه  أنحبيث . األعمالمعينة من  أنواعو هذه اخلاليا متثل . العالية و الواطئة

  :و هذه اخلاليا هي. الكلية األعماليف حمفظة 
و هي منتجات شابة تثري  ،رجة النمو يف النشاط عالية، حصة املؤسسة يف السوق منخفضةد :ستفهامعالمات اإل. 1

ا حتتاج  إشكاالت لذلك  ،أحيانامتويل و متثل منتجات يف بداية دورة احلياة  إىلو تتطلب معاجلات صحيحة و دقيقة لكو
العمل كواحدة من العديد من  أوو العايل، ذات النم األسواقالدخول يف  إماالرتك، أي  أمالتطور  إىلستفهام تشري اإل

، األموالالكثري من  إىلستفهام هنا حتتاج عموما املنافسة الصغرية يف الصناعات الناشئة، و عالمات اإل األعمالمؤسسات 
احيث  لنمو جل جماراة الصناعة ذات اأمن  األفرادما هو مطلوب من العمل و املعدات و  بإضافةيتوجب عليها االستمرار  أ

  3. تصبح مبركز الصدارة أنالسريع بغية 
جيب عليها  إذاتفكر مليا مبسالة فيما  أنن املؤسسة هنا عليها ستفهام خمتار بشكل صحيح ألمصطلح عالمات اإل إنو    
 بإتباعتقوم  أنسرتاتيجيات للمؤسسة هنا اإل أفضل أما ،اخلروج من ذلك أويف العمل  باألموالستثمار تواصل اإل أن

                                                
  .247، ص، 2009: ليازوري، االردن، دار ااالستراتيجية و التخطيط االستراتيجي، إدريسخالد حممد بين محدان، وائل حممد  1
 .120، ص، مرجع سابق، االستراتيجية اإلدارةامحد القطامني،  2
 .250، 248، مرجع سابق، ص، ص، إدريسخالد حممد بين محدان، وائل حممد  3
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ستفادة من معدل النمو يف النشاط يف خنفاض يف حصتها و حماولة اإلالرتكيز مبا يساعدها على ختطي موقف اإل سرتاتيجيةإ
 إسرتاتيجية إتباع إىلاملؤسسة  إمكانياتفقد تتيح  أخرياو  ،التوسع أوسرتاتيجيات النمو إأي من  إتباعالسوق، كما ميكنها 

  .نكماشاإل
و هي متثل عملية انتقال املنتجات من خلية  ،لنمو عالية، حصة املؤسسة يف السوق عاليةدرجة ا :النجم األنشطة. 2

االنمو، غري  العايلة تعين قائد السوق ستفهام إىل خلية النجوم، فالنجمإلعالمات ا توفر نقدا كثريا،  أنليست بالضرورة  أ
 أنمنو السوق، و الوقوف بوجه هجمات املنافسني، و  متاشيا مع معدل األموالتنفق قدرا كبريا من  أنهنا على املؤسسة و 

 بأيالنمو و التوسع  إسرتاتيجية إتباعو يف مثل هذه الظروف على املؤسسة  ،النجوم غالبا ما تستهلك النقد بدال من توليده
  .ستثمارات للنمو، فاملؤسسة لكي حتافظ على الريادة تعمل على مزيد من اإلأشكاهلاشكل من 

ذات  األسواقو هي املنتجات يف  ،حصة املؤسسة يف السوق عالية، و درجة النمو منخفضة: قرة الحلوبالب أنشطة. 3
املنتجات يف هذه اخللية تولد كثريا من النقد هلذه املؤسسة،  أن، و اليت متتلك حصص سوقية كبرية و نخفضالنمو السنوي امل

و هنا على املؤسسة التفكري يف  ،خنفاض معدل منو السوقإبسبب متول قدرا كبريا من التوسع  أنال يتعني على املؤسسة  إذ
يتم متويل  أنو من احملتمل  ،مساعدة أخرى أوتكون فيها االستثمارات يف جماالت متعددة جديدة،  إسرتاتيجية إتباع

و هذا  ،البقرة احللوبيف خانة  األنشطة أواملتولدة من املنتجات  األموالستفهام من يف خانة عالمات اإل األنشطةو املنتجات 
  .ما حيدث عادة يف املؤسسات الناجحة و التنافسية، و ميثل سيناريو جناح مناسب هلا

و هي املؤسسات اليت  ،حصة املؤسسة يف السوق منخفضة، درجة النمو يف النشاط منخفضة :الميتة وزاناأل أنشطة. 4
على  منخفضةخسائر  أو أرباحاة النموذجية تولد ، و من الناحيمنخفضذات منو  أسواقتتميز حبصص سوق ضعيفة يف 

االرغم من  نكماش اإل إسرتاتيجية إتباع إىلاملؤسسة يف مثل هذه الظروف عادة ما تلجا  إن. تدخل بعض النقد أنميكن  أ
نشاط  إىلة رائدة يف جماهلا، و قد تتحول املؤسس أخرىستسالم ملؤسسة اإل إىلاملؤسسة  أاملتعددة، فقد تلج أشكاهلامن  بأي
ال برمته آخر   1 .ستمرار يف السوقهلا من اإل أفضلالتصفية و بيع املوجودات  إسرتاتيجية أنو قد جتد املؤسسة  ،تاركة هذا ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .250، 248، مرجع سابق، ص، ص، إدريسخالد حممد بين محدان، وائل حممد  1



  ستراتيجيالمؤسسة و العالقة بين الهيكل المالي و الخيار اإل إستراتيجية: الفصل الثاني

 

92 
 

  األولى BCGمصفوفة ): 9.2(الشكل
  
  
  
  
  
  
   

     
  
  

Source: Denis babusiaux, décision d’investissement et calcul économique dans l’entreprise, 
economica, France : 1990, p,12. 

  1:هذه املصفوفة تتمتع مبجموعة من نقاط القوة و الضعف، وهي إن   
  :نقاط القوة. 1

ا  -  ؛ستقصاءقيم رقمية قابلة للمقارنة و اإل إىلمن السهل حتويل حمتويا
ا احملددة عن منتجات املؤسسة املختلفة من امليتة هي تعابري واضحة هلا مدل األوزانالبقرة احللوب، النجم، و  - وال

  ؛عدمها، و من السهل تذكرها بال عناء أوحيث القوة 
  :نقاط الضعف. 2

 ؛خانات يف املصفوفة تعبريا بسيطا عن الواقع أربعة ستخدام عايل منخفض لتكوينإيعترب  -
ة، فاملنتجات ذات احلصة السوقية املنخفضة يعترب الربط بني احلصة السوقية و الرحبية ربطا غري قويا بالصورة الكافي -

 أيضا؛حتقق مستويات معينة من الرحبية  أنمن احملتمل 
 ؛معدل النمو ال يتعدى كونه جانبا واحدا من جاذبية الصناعة، و ال يعرب عن جوانبها املختلفة -
ا  إىلاملصفوفة تنظر  - ؤسسة الرائدة يف الصناعة من منافس واحد أي امل إىلنسبة  اإلنتاجيةمنتجات املؤسسة و وحدا

 ؛حيث احلصة السوقية فقط
تعترب احلصة السوقية مؤشرا يعرب عن جانب واحد فقط من جوانب الوضع التنافسي للمؤسسة و ال يعرب عن  -

 األخرى؛اجلوانب 
  
  

                                                
 . 122، مرجع سابق، ص، تيجيةاالسترا اإلدارةامحد القطامني،  1 
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   ADL مصفوفة: ثانيا
ميثل مراحل منو  األول أساسينيتتكون هذه املصفوفة من بعدين  Arthur D Littleمن قبل  تستخدمأو  تقدم   

املركز املهيمن، : يمخس فئات ه إىلو البعد الثاين ميثل املركز التنافسي املصنف . ، النمو، النضج، و التدهورالنشأة :الصناعة
هذه املصفوفة تفيد يف حتديد موقع املؤسسة يف الوقت احلاضر  أنمن الواضح  .، و املركز الضعيفالقوي، املالئم، غري املالئم

 1.مالئمة هلا أكثرسرتاتيجية اليت تكون بالتايل نوع اإل و
ليست على  باألكيدسرتاتيجي و هي ختيار اإلحد ما حنو تبسيط عملية اإل إىلتتجه  ADLمصفوفة  أنو من الواضح    

ى الواسع للبدائل عتبار املدبعني اإل أخذنا إذاو . سرتاتيجيختيار اإلمفيدة للتحليل و اإل أداةهذا النحو، و مع ذلك تعترب 
موائمة  تأسيسسرتاتيجية املمكنة للمؤسسة، و تنوع هذه اخليارات، تبقى القيمة احلقيقية للمصفوفة هو يف للخيارات اإل أو

  2.أخرىسرتاتيجيات من جهة و مرحلة نضج الصناعة و املركز التنافسي من جهة بني اإل
 ADLمصفوفة ): 10.2(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Frédéric Leroy, op cit, p, 100. 
 Mc kinsey 3مصفوفة : ثالثا
 سرتاتيجيةتموقع وحدات النشاط اإلتستثمارية للمؤسسة، حيث الطرق لعرض احملفظة اإل أسهلتعد هذه املصفوفة من    

احلصة السوقية اليت تسيطر عليها  بأنه األخريهذا  يعرف وفقا ملعدل منو الصناعة و الوضع التنافسي النسيب هلا، حيث
و هي تشبه  ،املؤسسة مقسومة على احلصة السوقية اليت متتلكها املؤسسة الرائدة يف الصناعة من حيث احلصة السوقية

  .من حيث التوجه و طبيعة التحليل BCGمصفوفة 
  :ها فيما يليتتمتع هذه املصفوفة مبجموعة من نقاط القوة و الضعف نذكر    

                                                
 . 141سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص،  1
 .146سابق، ص، الرجع امل 2
 .122، 120، مرجع سابق، ص، ص، االستراتيجية اإلدارةامحد القطامني،  3
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  :نقاط القوة. 1
 .ستقصاء بسهولةقيم رقمية قابلة لإل إىل حتويل حمتويات املصفوفةميكن  -
  .املصطلحات املستخدمة يف املصفوفة سهلة التذكر بدون عناء -

  :نقاط الضعف. 2
 .ال يعرب عن الواقع احلايل أمرربع خانات يف املصفوفة أستخدام إيعترب  -
احلصة السوقية غري قوي فهناك منتجات ذات حصة سوقية منخفضة حتقق مستويات من  يعترب الربط بني الرحبية و -

 .الرحبية
 .معدل النمو يعترب جانب واحد فقط من جاذبية الصناعة -
 .عهااملؤسسة الرائدة فقط و مقارنتها متصور املنتجات من جانب واحد املتمثل يف  -
 .لمؤسسةاحلصة السوقية تعترب جانب واحد من الوضع التنافسي ل -

  Mc kinsey مصفوفة): 11.2(الشكل 
  
  
  
  
  
  

Source: www.valuebasedmanagement.net 

 الثانية BCGمصفوفة : رابعا
  الثانية BCGمصفوفة : )12.2( الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Denis babusiaux, op cit, p,13. 
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حيث  بعرض املصفوفة الثانية اجلديدة و اليت تعتمد على بعدين قامت جمموعة بوسطن االستشارية يف بداية الثمانينات   
   .تربط العالقة بني حصة السوق و معدل مردودية القطاع

  :من احمليطات أنواع أربع، الثانية BCGمصفوفة  تأخذ   
 ميزة ستغالل اثر التجربة إىل حده األقصى، و يقدم احلجم ميزة معتربة و املتمثلة يف إيتم هنا  :محيط الحجم

 .ستثمار وثيقة جداالتكلفة األقل، و تكون العالقة بني حصة السوق و مردودية اإل
 يوجد عدة مصادر للتميز تسمح بإنشاء أجزاء سوق خاصة جدا، و اليت ميكن الدفاع عنها على  :محيط التخصص

صى حد و بشكل املدى الطويل، و حىت تنجح املؤسسة جيب أن تستغل واحدة أو أكثر من هذه األجزاء إىل أق
  .خمتلف عن املنافس

 ال احلجم و ال التميز مبقدورمها احليازة على ميزة تنافسية حامسة، فحواجز الدخول شبه منعدمة،  :محيط المأزق
سرتاتيجية املنتهجة تتمثل التكنولوجيا متاحة للجميع، و املردودية بالنسبة للمنافسني ضعيفة، ففي هذه الوضعية اإل

 .اللعبة التنافسية بشكل يتيح احليازة على أجزاء سوق خاصة أو على آثار احلجميف تغيري قواعد 
 املردودية هنا ال ترتبط كثريا حبصة السوق، حيث ميكن أن يشكل حجم املؤسسة عائقا، فعوامل  :محيط المجزاة

السوق، مبعىن أن التميز عديدة و تتطور بسرعة و يتمثل عنصر النجاح يف القدرة على التأقلم بسرعة مع تغريات 
  1.تكتسب املؤسسة مرونة كبرية

  2).تقييما اسرتاتيجيا(للمؤسسات  األنشطةتستخدم من اجل تقييم حافظة  BCGن مصفوفة إو عليه ف   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                
 .25رحال سالف، مرجع سابق، ص،  1

2 Dennis babusiaux, op cit, p, 13. 
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  ستراتيجيالعالقة بين الهيكل المالي و الخيار اإل :ثالثال المبحث
 املؤسسة يف الداخلية األطراف طريق عن ذكره سبق ل ماك يتحد و ةاملؤسس نشاط قيام يف األساس هو املايل اهليكل إن   
 على ذلك تأثري مدى  و املناسب اهليكل ختيارإ كيفية حول النظر وجهات تظهر هذا ضوء وعلى ،)مسامهني،مسريين(

 هذا خالل نم إليه سنتطرق ما للمؤسسة،هذا الداخل األداء على نعكاسهإ و املؤسسة تبناهت الذي سرتاتيجياإل اخليار
  .املبحث

  ستراتيجياإل الخيار و المالي الهيكل و والمسيرين المساهمين بين العالقة: األول المطلب
 املسريين، و املسامهني ومها أال املؤسسة داخل مصلحة بطريف يتأثر "خنشل إميان" دراسة حسب االسرتاتيجي اخليار إن   

م اختالف و الطرفني مصاحل تعارض ونتيجة  اخليار  ختيارإ و حتديد يف بالغة صعوبة جند املستقبلية و احلالية  تطلعا
  .الطرفني بني داخلي صراع ،فيظهر املؤسسة أهداف حتقيق بالتايل و أهدافهما حيقق و الطرفني يرضي للمؤسسة سرتاتيجياإل
 اختيار بالتايل و األجل صريةق كانت لو و حىت أرباح حتقيق هو املؤسسة إنشاء من األمسى اهلدف للمسامهني بالنسبة   

م يليب مناسب مايل هيكل  إىل ستقرارهاإ كذا و ومنوها بقاءها و املؤسسة إدارة وراء من فيهدفون للمسريين بالنسبة ،ما رغبا
 اخليارات أغلب و ، تواجهها أن ميكن اليت العوائق كذا و احملدودة و املتاحة اإلمكانيات ظل يف ممكنة نقطة بعدأ

                                                                           1 .املعنية األطراف إرضاء إىل دف املسريون يتبناها اليت تيجيةاإلسرتا
  المساهمين: الفرع األول

م عليه حبتة،و مالية نظر وجه عرب سرتاتيجياإل اخليار إىل املسامهون ينظر     هلم حيقق الذي رتاتيجيساإل البديل خيتارون فإ
 مثلأ مايل هيكل ختياراإل هذا عن ينجم ،حيث املايل التسيري مقاييس إىل البديل هذا خيضع و السريع قتصادياإل الربح

م مئيال ومناسب   .طموحا
 املسامهون يقوم ،بينما املسريين عاتق على تقع اليت األساسية املهام من سرتاتيجياإل اخليار يعترب :المساهمين طبيعة. 1
 إىل راجع هذا ،و معه يتالءم الذي األفضل سرتاتيجياإل البديل ختيارإ يف يتدخلون أحيانا جندهم و املايل اهليكل ختيارإب

  : يلي ما يف تتمثل اليت و املسامهني هؤالء ا يتميز خاصة طبيعة وجود
  . املؤسسة لما يف كبرية نسب ميلكون املسامهني هؤالء أن يعني:كبير المساهمة حجم -
 أهل من يعترب أي املالية اإلدارة و التسيري مبجال كاملة دراية على املساهم أن أي: التسيير بمجال  الجيدة الدراية -

  . االختصاص
  .القرار اختاذ يف املشاركة و التصويت حق يعطيه وهذا : اإلدارة مجلس في المساهم عضوية -
  .الوقت نفس يف مسري و مساهم نهأ أي :والتسيير الملكية بين زدواجيةاإل -

                                                
 1 http://www.AFFi2007.u.bordeaux4.fr/actes/28.  25/11/2011  لوحظ في  
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 منهما طرف جدد،فلكل مسامهني و مؤسسني مسامهني:نوعني إىل املسامهني تقسيم ميكن و :المساهمين نوعية. 2
 اإلسرتاتيجية القرارات اختاذ سلطة املؤسس املساهم ميتلك ،حيث خمتلفة نظر وجهات ، اآلخر الطرف عن متيزه خصوصيات

 املؤسسة ببقاء االهتمام إىل تفكريه ميتد ،بل فقط الربح بتحقيق املسامهني من النوع هذا يكتفي فال اهلامة املالية و
  . املسري تفكري من كثريا اقرتب فقد بذلك ستقرارها،وإو 

 قرمست غري و حركي النوع هذا ويعترب تأسيسها بعد املؤسسة إىل نضمواإ الذين املسامهني فهم املسامهني من الثاين النوع أما   
 القرارات عواقب أو املتبعة اإلسرتاتيجية شكل عن النظر بغض السريع الربح حتقيق اجلديد املساهم حيبذ ،حيث)متغري(

 االقرتاض املؤسسني املسامهون يفضل ما غالبا، املؤسس املساهم تفكري يفكر ال فانه املؤسسة يف ثباته عدم حبكم املتخذة،و
م و سلطتهم من جزء فقدان يعين ما هذا جدد شركاء دخول عنها جمين الذين و جديدة أسهم طرح من بدال  على سيطر

  .اإلدارة قرارات على و املؤسسة
 اإلسرتاتيجية القرارات نوعية حول بينهما داخلي صراع يظهر املسامهني من النوعني هذين بني املصاحل لتعارض نتيجة   

 اليت القرارات إصدار يف يتحكم آخر طرف هلذا و الطرفني أهداف حتقق اليت و للمسامهني العامة اجلمعية يف املقرتحة واملالية
  1 . املسري هو الطرف ،هذا املؤسسة مصاحل حتقيق بالتايل و املشرتكة أهدافهم كل حتقق

  المسيرين: الفرع الثاني
 املؤسسة متويل طريقة يف رأيه يبدي كما املطبق سرتاتيجياإل اخليار نوعية يف قراراته يؤثر الذي الثاين الطرف هو املسري يعترب   

 فهو املؤسسة يف موقعه حبكم و إسرتاتيجية، زاوية من تكون املؤسسة متويل شكل و مصادر إىل املسريين نظرة إن الواضح ،من
 قرار يف أمهها تكمن املالية فالقرارات املؤسسة، ستقرارإ و بقاء لصاحل مالية و إسرتاتيجية قرارات ختاذإ إىل دائما يهدف

 بني التوفيق حياول و األوىل بالدرجة املؤسسة مصلحة يف  يصب مبا تسيريها و عليها احملافظة و املسامهني أموال ستثمارإ
 وحجم قيمة عن النظر بغض)  األموال رؤوس أصحاب( املسامهني مصاحل حتقيق و الطويل املدى عل املؤسسة أهداف حتقيق

 تتجلى  تسيريية نظرة سرتاتيجياإل اخليار و املايل اهليكل إىل ينظر أن املسري على مها ،و القصري املدى يف احملققة األرباح
  .الطويل املدى يف أثارها

 عن اهلامة القرارات ختاذإ يف املسري سلوك حيدد ،حيث املساهم سلوك عن كثريا املسري سلوك خيتلف:  المسير سلوك. 1
  .الغري بأموال املخاطرة عدم كذا و التحفظ سياسة للمخاطرة،تبنيه ،ميلهللمسري الذاتية القيم: منها عوامل عدة طريق

 يتعلق فيما خاصة عالية املخاطرة نسب فيها تكون إسرتاتيجية قرارات و مالية قرارات يتبىن جيعله للمخاطرة املسري ميل إن
 نسب كذا و مرتفعة املديونية نسبة تكونف االستدانة إىل اللجوء خالل من النشاط توسيع إىل يلجأ أحيانا امللكية،و يكل
                                                                             .الفائدة

                                                
 1 http://www.AFFi2007.u.bordeaux4.fr/actes/28.  25/11/2011  لوحظ في  

 



  ستراتيجيالمؤسسة و العالقة بين الهيكل المالي و الخيار اإل إستراتيجية: الفصل الثاني

 

98 
 

 يقرتحون حيث املسريين لدى الغالبة هي امليزة هذه و شخصيته، طبيعة إىل راجع فهذا التحفظ سياسة املسري ختارإ إذا أما
 نسبة فتكون ستدانةاإل إىل اللجوء من بدال جديدة أسهم طرح أو االحتياطات و احملتجزة باحاألر  ستثمارإ إعادة عملية

  .الفائدة نسب وكذا مرتفعة املديونية
 عملية يقرتحون حيث املسريين لدى الغالبة هي امليزة ،وهذه شخصيته طبيعة إىل راجع فهذا التحفظ املسري ختارإ إذا أما   

 املدى يف كان سواء ستدانةاإل إىل اللجوء من بدال جديدة أسهم طرح أو حتياطاتاإل و تجزةاحمل األرباح استثمار إعادة
  .القرارات اختاذ يف الكفاءة و اخلربة عامل املسري خيارات يف أيضا يتحكم ،كما األجل قصري أو الطويل

 ا يستعني انه إذ املتخذة، قراراتال خالل من املؤسسة توجهات يف املسري خربة عامل يتحكم :كفاءته و المسير خبرة. 2
                                                                      1 .اإلدارة منصب توليه أثناء تراكمات من اكتسبه ما خالل من احللول إجياد حماولة و املؤسسة تواجه اليت املشاكل حتليل يف

 ائليةالع المؤسسات و الحوكمة: الثاني المطلب
  ، و املؤسسات العائليةسنتناول يف هذا املطلب حوكمة الشركات   

  حوكمة الشركات: األولالفرع 
 و العناصر الرئيسية لتطبيق حوكمة الشركات  هدافمفهوم، مبادئ، األ إىلنتطرق يف هذا الفرع    

  مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات: أوال
توصل إليه  والذي، " Governance"رتمجة لألصل اإلجنليزي للكلمة لفظ احلوكمة هو ال :مفهوم حوكمة الشركات. 1

حماولة لتعريب الكلمة، حيث أن هلا معان أخرى مثل اإلدارة الرشيدة واحلاكمية، لذا يطلق على  يفجممع اللغة العربية 
  .لفظ حوكمة الشركات" Corporate Governance"اصطالح 

من ناحية وأصحاب  ؤسسةحتدد العالقة بني إدارة امل اليتنني والقواعد واملعايري ويشري مفهوم حوكمة الشركات إىل القوا   
من ناحية أخرى، حبيث يضمن املمولون حسن استغالل اإلدارة ألمواهلم وتعظيم  ؤسسةاملصاحل أو األطراف املرتبطة بامل

  .الرحبية، وحتقيق الرقابة الفعالة
ظل سلطة القانون، وتشمل  يفكيفية وضع هيكل يسمح بقدر كبري من احلرية أن حوكمة الشركات تعىن باملفهوم األوسع     

البيانات املالية حىت يتمكن الدائنون واملقرضون من مقارنة  يفالتغيريات األساسية تبىن املعايري الدولية للشفافية والوضوح والدقة 
التنمية تعريفًا حلوكمة الشركات هذا وقد حددت منظمة التعاون اإلقتصادى وا .ستثمار بسهولةحتماالت اإلإ ذلك النظام  بأ

، وحيدد من خالله احلقوق واملسئوليات بني خمتلف األطراف مثل جملس اإلدارة ؤسساتيتم من خالله توجيه وإدارة امل الذي

                                                
 1 http://www.AFFi2007.u.bordeaux4.fr/actes/28.  25/11/2011  لوحظ يف  
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، ؤسسةون املؤ شختاذ القرارات املتعلقة بإواملديرين واملسامهني وغريهم من أصحاب املصاحل، كما انه حيدد قواعد وإجراءات 
  .ووسائل حتقيقها وآليات الرقابة على األداء ؤسسةيتم من خالله وضع أهداف امل الذيوكذلك حتديد اهليكل 

  :يه صطالح وويثري مصلح حوكمة الشركات بعض الغموض لثالثة أسباب رئيسية مرتبطة حبداثة هذا اإل   

إىل أوائل القرن التاسع عشر، املرتبطة به ترجع  األمورعلى الرغم من أن مضمون حوكمة الشركات وكثري من  -
تناولتها نظرية املشروع وبعض نظريات التنظيم واإلدارة، إال أن هذا املفهوم مل يتبلور إال منذ قرابة عقدين أو  حيث

  .ثالثة عقود مضت

تساعد  اآللية اليتنه أقتصادية على عدم وجود تعريف قاطع وواحد هلذا املفهوم، فالبعض ينظر إليه من الناحية اإل -
يعرفونه من  آخرون األجل الطويل، و استمرارها يف الشركة و أسهمم قيمة التمويل، وتضمن تعظي احلصول على يف

ا كاملة أم غري كاملة واليت حتدد حقوق  الناحية القانونية على انه يشري إىل طبيعة العالقة التعاقدية من حيث كو
فريق ثالث ينظر إليه من  املصاحل من ناحية، واملديرين من ناحية أخرى، و أصحاب وواجبات محلة األسهم و

 .قتصاديةحتقيق التنمية اإل الناحية االجتماعية واألخالقية من واقع املسئولية االجتماعية و

  .طويرمرحلة املراجعة والت يفطور التكوين ومازالت كثري من قواعده ومعايريه  يفإن مفهوم حوكمة الشركات مازال  -
ومع ذلك فإن هناك شبه اتفاق بني الباحثني واملمارسني حول أهم حمدداته وكذلك معايري تقييمه حيث حيمل جمموعة من    

 1 .أداء عملها ومتكنها من الوفاء مبسئوليتها يفحتكم اإلدارة  اليتالقواعد والتنظيمات القانونية واحملاسبية واملالية واالقتصادية 

 إدارة جمالس وأعضاء املال رأس أصحاب بني ناجحة فعالة عالقة على احلفاظ أجل من :لشركاتمبادئ حوكمة ا. 2
 :الشركات حوكمة مبادئ من مبادئ أربعة توافر يتطلب وهذا الفريقني، بني الثقة من عالية درجات تتوفر أن جيب الشركات،

 ختاذإ سبب الرئيسيني واملودعني املال رأس بألصحا جلي بشكل يوضحوا أن اإلدارة جملس أعضاء على جيب :الشفافية -
 .مادي قرار أي
م، عن املساءلة موضع يف اإلدارة جملس أعضاء يكون أن جيب  :المساءلة - بل من واحملاسبة قرارا ِ  خيضعوا بأن املسامهني، ق

  2 .واملراجعة للفحص أنفسهم
بل من باملساواة املسامهني كل حيظى أن جيب :العدالة - ِ  عن بعيد عادل حنو على التنفيذية واإلدارة اإلدارة، جملس أعضاء ق

  .اخلفية املصاحل أو االحنياز
 

                                                
: ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي السادس ألخالقيات األعمال وجمتمع املعرفة، االردندور حوكمة الشركات في محاربة الفسادحممد جنيب حممد صادق حسن، مداخلة بعنوان  1

  .6، 4، ص، ص، 2006
، 9، ص، ص، www.gogf.org  ،2008: السابع، الواليات املتحدة األمريكية الشركات الدليل حلوكمة العاملي املنتدىللشركات ،  األخالقية البوصلةسوليفان،  .د جون 2

10.  
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م أداء اإلدارة جملس أعضاء على جيب :وليةؤ المس -    1. ونزاهة ستقامةإو  بشرف واجبا
  2 و العناصر الرئيسية لتطبيق حوكمة الشركات هدافاأل: ثانيا
ستثمارات ودعم األداء اجليدة حلوكمة الشركات سيساعدها على جذب اإلإن املمارسات  :حوكمة الشركات أهداف. 1
  :املدى الطويل وذلك من خالل حتقيق األهداف اآلتية يفقتصادي والقدرة على املنافسة اإل
احلوكمة تقف  مصلحة مراجعة اإلدارة حيث أن ذي معامالت الشركة وحق املساءلة مبا يسمح لكل يفالعدالة والشفافية  -
  .واجهة الفسادم يف
األزمات  التعامل معهم ملنع حدوث يفمعايري الشفافية  بتبينمحاية املسامهني بصفة عامة وتعظيم عائدهم وذلك  -
 .قتصاديةاإل
 .الشركة وذلك من خالل ضمان وجود هياكل إدارية ميكن معها حماسبة اإلدارة أمام املسامهني يفمنع املتاجرة بالسلطة  -
 .وحسن استخدام أموال الشركة من خالل تكامل نظم احملاسبة واملراجعة املايلداء ضمان مراجعة األ -
 .ضوء قواعد احلوكمة الرشيدة يفاإلشراف على املسئولية االجتماعية للشركة  -
 .حتسني اإلدارة داخل الشركة واملساعدة على تطوير االسرتاتيجيات وزيادة كفاءة األداء -

أصبحت درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ احلوكمة أحد املعايري  :حوكمة الشركات العناصر األساسية لتطبيق. 2
 العامليظل النظام اإلقتصادى  يفستثمار، خاصة ختاذ قرارات اإلإاعتبارهم عند القيام ب يفيضعها املستثمرون  اليتاألساسية 

املختلفة لدخول أسواق املال سواء احمللية أو العاملية من  يتسم بالعوملة واشتداد املنافسة بني الشركات واملؤسسات والذي احلايل
ستثمار والتنمية لذا فإن تطبيق حوكمة الشركات من شأنه حماربة الفساد والعمل على مزيد من فرص اإل .ستثمارأجل اإل

 ل الشركات وهى كمايم للحوكمة داخجيب توافرها لدعم التطبيق السل اليتوهناك جمموعة من العناصر األساسية  .االقتصادية
  :يلي
نه جيب على جملس أحيث  :تكون معلومة للجميع التيومجموعة القيم والمبادئ  إستراتيجيةوضع أهداف  -

اإلدارة مبا يساعد على منع الفساد  يفسرتاتيجيات الالزمة لتوجيه وإدارة النشاط، وتطوير املبادئ اإلدارة أن يضع اإل
كما جيب أن يضمن جملس اإلدارة قيام اإلدارة العليا بتنفيذ  .الداخلية أو اخلارجيةوالرشوة سواء بالنسبة للمعامالت 

ا منع أو تقييد املمارسات والعالقات    .تضعف من كفاءة تطبيق احلوكمة اليتسياسات من شأ

                                                
  .10، 9، ص، ص، مرجع سابقسوليفان،  .د جون 1
  .8، 6ص، ص، مرجع سابق، ب حممد صادق حسن، حممد جني 2
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وذلك عن طريق حتديد السلطات واملسئوليات األساسية  :الشركة فيوضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسئولية  -
 التنظيميللمجلس وكذلك اإلدارة العليا، مع التزام اإلدارة العليا بتحديد املسئوليات املختلفة للعاملني داخل اهليكل 

  .طبقًا للوظائف

حيث جيب أن يتوفر لدى األعضاء  :عملية الحوكمة فيضمان كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة وإدراكهم لدورهم  -
اختاذ إجراءات التصحيح  وبالتايلعلى أداء اإلدارة لتحديد أوجه القصور  معلومات حلظية كافية متكنهم من احلكم

املناسبة، مع تدعيم االستقاللية واملوضوعية لدى األعضاء مع ضرورة االستفادة من جتارب اآلخرين لتطوير 
  .االسرتاتيجيات

ن القواعد وتفسريها تفسريًا ضيقًا تعىن فقط جمرد احرتام جمموعة م إن تطبيق حوكمة الشركات على النحو السليم ال    
، إمنا  الشركة ومديريها واملتعاملني معها، لذلك فكلما اتسع  مالكيضبط العالقة بني  ثقافة وأسلوب يف هيوحرفيًا

  .استخدامها كانت املصلحة أكرب للمجتمع يفالنطاق 

  الحوكمة و هيكل الملكية: اثالث
 احلوكمة فعالية درجة لقياس مؤشرات و معايري )Standard &Poor 2002( مثل الدراسات من العديد وضعت لقد   

 املؤسسني الداخلية،املسامهني ،األطراف املسريين طرف من امللكية هيكل حتديد يتم( امللكية هيكل خالل من حتدد أن ميكن
 ،عدد اخلارجيني املدراء رفط من حيدد( اإلدارة جملس طرف من املطبقة الرقابة فعالية كذا ،و)اآلخرين املسامهني أغلبية و

 حتديد و املعلومات عرض يف الشفافية إىل ،باإلضافة)التسمية جلنة و األرباح توزيع اإلدارة،جلنة جملس اجتماعات
  .1املسؤوليات

 متغري 61 يصم للحوكمة مؤشر بتطوير) Institutional Shareholders Service ISS  2003( أخرى جهة من   
 املدراء اجتماعات املدراء، تقاعد سن( أخرى كمية عوامل و املال رأس ملكية ،هيكل املسري ،اجر دارةاإل مبجلس عالقة له

 املمتدة الفرتة يف أمريكية شركة 331 من مكونة عينة اختيار على الدراسة هذه اعتمدت، )املسريين تعاقب خمطط اخلارجيني،
 أغلبية نأب النتائج أظهرت ،حيث حمسوبة شراتمؤ  طريق عن للحوكمة تطبيقات وضعت حيث 2001 و 1994 بني
 سالفة للمؤشرات اجلدي التطبيق مدى على متوقفة حوكمة فعالية أن إىل ،باإلضافة متوسطة فعالية ذات هي تؤسساامل

  .الذكر
 عينة على احلوكمة مؤشر حتديد يف) 2001 سنة Credit  Lyonnais securities ASIA( دراسة عتمدتإ كما   

 و شفافية اإلدارة، مبجلس متعلقسؤاال  57 صياغة مت ،حيث قطاع 18 و بارزة سوق 25 يف تنشط شركة 495 من مكونة
 الشركات أن إىل الدراسة هذه خلصت، التدقيق جلنة نزاهة ز مسؤولية ، اإلدارة جمس وظيفة و هيكل ، املعلومات مصداقية

                                                
1 http://www.strategie-aims.com/events  . 20/12/2011  لوحظ يف                                                                                      
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 إىل ،باإلضافة جديدة خارجية متويل مصادر تستقطب ،و السوق يف مرموقة مكانة تكتسب فعال حوكمة نظام متلك اليت
  :منها نذكر أخرى نتائج

 .فعالة حوكمة إىل للوصول اخلربات ذوي اخلارجيني املدراء من الكايف العدد إىل حتتاج الشركات إن -
 . االعتبار بعني أخذها و املسريين آراء و  تقارير قبول و تفهم اإلدارة جملس على -
 1 . املسامهني تساؤالت و استفسارات مجيع على بالرد يسمح اخليد رقابة نظام وضع -

  العائلية المؤسسات و المسيرين: الفرع الثاني
 عن عبارة هي ،و املتطورة الدول أهم اقتصاديات على كبريا تأثريا تأثر و العامل يف انتشارا األكثر العائلية املؤسسات تعترب   

 من النمط هذا يف دوره و املسري أمهية جليا تظهر ،و أكثر أو واحدة عائلة طرف من مملوكا رأمساهلا يكون مؤسسات
  .املؤسسات

 مؤسسة أي داخل املسري يشغلها اليت الوظيفة إن :مناسبة إلستراتيجية اختياره و العائلية المؤسسة مسير بين العالقة. 1
 حتفظا أكثر جتعله ،هلذا املؤسسة ستمراريةإ و بقاء تضمن اليت الفرص عن البحث و القرارات ختاذإ مسؤولية عاتقه على جتعل
 هذا املسريين طرف من كبرية ثقة يكتسب نهإف العائلية املؤسسة يف موقعه و املال رأس يف حلصة مالكا يعترب انه حبكم ،لكن

م حبرية القرارات يتخذ أن خيوله ما  مهاراته و خلربته إىل راجع هذا املناسبة سرتاتيجياإل ختيارإ مهمة له يوكلون أكثر،أل
 ءعب بذلك متحمال املؤسسة نشاط يوسع أن بني االختيار عاتقه على يقع هنا ،و التسيريية اجلوانب مبختلف إملامه و العالية

 الربح حتقيق هو و األساسي اهلدف يراعي و متحفظا يكون أن إما  و ، األخرى األطراف مصاحل كذا و املال برأس املخاطرة
                                                                           . ذاته حد يف املسري شخصية من نابعة نفسية عوامل إىل راجع ،هذا املؤسسة دوام على احلفاظ و سامهنيامل يرضي الذي

 اإلسرتاتيجية حوا كربا  وضوحا متنحه مستقبال او حاضرا املؤسسة وضعية حول املعلومات عرض يف املسري عقالنية إن   
  .ثقافة و خربات من لديه املرتاكم الكم تعكس و التسيري إلسرتاتيجية األفضل و الفهم و املثلى

 إىل املؤسسة وصول بكيفية خاصة إشكالية طرح يف صعوبة جدت و سنوات عدة منذ :العولمة و العائلية المؤسسات. 2
 الرتكيز اسرتاتيجيات تتبع ما غالبا العائلية املؤسسات بان1991 سنة) Galoo & Sven( من كل افرتاض العاملية،فحسب

 وتعديالت تغيريات أحداث لصعوبة نظرا العاملي السوق إىل التوجه عدم و فقط احمللية السوق داخل الزبون حاجات على
  .للمؤسسة يالعائل النظام تأثري االعتبار بعني اآلخذ مع ،و العالية اجلودة معايري إىل لريقى املنتوج على
 قتصادياتاإل مع العالقات خاصة اخلارجي احمليط يوفرها اليت الفرص من االستفادة العائلية املؤسسات على جيب جهة من

 الدول بني ختالفاإل طبيعة االعتبار بعني اآلخذ يتم ال عندما سيما املؤسسة عل كبريا خطرا يشكل هذا ،لكن املفتوحة
ا،و و مزاياها و للعوملة اخلاطئ الفهم كذا ،و اجلغرافية ومناطق  الظاهرة هذه عن يعرب الذي اآلخر الوجه إمهال جيب ال عيو

                                                                           .ستمراريةاإل و التطور إىل الوصول حماولة و
  

                                                
1 http://www.bourgogne.fr/wp/0991202.pdf . 29/12/2011  لوحظ يف 
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  للمؤسسة ليالداخ األداء و الملكية هيكل بين العالقة:الثالث المطلب
 الداخلي األداء على كثريا يؤثر امللكية هيكل فان" Mathieu Paquerot " و"  Rajaa Mitanious"دراسة حسب   

 ميكن وبالتايل امللكية، هيكل جناعة مدى لنا يعكس للمؤسسة الداخلي األداء فعالية درجة قياس فان بالتايل ،و للمؤسسة
 مقال يف .1 للمؤسسة الداخلي األداء نتيجة يف األول املساهم القرارات تعترب يثح صحتها مدى  و القرارات فعالية قياس

 هناك الوكالة نظرية ،فحسب باريس بورصة يف للمؤسسات الداخلي األداء على امللكية هيكل تأثري يدرس الذي الباحثني
م الذين املسامهني طبيعة و املسريين :هيكللل مكونني  اختيارهم خالل من للمؤسسات الداخلي األداء على التأثري بإمكا
 الذي االسرتاتيجي اخليار مسامهة عن النظر غض ميكن ال التمويل،هنا شكل ،و طريقة حتديد يف مشاركتهم و املايل للهيكل

  .للمؤسسة الداخلي األداء نتيجة يف األول املطلب يف عرضه مت كما املسامهني أحيانا و املسريين قبل من يتخذ
 تدخل خالل من الداخلي األداء على يؤثر املال رأس تركيز و امللكية هيكل طبيعة بان السابق الشكل خالل من الن يتضح   

 أداء إىل الوصول يف منهما كل مسامهة مدى كذا و التمويل مصادر حتديد يف) املسامهني و املسريين( اآلخذة األطراف
                                                                            .فعال داخلي

  ستراتيجياإل بالخيار المالي الهيكل عالقة: الرابع المطلب
 غري العالقة هذه كون العالقات من مبجموعة املرور تستوجب اإلسرتاتيجية اخليارات و املايل اهليكل بني العالقة دراسة إن   

 بان املسريين،جند و) املالك( املسامهني هم و) داخلية أطراف( ؤسسةامل يف مصلحة طريف إىل أوال التطرق جيب مباشرة،لذا
  بآرائهم كبرية بدرجة يتأثر املايل اهليكل أن جند للمسامهني اخليار،فبالنسبة و املايل باهليكل متعلقة نظر وجهة منهم لكل

م م أن أي الربح حتقيق هو األول هدفهم ألن وتطلعا  ملعايري خيضع أن جيب سرتاتيجياإل خليارا فان عليه و مالية نظرة نظر
  .املختار التمويل لشكل مناسبا يكون أن و املايل التسيري

م للمسريين بالنسبة أما     ،لذلك)حمدودة( املتاحة اإلمكانيات و التعقيدات ظل يف ومنوها املؤسسة بقاء إىل يهدفون فإ
م  عالقة طريف بني املؤسسة تتبناه الذي سرتاتيجياإل فاخليار بالتايل و ةاإلسرتاتيجي زاوية من املال رأس هيكل إىل ينظرون فإ

  .املال رأس هيكل هو فيها املشرتك العامل
 ىعل العمل جيب كالمها،و أهداف و بدوافع يتأثر االسرتاتيجي اخليار فان الطرفني كال نظر وجهات اختالف من بالرغم   

 الداخلي األداء فعالية  لضمان ،وهذا صحيح العكس و املناسب سرتاتيجياال اخليار و املايل اهليكل بني التوازن خلق
  .املستفيدة األطراف كل على مبنافع يعود ما هذا ستمراريتهاإ ضمان و املؤسسة مصاحل محاية هو و األهم وحتقيق للمؤسسة

 وظيفته حسب كل االسرتاتيجي ياراخل و املايل اهليكل على  املسريين و املسامهني من كل تأثري كيفية الشكل هذا يوضح   
 يكون سوف بأنه سنجد حدمهاأ من نطلقناإ إذا انه أي اخليار و اهليكل بني رتباطاإل من نوعا خيلق ما هذا صالحياته،و و

         .اآلخر على تأثري هناك

                                                
1 Raja MTANIOUS, Mathieu PAQUEROT, structure de propriété et performance du firmes, Finance 
contrôle stratégie, volume 2, N°4,décembre 1999, p, 157. 
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  الثاني الفصل خالصة
  

 تعددت حيث سرتاتيجي،اإل اخليار و تيجيةاإلسرتا من كل مفاهيم و مضامني على الضوء ليلقي الفصل هذا جاء لقد   
ا" منها اإلسرتاتيجية الشؤون يف املتخصصني و الباحثني من العديد تناوهلا اليت املفاهيم  جبانب تتعلق األجل طويلة خطة أ

 لصياغة أساسية مرحلة اخلارجي و الداخلي  احمليط تشخيص كذلك يعد ،و" ككل للمؤسسة دائمة أمهية ميثل عمل
 ميز تنافسي وضع لضمان ذلك و مستمرة و دائمة عملية هي التشخيص املناسبة،فعملية اإلسرتاتيجية واختيار اتيجياتاالسرت 

  .السوق يف
 األخذ مع املتاحة البدائل بني من للمؤسسة األفضل البديل ختيارإ العملية، هذه يف األساس سرتاتيجياإل اخليار يعد و   

 منها عوامل عدة خالل من اخليار هذا يتحدد ،و الضعف و القوة نقاط كذا و اتالتهديد و الفرص االعتبار بعني
 التوقيت عاملي مراعاة مع األفضل اخليار إىل الوصول جلأ من هذا التبصر،و و االتصال،اإلدراك ،انقطاع املعلومات:

 اخليار على ذلك تأثري و املايل كلاهلي  على املسريين و املسامهني من كل تأثري إىل التنويه مت األخري ويف والتكاليف،
 السلطة حسب ذكرها،كل سبق اليت األطراف قبل من توجه و مباشرة غري عالقة بينهما العالقة أن وجد حيث االسرتاتيجي،

  ).اإلدارة سلطة طريق عن املسريين و املال، رأس ملكية طريق عن املسامهني(  املؤسسة يف يكتسبها اليت
ختيار سرتاتيجيات العامة للتنافس، حيث يكون هذا اإلختيار بني اإلسة يف موقع ال يتيح هلا اإلحيدث أن تكون املؤس   

وجتدر اإلشارة إىل أنه بإمكان . مقرون باإلمكانات املتاحة، وكذا حال السوق املستهدفة، وأخريا اهلدف املرغوب الوصول إليه
  .العامة وذلك وفق الوضعيات واملوقع التنافسي يف زمن معني سرتاتيجيات أخرى من خالل االسرتاتيجياتإشتقاق إاملؤسسة 
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  تمهيـد

 اجلزء من اهلدف أن عتبارإب ذلك بسكرة، واليةمستوى  على املؤسسات إحدى على الضوء تسليط يف هذا الفصل اولحن    
حناول   ذلكلو الدراسة  هذه حملاور ستكماالإ الواقع أرض على النظري منها اجلانب تطبيق حماولة هو دراسة أي يف امليداين

نطالقا من حتليل اهليكل املايل إ ،GMSملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب سرتاتيجية املايل و اإليان العالقة بني اهليكل تب
سرتاتيجيات املتبعة يف كل سنة مالية من للمؤسسة من خالل نسب اهليكل املايل و تسليط الضوء أو إعطاء حملة عن اإل

الكمية  خالل بعض األدوات الكيفية وذلك من كل   و .2010، 2009، 2008: التحليل و اليت حددناها بالسنوات
عتماد على وثائق املؤسسة، ومن مث حماولة تفسري اليت تتمثل يف املالحظة، املقابلة، حتليل نسب اهليكل املايل باإلضافة إىل اإل

  :ن خالل املباحث التاليةم و يتم عرض ذلك. النتائج

  .للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة تقدمي: املبحث األول

   .لوحدة السميد و الفرينة ةاملالي يزانياتاملإعداد : املبحث الثاين

  .وحدة السميد و الفرينةل اإلسرتاتيجية اخليارات و املايل اهليكل: لثاملبحث الثا
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  للجنوب الكبرى المطاحن مؤسسة تقديم: المبحث األول

ا، و تعريفها خالل من ذلك و ،للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة على عامة نظرة إلقاء املبحث هذا يف سنحاول     مث نشأ
 اجلانب وهي الوحدة جوانب بعض بعرض وذلك الدراسة، حمل الفرينة و السميد لوحدة تفصيال أكثر عرض إىل  ننتقل

 الكربى املطاحن مؤسسة حول املذكورة املعلومات كل أن مع العلم ،التسويقي اجلانب إىل إضافة واإلنتاجي التنظيمي
 إضافة بالوحدة، العاملني املهندسني بعض و صاحلامل مديري بعض مع مقابالت من هي فرينةال و السميد وحدة و للجنوب

  .طرفهم من املقدمة الوثائق بعض إىل

  المطاحن الكبرى للجنوب  التعريف بمؤسسـة: المطلب األول

امراحل  ونتطرق يف هذا املطلب إىل حملة عن املؤسسة      .اجلانب التنظيمي فيها باإلضافة إىل اإلنتاج 

  مؤسسـة المطاحن الكبرى للجنوب  نظرة عامة على: الفرع األول

ا و يف  إىلسنتطرق يف هذا الفرع       .أهدافهاو  أمهيتهاالتعرف على  األخريالتعريف باملؤسسة، التعرف على وحدا

  GMSمؤسسة  نشأة:  أوال

 ،1999 سنة من ابتداءإ مراحل على نشاطها) Grand Moulin de Sud( للجنوب الكربى املطاحن بدأت مؤسسة   
 تصنيف ملعايري وفقا املؤسسات املتوسطة ضمن منظمة مؤسسة حيث شرعت بإجراءات التأسيس القانوين للمؤسسة هي

 ذات الشركة شكل، 12/12/2001املؤرخ يف  01/18واملتوسطة رقم  الصغرية املؤسسات التوجيهي لرتقية القانون
 التجاري القانون ألحكام وفقا تتمتع و دينار جزائري، مليون 135 قدره مال برأس) SARL(  احملدودة املسؤولية

   .املعنوية بالشخصية

 مت حيث  (SPA) أسهم ذات شركة إىل) SARL( حمدودة مسؤولية ذات شركة من للمؤسسة القانوين التحويل مت ولقد   
مليون دينار جزائري،  165، بزيادة تقدر ب 2007 جوان يف دينار، مليون 300 إىل ليصل جتماعياإل املال رأس رفع

 دائرة أوماش، بلدية اجلغرايف عندما دخلت يف شراكة مع مؤسسة إماراتية، و بالتايل أصبحت شركة جزائرية إماراتية موقعها
ا منطقة نشاطات صناعية ويقطعها الطريق الوطين  بسكرة، والية أورالل، و يعود سبب اختيار بلدية أوماش مقرا للمؤسسة أ

اورة للمؤسسة ) 03(رقم  ا بسكة حديدية باإلضافة إىل وجود شركة اخلضر واحلبوب اجلافة ا الرابط بني مشال اجلزائر وجنو
   ).اللني والصلب(يه واليت تزودها باملواد األولية املتمثلة يف القمح بنوع
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 السميد وحديت بني مقسمة 2م 4 920 املغطاة املساحة متثل حيث ، 2م 54 225: بـ للمؤسسة اإلمجالية املساحة تبلغ   
  . التوايل على 2م 2 070 ، 2م 2 850: بـ الكسكس وحدة و فرينةال و

 GMSوحدات مؤسسة : ثانيا

   :الوحدات التالية على املؤسسة حتتوي   

 أكتوبر يف الكربى املطاحن مؤسسة بناء أشغال بدأت حيثالرئيسية  الوحدة وهي  :فرينةال و السميد إنتاج وحدة 
 مباشرة بعدها لتنطلق ، 2002 يف منتصف اإلنتاج ومعدات آالت وتركيب جتهيز يف املؤسسة شرعت ، مث2000

 .و هي الوحدة حمل الدراسة2003 يف مارس رمسي بشكل اإلنتاج يف
 2001 يف الوحدة هذه مستوى على األشغال بدأت حيث ، الكسكس إنتاج هو ونشاطها :الكسكس وحدة  ،

 .2003 فكانت يف سنة  لإلنتاج الفعلية نطالقةاإل أما

 بنوعيه القمح ستريادإ على نشاطها ركزت لكنها األنعام، تغذية ومواد الغذائية للمواد :التصدير و ستيراداإل وحدة 
 السوق يف بيعه أجل ، و منو الفرينة السميد لوحدة هلدف التنازل ذلك و األوىل و توزيعه بالدرجة واللني الصلب
  .اجلزائرية

 بالعتاد: بـ أيضا جمهزة الوحدة ستكون األشغال اية وعند اإلجناز قيد هي و :الحبوب تخزين صوامع وحدة -
 يعترب حيث جبيجل، جن جن مبيناء الوحدة هذه وتتواجد احلبوب، وحتويل التخزين الشحن، البواخر، بتفريغ اخلاص

 صومعة 18 الصوامع هذه عدد يبلغ و االستغالل، حيز دخوله عند أفريقيا يف للحبوب خمزن أكرب املشروع هذا
 يف توسعته وبرجمت األوىل، املرحلة يف طن 25 000 بـ للتخزين مغطاة ومساحة طن، 160 000 ختزين بـطاقة
 25 000 بـ تقدر مغطاة ومساحة طن 80 000 بـ تقدر ختزين بطاقة أخرى صوامع 09 بإجناز وذلك ثانية مرحلة
 جن ميناء إدارة وبني بينها اتفاقية مبوجب مؤجرة  هكتار 9.6 بـ تقدر مساحة على التخزين صوامع وترتبع طن،
  .جن

 األجنبية، املؤسسات بعض عروض ستقبالإبالعاصمة يقوم بتمثيل املؤسسة و  للربط خاص مكتب املؤسسة متتلك كما    
 سري عن مفصال شهريا تقريرا املكتب هذا يتلقى حيث ،باإلمارات الدراسة و شركائها حمل املؤسسة بني الوصل مهزة يعد كما

 أيضا املكتب هذا يتلقى كما حالتها اإلنتاجية، وتتبع املؤسسة نشاط حركية لرصد خيص خمتلف املصاحل باملؤسسة العمل
 بعدها ليحصل اإلماراتيني، الشركاءىل إ الدراسة بعد هذه التقارير رسلت و جن، جن لوحدة اإلجناز و العمل سري عن تقريرا
 اليت الغيار قطع عن للبحث أحيانا املؤسسة تكلفه قد كما هلا، املناسبة اجلهة إىل بإرساهلا العمل يقوم بشأن اقرتاحات على

  .غريها أو واإلعالن اإلشهار بعمليات للقيام إليه تلجأ أو اجلهات ببعض املباشر تصالاإل أو عليها حمليا العثور يصعب
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  قتصاديةاإل المؤسسة و أهداف أهمية :ثالثا

  .نوضحها فيما يلي أمهية، و محلت األهدافسطرت مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب جمموعة من    

ميكن جتسيدها يف النقاط  متميزة قتصاديةإ أمهية للجنوب الكربى املطاحن ملؤسسة إن: أهمية المؤسسة االقتصادية. 1
  : التالية

 .للمستهلك وضرورية أساسية املؤسسة منتجات تعترب -
 .السوق حاجات من كبريا جزءا املؤسسة تليب -
 .البطالة من جزء متصاصإ و شغل مناصب توفري -

  :يلي فيما تتمثل و حتقيقها حتاول اليت األهداف من جمموعة GMSمؤسسة  سطرت: قتصاديةاإل المؤسسة أهداف. 2

 .الغذائية املنتوجات من السوق حاجات تلبية على العمل -

 .السوق متطلبات مع متطابقة إنتاجية سياسات وضع -

 .ختصصها جمال يف الريادة موقع ضمان -

 .املنافسة مواجهة على قادرة جتارية سياسات وضع -

 .تنافسية أسعار على احلصول أجل من احلجم قتصادياتإ من ستفادةباإل التكاليف ختفيض -

  .واخللفي األمامي التكامل إىل الوصول أجل من والعمل اإلنتاج وحدات وتطوير توسيع -

  وحدة السميد و الفرينةل يعمالالجانب الو  منتجاتالتشكيلة : الفرع الثاني

  .الفئة العمالية يف هذه املؤسسة إىل أيضا، و املنتجات اخلاصة بوحدة السميد و الفرينة إىلع سنتطرق يف هذا الفر    

  تشكيلة المنتجات: أوال

 ختتلف أصناف عدة على منها واحدة كل تضم املنتجات، من واسعة بتشكيلة السوق GMSمؤسسة  دخلت لقد   
حمل الدراسة يف إنتاج السميد  يتمثل نشاط املؤسسةحيث  العمالء، من واسعة لشرحية تستجيب لكي أحجامها ختالفإب

 قنطار 3300: يلي قنطار يف اليوم موزعة كما 5300والفرينة، ومواد تغذية األنعام، و تقدر طاقتها اإلنتاجية اإلمجالية بـ 
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 اجلدول خالل من املؤسسة منتجات تشكيلة توضيح كنومي .قنطار طاقة إنتاج السميد يف اليوم 2000 وطاقة إنتاج الفرينة 
  :اآليت

  GMS لمؤسسة فرينةال و السميد وحدة منتجات تشكيلة): 1.3(الجدول

  سعة الكيس  النوع  المنتج
  كغ 50/25  "الخبز " عادية   الفرينة

  كغ 50/25/10/05/02/01  ممتازة
  كغ 25  عادي  "الدقيق" السميد

  كغ 25  عادي درجة ثانية
  كغ 25/10/05  ممتاز

  كغ 100/40  النخالة
  كغ SSSF)(  25مسـوالت

 اإلنتاجمعلومات من مهندس  على باالعتماد ةالطالب إعداد من: المصدر

   توزيع عمال وحدة السميد و الفرينة: ثانيا

 :موضحني يف اجلدول التايل ،فردا 187 حوايل يبلغ عدد عمال املؤسسة حمل الدراسة   
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  السميد و الفرينةتوزيع عمال وحدة ): 2.3(الجدول

  العمال                                   

  المديريات
  المجموع  منفذين أعوان  )تقني(فني  إطار

  1  _  _  1  المسير

  1  _  _  1  نائب المسير

  2  _  _  2  األمانة

  2  _  _  2  مكتب العالقات البنكية و الخارجية

  4  _  _  4  العامة اإلدارة

  98  86  8  4  اإلنتاج

  25  22  _  3  التجارة

  9  _  _  9  المالية و المحاسبة

  45  30  10  5  الوسائل العامة

  187  138  18  31  المجموع

 الطالبة باالعتماد على معلومات من مصلحة الموارد البشرية إعدادمن  :المصدر

  الفرينة  مراحل إنتاج السميد و: الفرع الثالث

 : موضحة يف الشكل التايلالسميد و الفرينة  إنتاجمراحل    
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  مراحل إنتاج السميد و الفرينة) : 1.3(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  بالوحدة اإلنتاج مهندس مع مقابلة عتماد على معلومات منالطالبة باإل إعدادمن  :المصدر

      الفرينة و السميد وحدة ومصالح بمديريات التعريف :المطلب الثاني

 متارس اليت اخلاصة املتوسطة املؤسسات منممثلة يف وحدة السميد و الفرينة  للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة تعترب   
  : يلي نـوردها فيمـا .مصاحل و مديريات عدة إىل تتقسم التنظيمية الناحية من فبالتايل الصناعي نشاطها

ختاذ القرارات الالزمة يف األوقات املناسبة والتنسيق إ هو مكلف حبسن تسيري املؤسسة إداريا وتقنيا و و: المسير التنفيذي. 1
  .بني خمتلف املصاحل 

 مكتب على واإلشراف العاصمة اجلزائر يف مكتب من نطالقاإ املؤسسة تسيري يف املسري مبساعدة يقوم: رالمسي نائب. 2
  .وخارجها باجلزائر والبنكية اخلارجية العالقات

 الغرير جمموعة"  األجانب شركائها مع املؤسسة ألعمال تنسيقي مكتب هو و: والبنكية الخارجية العالقات مكتب. 3
  .العاصمة اجلزائر مقره األجانب واملردين واخلارجية الوطنية البنوك خمتلف وبني ،" املتحدة العربية باإلمارات ستثمارلإل

 وليةويل للمواد األمرحلة التنظيف األ ستقبـال القمـح الصلـب والليـنإمرحلة 

 مرحلة إعادة تنظيـف القمـح وإضافة املاء مرحلة ختزيــن القمــح

 ستخراج السميد و الفرينةإعملــية الطحــن و 

 ليأخذ نسبة من الرطوبةترك القمح لبعض الوقت 

 عمليــة تغليـف املنتوج

 ختزيــن النخالــة ختزين املادة املنتجة مسيد، فرينة

 عمليـة تغلـيف النخالــة



  دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: الفصل الثالث
 

113 

 

ستقبال العمالء والزوار لتسهيل إمكلفة بتسيري شؤون األمانة مبا فيها تسجيل الربيد الصادر والوارد، وكذا  :العامة األمـانـة. 3
  .املعلومات إىل خمتلف املصاحلستقبال املكاملات اهلاتفية وحتويلها بني خمتلف املديريات واملصاحل وتبليغ إ تصال باملسري، واإل

تم خصوصا تشرف هذه :مديريـة اإلنتـاج  .4 ناحية باجلودة ومراقبة الوزن احلقيقي  من املديرية على عمليات اإلنتاج و
  .املخرب مصلحة اإلنتاج و :التالية املصاحل لإلنتاج ومراقبة نوعية املنتوج، وتندرج حتت هذه املديرية

 اخلصائص وحتديد النهائي، املنتوج وكذا ،)بنوعيه القمح( األولية املواد مراقبة يف املخرب مهمة تتمثل :المخبر 
 املقرتحة القمح عينات ختبارإ تضمن جتريبية صغرية مطحنة املخرب لدى إذ النوعية، ستقرارإ مدى ملتابعة التحليلية

  :أجل من  وهذا النهائي، للمنتوج النوعية مواصفات حتديد أجل من وهذا املوردين طرف من
 .وصوهلا عند األولية املادة متابعة كذا و اجلودة، مراقبة مواصفات حرتامإ -
 .اجلودة لتحسني األولية املواد خمتلف بني املزج إمكانية -
 .التخزين إمكانية -

  :وهي للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة مستوى على منجزة أساسية حتاليل هناك أن كما   

 ).املاء امتالك نسبة( ختزينه إمكانية لدراسة وذلك القمح رطوبة نسبة حتديد -
 ).بنوعيه القمح( النوعي الوزن -
  . للدقيق بالنسبة وهذا املاء امتصاص نسبة حتديد -
 .املعدنية املواد نسبة -
 .اجللوتني نسبة -
 ...). تعفن فريوس، أوساخ، تربة،( والصلب اللني القمح من الشوائب نسبة حتديد -

،  عدمه أو بالشراء القرار ختاذإل اإلنتاج مدير إىل املعلومات ترسل الشراء مواصفات تستدعيها اليت بالتحاليل القيام بعد   
ويف األخري يقوم  .ا املعمول واملقاييس للمواصفات مطابقته مدى ملراقبة للمخرب النهائي املنتج من عينة إرسال يتم كذلك

فيها حتديد النتائج املتوصل إليها من خالل التجارب والتحاليل اليت جتري سواء على املادة املخربي بإعداد تقارير يومية، يتم 
  .املواصفات التكنولوجية الواجب توفرها يف املادة األولية، إلعطاء منتوج ذو جودة عالية األولية أو املنتج النهائي، و

موطن زرعه إىل طبيعة الرتبة  القمح اللني، حسب نوع وأن اخلصائص الفيزيوكيميائية ختتلف من القمح الصلب إىل  حيث   
ا و موسم احلصاد، وهلذا فإن املركبات الصناعية الغذائية تستعمل املادة األولية اليت تتوفر على أغلب املواصفات  املزروع 

وكيميائية يف املادة التكنولوجية مهما كان موطن زرعها ونوعها، مستوردة أو حملية، فإن مل تتوفر أغلب اخلصائص الفيزي
بالتحاليل املخربية يلجؤون إىل  ستعانةباإل) أي الطحني(الواحدة، فإن القائمني على حتويل املادة األولية إىل املنتوج النهائي 
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مزج املادة األولية مبادة أولية أخرى أو أكثر لتعويض النقص يف بعض اخلصائص للوصول إىل املواصفات الواجب توفرها يف 
  .وتظهر أهم املواصفات املادة

 مستوى على واحملافظة املنتج نوعية ومراقبة اجلودة ناحية من لإلنتاج احلسن السري على تشرف: اإلنتاج مصلحة 
  :التالية باملهام املصلحة هذه تقوم اجلودة،

 .ستالم املادة األوليةإ -
 .لطحنه بنوعيه القمح تنظيف و حتضري -
 . األكياس ستقبالإ -
 .املنتوج تصريف و ختزين -
 .الفنية و الوقائية الصيانة -
 .اجلودة و النوعية مراقبة و األجهزة حتضري -

 حبيث النهائية املرحلة إىل الوصول حىت اإلنتاج مراحل مرحلة كل مراقبة وتستمر اإلنتاج، مراحل كل اإلنتاج مدير يتابع   
  .   ثانية مرة النوعية ملراقبة للمخرب النهائي املنتج من عينة إرسال يتم

  مصلحة التجارة ومصلحة اإلرسال والتوزيع :التالية املصاحل وتشمل :مديرية التجارة. 5

 إرسال يتم حيث اإلنتاج، ومصلحة التجارة مصلحة بني التنسيق يتم :)المصلحة التجارية(التجارة  مصلحة 
 بتوزيع تقوم حيث مبهامها القيام التجارة ملصلحة يتسىن لكي النهائي املنتوج من واملخزون اإلنتاج حجم عن بيانات
 األولوية حسب وترتبها الطلبية بدراسة املصلحة تقوم إذ اإلنتاج، حجم يفوق الطلب ألن األولوية حسب املنتوج
 وذلك احلقوق، حجم للعميل، بالنسبة املعامالت حجم الطلبية، تاريخ يتضمن الطلبيات سجل يف يوضع حيث

 .   الطلبيات وحجم املنتوج من املخزون كمية بني التوازن لتحقيق

  :يتضمن خاص ملف إحضار منه تطلب مث الزبون نوعية حتديد وكذلك ،الزبائن ستقبالإب أيضا تقومو 

 )بطاقة تسجيل من املديرية العامة للضرائب ( نسخة من بطاقة الرقم اجلبائي،  -
 .نسخة من البطاقة الشخصية أو رخصة السياقة -
 .وصل طلبية فارغ مع اخلتم  -
 .نسخة من شهادة امليالد  -
 .تصريح شريف مع البصم باإلصبع  -
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 .نسخة مستخرجة من السجل التجاري  -
 ).ضرورة اخلتم باألصبع (ستقبال إوصل  -

 جدد وزبائن جديدة أسواق عن والبحث الطلبيات، حتديد وكذا التجارية الصفقات حتقيق التجارة مصلحة يف يتم كما   
 األعوان أما العمليات هذه على املصلحة رئيس يشرف إذ. املبيعات من قدر أكرب وحتقيق املنافسني مواجهة على والعمل
م  بكمية اخلاصة باحلسابات والقيام الفواتري حترير وكذلك عميل لكل املؤسسة حقوق ومتابعة البيع عمليات على يشرفون فإ

 خالل احملررة الفواتري عن بنسخ مصحوبا احملاسبة ملصلحة شهري تقرير تقدمي مث يوميا املخزن من خرجت اليت املنتجات
  . الشهر

 ترسل اليت السابقة املصلحة من املهام تبدأ حيث عديدة مبهام املصلحة هذه تقوم :التوزيع و اإلرسال مصلحة 
 بالعمليات للقيام التجارة مصلحة إىل البيع وصل بإرسال املصلحة هذه تقوم مث ،بالزبائن  واخلاصة الالزمة املعلومات
 املصلحة هلذه كما اإلنتاج، مدير إىل إرساله مث البضاعة، خروج فيه واملوضح يومي تقرير بإعداد وتقوم احلسابية،

 خمتلف تلخيص ميكن كما.تعبئتها بعد البضائع بإرسال األمر إليهم يصدر حيث والتغليف، التعبئة مبصلحة عالقة
  :يلي فيما املستعملة الوصوالت

 . Bon de versement الصندوق أمني عند من تسلم املبلغ، إيداع تثبت وثيقة -
 .Bon à payer  التجارة مصلحة عند من تسلم التسديد، مبلغ قيمة تثبت وثيقة -
 .Bon d’enlèvement املسجلة البضاعة استالم باستطاعته العميل هذا أن تثبت وثيقة -
 .Bon de livraison  البضاعة استلم بأنه تثبت وثيقة -
 . Bon de sortie املؤسسة من البضاعة خبروج تسمح وثيقة -
 . Fiche client املشرتاة البضاعة كمية و املدفوعة النقود مبلغ تثبت هي و فقط الدائمني للزبائن متأل وثيقة -
  .Facture  الفاتورة -

تقوم مبراقبة كل العمليات احملاسبية للمؤسسة وتساهم يف تطبيق وإنشاء الربنامج التجاري  :مديرية المحاسبة والمالية. 6
   : وتتفرع عنها املصاحل التالية

 التالية باملهام تقوم  :المالية و العامة المحاسبة مصلحة:  
  .املالية القوائم وإعداد احملاسيب التقييد -
 .التقديرية وامليزانيات املالية الربامج إعداداملشاركة يف  -
 .احملاسبية العمليات مجيع تسيري -
 .البنكية احلسابات أرصدة وتتبع والسنوية الشهرية والتصرحيات املالية العمليات ومراقبة تنظيم على العمل -
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 العمل على تنظيم ومراقبة امللفات اخلاصة بالعمليات املالية  -
 .باخلزينة اخلاصة العمليات تنفيذ مراقبةالعمل على  و تأمني -
 .باملؤسسة اخلاصة املهام متابعة -
 . املوردين ديون تسديد أجل من الصكوك حترير و الشراء فواتري مراقبة -
 وجدول املبيعات كشف وإنشاء ،)وخروج دخول( املواد لتحركات اليومية باملتابعة تتكفل :المواد محاسبة مصلحة 

  .باإلضافة إىل حتديد سعر التكلفة للمبيعات التجارية واحلالة والبيع الشراء

 النقدية املداخيل قبض و العمال أجور تسديد وكذا املؤسسة وأعباء مصاريف بتسديد يقوم: الصندوق أمين 
 .للمؤسسة

 عتاد، نقل، وسائل( املختلفة باملستلزمات املؤسسة مصاحل متوين على املديرية هذه تعمل :مديريـة الوسائـل العامـة. 7
  :التالية املصاحل حتتها وتندرج باملؤسسة، اخلاصة باألشغال والقيام املوردين فواتري واستقبال ستمرار،إب مراقبتها وكذا..)  معدات

 اخلاصة والتجهيزات النقل ووسائل اإلنتاج، جتهيزات كل مراقبة و بصيانة املصلحة هذه تم و: الصيانة مصلحة 
  .باملؤسسة

 وخروج دخول بتسجيل كذلك وتقوم للمؤسسة، بالنسبة األمن على احلرص مهمتها): األمن خلية( األمن مصلحة 
  .املشرتاة احلمولة وصل يف املدونة الكمية مع احلمولة كمية مطابقة لضمان معبئة و فارغة ومحولتها الشاحنات

 إىل املؤسسة أو املواد  العمالء إىل الطلبيات وإيصال املؤسسة حظرية بتسيري املصلحة هذه تقوم و :النقل مصلحة
   .املؤسسة عمال نقل وكذلك البيع ونقاط

  :مصلحتني حتتها وتندرج وضبطها القوانني تطبيق على املديرية هذه حترص  :مديريـة اإلدارة العامة. 8

 العمال ملفات حفظ على املصلحة هذه حترص): مصلحة تسيير الموارد البشرية( المستخدمين تسيير مصلحة 
 من العمال بشؤون خمتصة املصلحة هذه نإف وبالتايل مسؤوليتها، حتت الفروع عمليات كل وتراقب القانون وتطبيق
   اخل...الغيابات حيث من العمال مراقبة و التشغيل عقود وكذا والتسريح التشغيل ملفات

 ا، حتديدها حيث من كشوف األجور إعداد على املصلحة هذه حترص :األجور مصلحة  مجيع وإعداد وحسا
  اخل...جتماعياإل بالضمان اخلاصة التصرحيات

 اخلارجية اإلدارية باألعمال تتعلق اليت األعمال جبميع القيام على املصلحة هذه تعمل و :العامة العالقات مصلحة 
 مركز جتماعي،اإل الضمان صندوق مثل العمليات اخلارجية املتعلقة بالعالقات العامة للمؤسسةي أ للمؤسسة

  .إخل... التجاري السجل
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 السميد و الفرينة لوحدة اإلنتاجي الجانب: لثالمطلب الثا

 .لوحدة السميد و الفرينة اإلنتاجينتناول يف هذا املطلب اجلانب    

  اإلنتاج تجهيزات: األولالفرع 

" الرياض فروع اإلنتاجية طاقتها تناظر حيث الشرقي اجلنوب يف اخلاصة املطاحن أكرب من الفرينة و السميد وحدة تعترب   
  ".سطيف

 واليت السويسرية (BULHER) مؤسسة من عاملية ماركة من فهي واحلداثة بالعصرنة"  املطحنة"  اإلنتاج جتهيزات تتميز  
 يوم،/طن 220 بـ السميد ملطحنة النظرية اإلنتاج طاقة وتقدر العامل، يف احلبوب طحن تكنولوجيا أنواع وأحدث أجود متتلك

 550 بـ تقدر واليت للطحن النظرية احلالية الطاقة أن إىل اإلشارة مع اليوم،/طن 330 فهي الدقيق ملطحنة النظرية الطاقة أما
  .يوم/طن 1000 إىل للتوسع قابلة يوم/طن

ا، مقارنة اإلنتاج تكنولوجيا يف رائدة تعترب فرينةال و السميد وحدة فإن التجهيزات نوعية خيص فيما أما     حيث مبنافسا
 قامت وقد النهائي، املنتوج تغليف مرحلة إىل األولية املادة استقبال حلظة من اإلنتاج مراحل كافة عرب آيل نظام على تعتمد

  .القمح تنظيف يف املستخدمة التكنولوجيا بتجديد مؤخرا الوحدة

  ) 2008/2010(  الفترة خالل فرينةال و السميد وحدة و مبيعات إنتاج: الفرع الثاني

  .للوحدة خالل السنوات حمل الدراسة سنوضح يف هذا الفرع الكميات املنتجة و املباعة   

  وحدة السميد و الفرينة إنتاج: أوال

ا الرئيسية األصناف من فرينةال و السميد وحدة طرف من املنتجة الكميات) 5.3( اجلدول يوضح     خالل وذلك ملنتجا
 .)2008/2010( الفرتة
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  )2008/2010(  الفترة خالل وحدة السميد و الفرينة إنتاج): 3.3(الجدول

  المنتجات        
 المجموع % النخالة % الفرينة % السميد السنوات

2008 19,728.53 32 29,173.06 47 12,869.23 21 61,770.82 100% 

2009 130,871.75 25 244,022.75 47 147,440.49 28 522,334.99 100% 
2010 112,374.62 24 214,758.32 46 140,809.31 30 467,942.25 100% 
 %100 1,052,048.06 29 301,119.03 46 487,954.13 25 262,974.9 المجموع

  عتماد على وثائق المؤسسةمن إعداد الطالبة باإل: المصدر

 الدراسة سنوات فعرب الفرينة و السميد مها املنتجات من أساسيني نوعني تنتج الوحدة أن مالحظة ميكن الشكل خالل من
 يشكل الفرينة و السميد من املؤسسة تنتجه ما أن أي التوايل، على %46و  %25: بـ تقدر منهما كل إنتاج نسبة كانت

ا، جمموع من%  71  فبالنسبة أساسي، غذاء يشكل و ضروري يعترب منهما كل أن بكون النسبة هذه تفسري وميكن منتجا
 ومستمر، كبري عليه فالطلب وبالتايل التجزئة، وجتار اجلملة كتجار للوسطاء أو النهائي للمستهلك أساسي يعترب فإنه للسميد
 عايل عليها الطلب فإن لذلك احللويات، وخمتلف اخلبز إنتاج يف خاصة تدخل أساسية مادة يشكل الفرينة منتوج فإنه كذلك
 تعاونية ألن وذلك الكلية املصنع لطاقة بالنسبة قليلة إنتاجها كمية أن غري احللويات وصانعي املخابز طرف من السيما
 .فقط اإلنتاجية الطاقة بنصف الوحدة تزود احلبوب

ا النخالة مادة أما     احليوانات مريب إىل املنتوج هذا ويوجه الفرينة، و السميد إنتاج خملفات عن ينتج ثانوي كمنتوج تعترب فإ
ا املادة هذه إنتاج كمية يف عمليا املؤسسة تتحكم وال تغذيتها، يف أساسي كعلف ويعترب خصوصا،  بإنتاج ترتبط كو

  .الوحدة إنتاج جمموع من%  29 نسبة النخالة تشكل و ،الفرينة و السميد
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  وحدة السميد و الفرينة خالل سنوات الدراسة إنتاججمالي التمثيل البياني إل ):2.3(الشكل

  

  

 )6(عتماد على الجدول الطالبة باإلمن إعداد : المصدر

  مبيعات وحدة السميد و الفرينة: ثانيا

ا الرئيسية األصناف من فرينةال و السميد وحدة طرف من باعةامل الكميات) 6.3( اجلدول يوضح     خالل وذلك ملنتجا
  .)2008/2010( الفرتة

 )2008/2010(  الفترة خالل مبيعات وحدة السميد و الفرينة): 4.3(الجدول 
  المنتج           
 المجموع % النخالة % الفرينة % السميد السنوات

2008 168,720.04 28 290,800.94 48 150,907.84 25 610,428.82 100% 
2009 130,655.59 26 243,550.41 48 134,036.82 26 508,242.82 100% 
2010 111,982.08 25 213,853.10 47 128,017.72 28 453,852.90 100% 

 %100 1,572,524.54 26 412,962.38 48 748,204.45 26 411,357.71 المجموع

 عتماد على وثائق المؤسسةمن إعداد الطالبة باإل: المصدر

سميد و الفرينة خالل سنوات الدراسة من ال )الكميات املباعة( مبيعات يف خنفاضإ هناك أن اجلدولخالل  من نالحظ   
ا خالل نفس السنوات،إعلى عكس النخالة اليت كان هناك  ،2010إىل  2008 مبقارنة نسبة مبيعات  أما رتفاع يف مبيعا

مبيعات وحدة السميد و الفرينة  إلمجايلبالنسبة  األوىلالفرينة حتتل املرتبة  أنللمبيعات ككل نالحظ  اإلمجاليةاملنتج بالنسبة 
و هذا ما  مبيعات املؤسسة إمجايلمن  %26كل من السميد و النخالة فيتساوى يف النسبة ب   أما، %48و ذلك بنسبة 

   :تمثيل البياين التايليوضحه ال

25%

46%

29% السمید

الفرینة

النخالة
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 مبيعات وحدة السميد و الفرينة خالل سنوات الدراسة جماليالتمثيل البياني إل):3.3(الشكل

 
  )7(عتماد على الجدول من إعداد الطالبة باإل: المصدر

   فرينةال و السميد لوحدة التسويقي مزيجال: ثالثال الفرع

عليه  و ،السوقية حصتها وزيادة أدائها بتحسني يسمح ومتكامال مناسبا تسويقيا مزجيا متتلك أن جيب مؤسسة كلإن     
هلا نتطرق  التوزيع، سياسة الرتويج، سياسة السعر، سياسة املنتوج، سياسة يف للوحدة التسويقية السياسات حصر ميكن
 :يليفيما

   المنتوج سياسة: أوال

 املنتجات هذه من  نوع وكل النخالة، هو ثانوي منتوج إىل إضافة الفرينة، و السميد، املنتجات من تشكيلتني الوحدة تنتج   
 هذه كانت كلما حبيث التوزيع عملية تسهيل يف تساهم اليت العوامل أهم من املنتجات ةنوعي تعترب و .أخرى أنواع عدة يضم

 احملافظة يف يساعدها خاصا خمربا الوحدة أنشأت لذلك صحيح، العكس و املنتجات على اإلقبال زاد كلما جيدة النوعية
ا جودة مستوى على  .منتجا

  التسعير سياسة: ثانيا

 مستهلكني كانوا سواء العمالء هتمامإ من كبري جزءا يشكل حيث للوحدة، التسويقي املزيج عناصر أهم من السعر يعترب   
 إليها يضاف مث اإلنتاج، وتكاليف األولية املواد تكاليف حصر طريق عن الوحدة منتجات سعر حتديد ويتم وسطاء، أو

ا إال متقاربة تعترب منافسيها و الوحدة أسعار فإن وعموما اإلمجالية، التكلفة أساس على حيدد معني ربح هامش  أقل أ
 يف تغري عنه ينتج عليه يطرأ تغري كل أن حيث املنتجات، توزيع على تؤثر اليت العوامل أهم السعر يشكل و .األسعار

 املباعة الكميات خنفضتإ السعر رتفعإ فإذا املنتجات، مبيعات و السعر بني عكسية عالقة هناك أن مبعىن املباعة، الكميات
  .صحيح العكس و

26%

48%

26%
السمید

الفرینة

النخالة
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  الترويج سياسة: ثالثا

ا، وتنشيط الوحدة مبنتجات التعريف يف البارز ودوره الرتويج أمهية من الرغم على  اجلانب هذا تـويل مل الوحدة أن إال مبيعا
ا وذلك كبريا، اهتماما ا، تصريف يف  مشاكل من تعاين مل أل   .معتربة احمللي السوق يف السوقية وحصتها منتجا

ا خمتلف خالهلا من تعرض اليت املطويات بعض توزيع على الوحدة يف الرتويج وظيفة وتقتصر  معها املتعاملني على منتجا
 الوحدة متارس كذلك ،سنة رأس كل خالل املوزعة اهلدايا بعض إىل إضافة هلا، التابعة البيع نقاط من أو الوحدة من سواء

 املعارض، يف املشاركة على حترص ذلك إىل إضافة هلا، التابعة النقل وسائل مجيع على هلا التجارية العالمة خالل من اإلشهار
  ...  سطيف قسنطينة، باتنة، من كل يف وطنية معارض يف شاركت حيث

  التوزيع سياسة: رابعا

 من أصبح الوطين و احمللي السوق يف املنافسة شتدادإ مع ولكن الوظائف، بعض على والقصور باحملدودية النشاط هذا يتميز
 طرق يلي فيما وسنوضح السوق يف الوحدة مكانة على احملافظة و ستمراريةاإل تضمن فعالة توزيعية سياسة تبين الضروري

ا لتوزيع طريقتني والدقيق السميد وحدة تتبع ،التوزيع ومناطق الوحدة طرف من املتبعة التوزيع  املباشر التوزيع طريقة مها منتجا
  .الوسطاء طريق عن املباشر غري التوزيع وطريقة العميل إىل

ا لتقريب جاهدة الوحدة تعمل     طلبات بتلبية تتكفل حيث والبعيدة، منها القريبة املناطق خمتلف يف عمالئها إىل منتجا
 جتمعات عدة يف املوزعة و هلا التابعة البيع نقاط إىل إضافة اجلملة لتجار املصنع يف البيع خالل من جاورها وما بسكرة منطقة

 فإن األخرى املناطق يف التوزيع لعملية بالنسبة أما، النهائيني املستهلكني و التجزئة جتار إىل األخرية هذه توزع حيث سكانية،
ا، من كبرية كميات هلم تبيع حيث املناطق لتلك التابعني التجار على تعتمد الوحدة  الوادي هي املناطق هذه وأهم منتجا
 و بالنسبة لنقاط البيع. ..ورقلة ، األغواط و كتمنراست، للجيش العسكرية الثكنات تواجد مناطق إىل إضافة ورقلةو  وتقرت
 خبمسة واملقدرة بسكرة والية حميط داخل سكانية وجتمعات مناطق عدة يف البيع نقاط من جمموعة فتتاحإب الوحدة قامت
 إال العاصمة اجلزائر و بباتنة واملتواجدتني الوالية خارج بيع ونقطيت بطولقة واحدة إىل إضافة بسكرة مبدينة أربعة موزعة نقاط

%  15 حوايل جمتمعة البيع نقاط قوحتق احملققة، نتائجها تدين نتيجة أغلقتا قد األخريتني البيع نقطيت أن إال اإلشارة جيدر أنه
  .الوحدة أعمال رقم من
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  وحدة السميد و الفرينةل ةالمالي ميزانياتال إعداد :نيالثا المبحث

 بإجراءو ذلك  2008/2010و الفرينة خالل الفرتة  امليزانيات املالية لوحدة السميد إعدادنبني يف هذا املبحث كيفية    
عتماد على امليزانيات احملاسبية باإل إعداديتم  2010نطالقا من سنة إ أن، مع العلم األخريةبعض التعديالت على هذه 

    .النظام احملاسيب اجلديد

  التعديل إجراءاتو  2008/2010للوحدة خالل الفترة الميزانيات المحاسبية : األولالمطلب 

راة  إجراءامليزانيات املالية يتطلب  إعداد إن    بعض التعديالت على عناصر امليزانية احملاسبية، و سنوضح هذه التعديالت ا
  :يلي فيما األخريةعلى هذه 

  2008/2010ترة فخالل ال فرينةة لوحدة السميد و الالميزانيات المحاسبي: األولالفرع 

 2008مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوب خالل الفرتة من  فرينةاحملاسبية لوحدة السميد و ال امليزانية ةول التالياوضح اجلدت   
  .2010 إىل
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  2008الميزانية المحاسبية لسنة  :)5.3(جدولال

 مبالغال خصومال حساب مبالغ الصافيةال صولاأل حساب
 أموال خاصة ستثماراتاإل

 300,000,000.00 أموال مجاعية 10 74,715,080.00 مباين 22
 276,033,386.03 رتباطات بني الوحداتحسابات اإل 17 650,195,888.74 جتهيزات اإلنتاج 24
 114,646,952.37 نتائج رهن التخصيص 18 121,056.16 جتهيزات اجتماعية 25
    8,054,258.93 ستثمارات قيد التنفيذإ 28

 690,680,338.40 1مجموع  733,086,283.83 2مجموع 
    المخزونات

 الديون 46,689,631.36 مواد و لوازم 31
 5,600.00 حسابات األصول الدائنة 50 5,181,787.23 منتجات قيد التصنيع 33
 132,468,880.13 ستثمارديون اإل 52 7,614,189.60 )ائية(منتجات تامة الصنع 35
 170,447,277.75 ديون املخزون 53 53,870.59 خمزون لدى الغري 37

 503,686.91 تسبيقات على احلساب 54 59,539,478.78 3مجموع 
 74,564.19 ديون جتاه الشركاء والشركات احلليفة 55 المدينون

 7,101,371.66 ستغاللديون اإل 56 11,035,870.24 حسابات اخلصوم املدينة 40
 310,601,380.64 5مجموع  58,105,445.64 ستثمارمدينوا اإل 42
 51,315,270.37 نتيجة الدورة 88 48,342,157.91 مدينوا املخزون 43

44 
ديون على الشركاء و 

    692,344.80 الشركات احلليفة

على (تسبيقات للغري 45
 )احلساب

353,672.76 
   

    3,900,601.27 تسبيقات االستغالل 46
 53,304,484.86 )الزبائن(العمالء 47

   
    84,236,649.32 النقديات 48

    259,971,226.80 4مجموع 
 1,052,596,989.41 عامالمجموع ال 1,052,596,989.41 المجموع العام

 عتماد على وثائق المؤسسةمن إعداد الطالبة باإل: المصدر
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 2009الميزانية المحاسبية لسنة : )6.3(جدولال

 الصافية مبالغال خصومال حساب مبالغ الصافية صولاأل حساب
 أموال خاصة ستثماراتاإل

 300,000,000.00 أموال مجاعية 10 74,715,080.00 مباين 22

رتباطات بني حسابات اإل 17 567,786,793.98 جتهيزات اإلنتاج 24
 الوحدات

279,368,887.49 

 165,962,222.74 رهن التخصيصنتائج  18 92,676.46 جتماعيةإجتهيزات  25
    8,054,258.94 ستثمارات قيد التنفيذإ 28

 745,331,110.23 1مجموع  650,648,809.38 2مجموع 
    المخزونات

 الديون 31,035,301.66 مواد و لوازم 31
 97,477,266.53 ستثمارديون اإل 52 6,071,184.58 منتجات قيد التصنيع 33
 175,333,910.92 ديون املخزون 53 8,219,095.58 )ائية(الصنعمنتجات تامة  35
 714,311.20 تسبيقات على احلساب 54 6,801,163.52 خمزون لدى الغري 37

 11,418,093.57 ستغاللديون اإل 56 52,126,745.34 3مجموع 
  المدينون

    2,499,026.78 حسابات اخلصوم املدينة 40
 284,943,582.22 5مجموع  108,566,793.21 مدينوا االستثمار 42
    39,187,734.06 مدينوا املخزون 43
44 

ديون على الشركاء و الشركات 
    263,095.17 احلليفة

 11,119,739.21 )على احلساب(تسبيقات للغري 45
   

    3,533,769.47 ستغاللتسبيقات اإل 46
 104,133,793.70 )الزبائن(العمالء 47

   
    18,243,569.92 النقديات 48

    287,547,521.52 4مجموع 
 39,951,616.21 نتيجة الدورة 88

   
 1,030,274,692.45 مجموع عام 1,030,274,692.45 المجموع العام

 عتماد على وثائق المؤسسةمن إعداد الطالبة باإل: المصدر
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  2010لسنة  المحاسبية الميزانية: )7.3(جدولال

 الصافيN الخصوم Nالصافي  األصول

 رؤوس األموال الخاصة أصول غير جارية
 300,000,000.00 رأس املال مت إصداره

(goodwill)) االقتناء فارق بني 
 

 رأس مال غري مستعان به
 

  عالوات واحتياطات  تثبيتات معنوية
1( فوارق املعادلة  )  تثبيتات عينية   

 23,325,408.71 الصافيةالنتيجة  74,715,080.00 األراضي
 126,456,612.41 الرتحيل من جديد -رؤوس أموال خاصة أخرى 328,084,132.75 املباين

 292,159,651.81 احلسابات بني الوحدات 172,721,780.47 تثبيتات عينية أخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها

1( حصة الشركة المدمجة )    
1( حصة ذوي األقلية  ) 9,455,449.95 تثبيتات جيرى اجنازها   

 741,941,672.93 1المجموع   تثبيتات مالية
 الخصوم غير الجارية  سندات موضوعة موضع معادلة

ا  62,140,883.83 القروض و الديون املالية 73,774,137.90 مسامهات أخرى وحسابات دائنة ملحقة 
  )املؤجلة و املرصود هلا( الضرائب   سندات أخرى مثبتة

  ديون أخرى غري جارية 85,545,739.01 إقراض و أصول مالية أخرى غري جارية
 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 9,853,047.90 ضرائب مؤجلة على األصل

 
 62,140,883.83 2مجموع الخصوم الغير الجارية  754,149,367.98 مجموع األصول غير الجارية

 الخصوم الجارية أصول جارية
 195,298,601.93 املوردون و احلسابات امللحقة 59,749,405.41 ومنتجات قيد التنفيذمخزونات 

 1,520,050.85 الضرائب  حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
 7,711,569.33 ديون أخرى 69,278,509.74 الزبائن

 خزينة اخلصوم 84,096,090.87 مدينون آخرون
 

ها  204,530,222.11 3الجارية مجموع الخصوم   الضرائب و ما شا
  حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة

 

ها   املوجودات و ما شا
 األموال املوظفة وأصول مالية جارية أخرى

 
 41,339,404.87 اخلزينة

 254,463,410.89 مجموع األصول الجارية
 1,008,612,778.87 المجموع العام للخصوم 1,008,612,778.87 المجموع العام لألصول

  عتماد على وثائق المؤسسةمن إعداد الطالبة باإل: المصدر
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احتياطات و يرجع هذا من امليزانيات عدم ظهور اإلنالحظ     امليزانية احملاسبية  أخذنا إذا أماوحدة واحدة فقط،  أل
  .حتياطاتيف امليزانيات تظهر اإل أنلكل الوحدات التابعة هلذه املؤسسة، فنرى  أي) GMS(للمؤسسة ككل 

  تعديل عناصر الميزانية المحاسبية: الفرع الثاني

و اخلصوم حسب كل  األصول، نقوم ببعض التعديالت على جانيب امليزانية املالية إىلنتقال من امليزانية احملاسبية دف اإل    
دائمة و البنود  أموال أوثابتة  بأصولتفوق السنة  العناصر اليت سيولتها أنعتبار إمت تعديل بنود امليزانية على  لإلشارةسنة، و 

  :متداولة و نوضح ذلك فيما يلي بأصولقل من سنة أستحقاقها إ أواليت سيولتها 

  بالنسبة للنظام المحاسبي القديم: أوال

  :األصولتعديل عناصر . 1

 ا الثابتة األصولستثمارات يف امليزانية على ترتيبها و تسجل يف قسم حتافظ اإل :ستثماراتاإل تبقى يف املؤسسة  أل
 أي ستثماراتاإلمن وجدت  إذا اإلعداديةحتذف املصاريف : و لكن بعد قليل من التعديل حيث ملدة تفوق السنة

ا يؤثر على واقعية  األخذن أل )األموال اخلاصة(و حتذف قيمتها يف املقابل من جانب اخلصوم  األصولتستبعد من 
أن امليزانيات احملاسبية و مبا  .نطالق الوحدة يف النشاطإباعتبارها مصاريف غري ملموسة صرفت يف فرتة قبل  النتائج

ذه اخلطوة اإلعداديةال حتتوي على املصاريف  خالل سنوات الدراسة   .لن نقوم 
 املدخالت( الواليةمن املواد و اللوازم و هي عبارة عن املواد  أساسيتتشكل خمزونات املؤسسة بشكل  :المخزونات (

املنتجات نصف املصنعة و املنتجات تامة الصنع و خمزون خارج املؤسسة، كل  إىل إضافة اإلنتاجاملستعملة يف عملية 
  .املتداولة  األصولستغالل و تسجل يف إاملخزونات تعترب قيم 

 تماد على جدول احلقوق ملحقات امليزانية احملاسبية لكل سنوات عاحلقوق قمنا باإلللقيام بتعديل عناصر  :الحقوق
الباقية  و القيمة األخرىيف قسم القيم الثابتة  من سنة ألكثرالدراسة و صنفنا كل القيم اليت تظهر يف اجلدول 

  .املتداولة األصولكقيم قابلة للتحقيق ضمن   سجلت

  :تعديل عناصر الخصوم .2

 إعادةحساب فرق جتماعي، املال اإل رأس: اخلاصة يف الوحدة احلسابات التالية األموالتضم  :الخاصة األموال 
و الذي يضم نتائج السنوات  حساب نتائج رهن التخصيص إىل إضافة حساب التنازل مابني الوحداتالتقدير و 
  .الدائمة األموالو اليت مت تصنيفها ضمن  السابقة
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 ستحقاقية إ مبدأللسنوات الثالث و ترتيبا حسب ' جداول ملحقات امليزانية'عتماد على جداول الديون باإل :الديون
و الديون  األجلقل من سنة ديون قصرية أستحقاقها إعتبار الديون اليت تاريخ إالسنوية حيث مت  مبدأالديون و 

  .األجلاملتبقية ديون متوسطة و طويلة 

  المحاسبي الجديدبالنسبة للنظام : ثانيا

ان امليزانية احملاسبية تعترب ميزانية مالية إبالنسبة للنظام احملاسيب اجلديد ف أما    ستحقاقية و السيولة اإل مبدأعتبار إمعدة ب أل
  .بالتايل كل بنود امليزانية توضع بنفس الرتتيب يف امليزانية املاليةو 

  2008/2010 السميد و الفرينة وحدةالميزانيات المالية ل: المطلب الثاني

ستحقاقية املدينون و الدائنون للوحدة، إتوجد خمتلف املعلومات اخلاصة ب أينطالع على مالحق امليزانيات احملاسبية بعد اإل   
ن حتليل م من خالهلا ميكننا امليزانية املالية، اليت إىلالتعديالت اخلاصة بامليزانية احملاسبية و ذلك للوصول  أجريناو بفضلها 

 .2010، 2009، 2008للسنوات  املالية اتلميزانيلو فيما يلي عرض  ،دةللوح املايلاهليكل 

  الميزانيات المالية المفصلة: الفرع األول

لميزانيات املالية لوحدة السميد و الفرينة ملؤسسة املطاحن ل و اخلصوم األصولني كل من جانيب التالي نييوضح اجلدول   
و اليت مت التوصل إليها من خالل التعديالت اليت أجريت على امليزانيات  2008/2010خالل الفرتة  الكربى للجنوب

  .احملاسبية خالل نفس الفرتة
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  2008/2009لسنوات الدراسة  فصلةالمالية الم اتالميزاني أصول): 8.3(الجدول

  السنوات                          
 البيان

2008 2009 

 الثابتةاألصول 
 74,715,080.00 74,715,080.00 مباين

 567,786,793.98 650,195,888.74 جتهيزات اإلنتاج
 92,676.46 121,056.16 جتماعيةإجتهيزات 

 8,054,258.94 8,054,258.93 ستثمارات قيد التنفيذإ
 650,648,809.38 733,086,283.83 الثابتة األصولمجموع 

 المتداولة األصول
 االستغاللقيم 

 31,035,301.66 46,689,631.36 مواد و لوازم
 6,071,184.58 5,181,787.23 منتجات قيد التصنيع

 8,219,095.58 7,614,189.60 )ائية(منتجات تامة الصنع
 6,801,163.52 53,870.59 خمزون لدى الغري

 52,126,745.34 59,539,478.78 مجموع قيم االستغالل
 القيم المحققة

 2,499,026.78 11,035,870.24 حسابات اخلصوم املدينة
 108,566,793.21 58,105,445.64 ستثمارمدينوا اإل

 39,187,734.06 48,342,157.91 مدينوا املخزون
 263,095.17 692,344.80 ديون على الشركاء و الشركات احلليفة

 11,119,739.21 353,672.76 )على احلساب(تسبيقات للغري
 3,533,769.47 3,900,601.27 ستغاللتسبيقات اإل

 104,133,793.70 53,304,484.86 )الزبائن(العمالء
 269,303,951.60 175,734,577.48 مجموع القيم المحققة

 القيم الجاهزة
 18,243,569.92 84,236,649.32 النقديات

 339,674,266.86 319,510,705.58 المتداولة األصولمجموع 
 990,323,076.24 1,052,596,989.41 األصولمجموع 

  2008/2009عتماد على الميزانيات المحاسبية و مالحقها للوحدة خالل الفترة من إعداد الطالبة باإل: المصدر
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  2008/2009لسنوات الدراسة  فصلةالمالية الم اتالميزانيخصوم ): 9.3(الجدول

السنوات                              
 البيان

2008 2009 

 الدائمة األموال
 الخاصة األموال

 300,000,000.00 300,000,000.00 أموال مجاعية
 279,368,887.49 276,033,386.03 رتباطات بني الوحداتحسابات اإل

 165,962,222.74 114,646,952.37 نتائج رهن التخصيص
 39,951,616.21- 51,315,270.37 نتيجة الدورة

 705,379,494.02 741,995,608.77 الخاصة األموالمجموع 
 األجلالديون طويلة 

 97,129,377.43 132,449,151.03 قروض بنكية
 331,280.00 _ أخرىقروض 
 16,609.10 _ ستثمارديون اإل

 35,876,586.82 33,481,076.03 ديون املخزون
 _ 74,564.19 ديون جتاه الشركاء والشركات احلليفة

 249,718.99 _ ستغاللديون اإل
 133,603,572.34 166,004,791.25 األجلمجموع الديون طويلة 

 838,983,066.36 908,000,400.02 الدائمة األموالمجموع 
 األجلالديون قصيرة 

 _ 5,600.00 حسابات األصول الدائنة
 _ 19,729.10 ستثمارديون اإل

 139,457,324.10 136,966,201.72 ديون املخزون
 714,311.20 503,686.91 تسبيقات على احلساب

 11,168,374.58 7,101,371.66 ستغاللديون اإل
 151,340,009.88 144,596,589.39 األجلمجموع الديون قصيرة 
 990,323,076.24 1,052,596,989.41 مجموع الخصوم

  2008/2009للوحدة خالل الفترة  عتماد على الميزانيات المحاسبية و مالحقهامن إعداد الطالبة باإل: المصدر

ستغالل فتضم كل عتبارها طويلة األجل، أما قيم اإلإستثمارات ببالنسبة جلانب األصول فتضم األصول الثابتة كل اإل   
موعة الرابعة ب الذي  47ستثناء احلساب إاملخزونات املوجودة لدى املؤسسة، أما القيم احملققة فتضم خمتلف احلسابات يف ا
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ستغالل و الذي يسجل يف القيم اجلاهزة، و جمموع القيم اجلاهزة و القيم احملققة و قيم اإل) البنك و الصندوق(النقديات  ميثل
  .متثل األصول املتداولة

أما بالنسبة جلانب اخلصوم فيضم األموال اخلاصة و الديون متوسطة و طويلة األجل و جمموعها يعرف باألموال الدائمة ،    
 . و يتكون أيضا جانب اخلصوم من الديون قصرية األجل

  2010لسنة  فصلةالميزانية المالية الم أصول): 10.3(الجدول

  السنوات                    
 2010 البيان     

 األصول الثابتة
 74,715,080.00 األراضي
 328,084,132.75 املباين

 172,721,780.47 تثبيتات عينية أخرى
 9,455,449.95 تثبيتات جيرى اجنازها

مسامهات أخرى وحسابات دائنة 
ا  ملحقة 

73,774,137.90 

إقراض و أصول مالية أخرى غري 
 85,545,739.01 جارية

 9,853,047.90 األصلضرائب مؤجلة على 
 754,149,367.98 مجموع األصول الثابتة

 األصول المتداولة
 59,749,405.41 منتجات قيد التنفيذ خمزونات و

 69,278,509.74 الزبائن
 84,096,090.87 مدينون آخرون

 41,339,404.87 اخلزينة
 254,463,410.89 مجموع األصول المتداولة

 1,008,612,778.87 مجموع األصول
  2010عتماد على الميزانية المحاسبية و مالحقها للوحدة خالل من إعداد الطالبة باإل: المصدر
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  2010لسنة  فصلةالميزانية المالية المخصوم ): 11.3(الجدول

 السنوات                             
 2010 البيان       

 األموال الدائمة
 األموال الخاصة

 300,000,000.00 املال مت إصدارهرأس 
 23,325,408.71 النتيجة الصافية
الرتحيل من  -رؤوس أموال خاصة أخرى

 126,456,612.41 جديد

 292,159,651.81 احلسابات بني الوحدات
 741,941,672.93 مجموع األموال الخاصة

 الديون طويلة األجل
 62,140,883.83 القروض و الديون املالية

 62,140,883.83 الديون طويلة األجلمجموع 
 804,082,556.7 مجموع األموال الدائمة

 الديون قصيرة األجل
 195,298,601.93 املوردون و احلسابات امللحقة

 1,520,050.85 الضرائب
 7,711,569.33 ديون أخرى

 204,530,222.11 مجموع الديون قصيرة األجل
 1,008,612,778.87 مجموع الخصوم

  2010عتماد على الميزانية المحاسبية و مالحقها للوحدة خالل من إعداد الطالبة باإل: المصدر

تغيريات كثرية  إجراء أوال حتمل الكثري من التعقيد،  2010امليزانية املالية ال امليزانية احملاسبية لسنة  أن إىل اإلشارةجيدر    
تعتمد املؤسسات على النظام احملاسيب  2010من سنة  ابتداءان على امليزانية احملاسبية للحصول على امليزانية املالية ذلك أل

مليزانية احملاسبية ن كل عناصر اإاجلديد و الذي يرتب عناصر امليزانية باالعتماد على معايري االستحقاقية و السيولة، و بالتايل ف
الثابتة يف امليزانية  األصولغري اجلارية يف امليزانية احملاسبية تعرب عن  فاألصوليف امليزانية املالية، و عليه  هاترتيبحتافظ على 

اصة اخل األموالفرؤوس  يف جانب اخلصوم ، نفس الشيءاملتداولة يف امليزانية املالية األصولاجلارية متثل  األصولاملالية، و 
اخلصوم اجلارية فتقابلها الديون  أما، األجلاخلاصة، و اخلصوم غري اجلارية تقابلها الديون متوسطة و طويلة  األموالتقابلها 
  .األجلقصرية 
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  2008/2010الميزانيات المالية المختصرة للوحدة خالل الفترة : الثانيالفرع 

اجلدول التايل امليزانيات املالية لوحدة السميد و الفرينة ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب خالل الفرتة  يوضح   
  .على امليزانيات احملاسبية خالل نفس الفرتة أجريتمن خالل التعديالت اليت  إليهاو اليت مت التوصل  2008/2010

  2008/2010الدراسة لسنوات المالية المختصرة  اتالميزاني :)12.3(جدولال  

  السنوات         
 البيان  

2008 2009 2010 

 األصول
 754,149,367.98 650,648,809.38 733,086,283.83 األصول الثابتة

 59,749,405.41 52,126,745.34 59,539,478.78 ستغاللقيم اإل
 153,374,600.6 269,303,951.60 175,734,577.48 القيم احملققة

 41,339,404.87 18,243,569.92 84,236,649.32 اجلاهزةالقيم 

 254,463,410.89 339,674,266.86 319,510,705.58 األصول المتداولة
 1,008,612,778.87 990,323,076.24 1,052,596,989.41 مجموع األصول

 الخصوم
 741,941,672.93 705,379,494.02 741,995,608.77 األموال اخلاصة

 62,140,883.83 133,603,572.34 166,004,791.25 الطويلة األجلالديون 

 804,082,556.7 838,983,066.36 908,000,400.02 األموال الدائمة
الديون القصيرة 

 204,530,222.11 151,340,009.88 144,596,589.39 األجل

 1,008,612,778.87 990,323,076.24 1,052,596,989.41 مجموع الخصوم
  )11.3(، )10.3(، )9.3(، )8.3(الجداولعتماد على الطالبة باإل إعدادمن : المصدر

 توسيع جلأ من ذلك و، 2007يف سنة  إماراتية مؤسسة مع شراكة عقد إىل للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة جلأت    
 شكل يف األجل قصرية ديون قرتاضإب القيام مع جديد متويلي كمصدر دينار مليون 300 إىل رأمساهلا رفعت حيث نشاطها
  .القصرية القروض من غريها و ستغاللاإل قروض

 طويلة الديون من كربأ نسبة متثل تصبح أن إىليف تزايد مستمر  األجل قصرية الديون أن اليةامل اتامليزاني خالل من يتضح   
 يف املايل اهليكل أنما يبني  ،األجلعتمادها سياسة تسديد الديون طويلة و متوسطة اليت يف تناقص مستمر نظرا إل األجل

 ذلك و األجل قصرية ديون خالل من نشاطها متويل على املؤسسة تركيز مع املال رأس يف الزيادة من تشكل فرتةال هذه
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 إضافية ثابتة أعباء حتمل املؤسسة جتنب و األجل طويل متويلي مصدر على احلصول يف واجهتها اليت الصعوبات بسبب
         .بالنسب التحليل إتباعب يتم اهليكل هذا مالئمة مدى لتحليل و ،)األجل طويلة قروض ديون(

  .2010، 2009، 2008 للسنواتالمختصرة المالية  اتالميزاني عناصر مقارنة: الفرع الثالث

و هذا ما  ،جدول يوضح املقارنة بني عناصر امليزانيات املالية للسنوات حمل الدراسة إعدادميكننا ) 11(نطالقا من اجلدول إ   
  :يوضحه اجلدول التايل

  2008/2010لسنوات الدراسة المالية المختصرة  اتالميزانيمقارنة عناصر ): 13.3(الجدول

  السنوات         
 % 2010 % 2009 % 2008 البيان  

 األصول
 75 754,149,367.98 66 650,648,809.38 70 733,086,283.83 األصول الثابتة

 25 254,463,410.89 34 339,674,266.86 30 319,510,705.58 األصول املتداولة
 %100 1,008,612,778.87 %100 990,323,076.24 %100 1,052,596,989.41 مجموع األصول

 الخصوم
 80 804,082,556.7 85 838,983,066.36 86 908,000,400.02 األموال الدائمة
الديون القصرية 

 20 204,530,222.11 15 151,340,009.88 14 144,596,589.39 األجل

 %100 1,008,612,778.87 %100 990,323,076.24 %100 1,052,596,989.41 مجموع الخصوم
  2008/2010للوحدة خالل الفترة  المالية المختصرةعتماد على الميزانيات من إعداد الطالبة باإل: المصدر

ذه املقارنة باإل    عتماد على التمثيل البياين لكل من ميكننا هذا اجلدول من مقارنة عناصر امليزانيات املالية، و سنقوم 
 :من خالل الشكلني التاليني. و اخلصوم و عناصرهم، و ذلك لكل سنة على حدى األصول
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  2008/2010الميزانيات المالية للوحدة خالل السنوات  ألصولالتمثيل البياني ): 4.3(الشكل 

  

  

 

 

  
 )13.3(الطالبة باالعتماد على الجدول  إعدادمن : المصدر

  2008/2010التمثيل البياني لخصوم الميزانيات المالية للوحدة خالل السنوات ): 5.3(الشكل 

 

 

 

 

  
  )13.3(الطالبة باالعتماد على الجدول  إعدادمن : المصدر
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الدائمة تغطي  األموال أننالحظ  أنحبيث ميكن  يسمح التمثيل البياين للميزانيات املختصرة بطرح بعض املالحظات   
خنفضت مقارنة بسنة إ 2009الثابتة طوال هذه الفرتة نالحظ عليها يف سنة  فاألصول، الثابتة طوال سنوات الدراسة األصول
الثابتة فاقت قيمتها  األصول .قيمة هلا خالل سنوات الدراسة أعلى إىلرتفاع لتصل فعاودت اإل 2010يف سنة  أما، 2008
 علىأاملتداولة بلغت  األصولفكانت قيمة  2009يف سنة  أما 2010، و 2008من الضعف يف  بأكثراملتداولة  األصول

 أما. قل من الضعف بقليلأاملتداولة بل  األصولالثابتة ال تساوي ضعف  األصولقيمة هلا خالل سنوات الدراسة و كانت 
  .املتداولة األصولفهي ال تغطي  األجلفيما خيص الديون قصرية 
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  وحدة السميد و الفرينةل اإلستراتيجية الخيارات و المالي الهيكل :المبحث الثالث

ستقالليتها املالية، إيعكس مدى ألنه قتصادية، اجلوانب املالية اليت تركز عليها املؤسسات اإل أهماهليكل املايل من  يعترب   
هذه  إكمالجل أو بالتايل و من . املؤسسة أمامسرتاتيجية اليت تقف القرارات اإل أهممن  سرتاتيجيكذلك حتديد اخليار اإلو 

  .و الذي سنوضحه يف هذا املبحث. تيجيسرتااجلانب الواقعي للعالقة بني اهليكل املايل و اخليار اإل إىلالدراسة جيب التطرق 

  تحليل الهيكل المالي لوحدة السميد و الفرينة: األولالمطلب 

 ببعض ستعانةاإل خالل من ستثمارياإل اهليكل و التمويلي اهليكل بني التوازن مدى و للمؤسسة املالية الوضعية معرفة يتم   
  :بينها من التشخيص و للتحليل النسب

  نسب الهيكل الماليتحليل : األولالفرع 

عتمدت عليها إجل التعرف على مصادر التمويل اليت أما يعرف بنسب املديونية من  أويتم حساب نسب اهليكل املايل    
 املتاح للدائنني األمانو مدى  النسبية لكل مصدر من هذه املصادر األمهيةمبعرفة  أيضاالوحدة خالل سنوات الدراسة، و 

. عتماد الديون و ذلك من خالل نسب الرفع املايلإحتقيق التوازن ما بني حتقيق العائد املرتفع و اخلطر الناجم عن  أيضاو 
ا و قيمتها يف  األمهيةنسب اهليكل املايل ذات  عليه يبني اجلدول التايلو  و اليت تعرفنا عليها يف اجلانب النظري و طريقة حسا

  .السنوات حمل الدراسة

  2008/2010لسنوات الدراسة  نسب الهيكل المالي للوحدة): 14.3(الجدول

 2010 2009 2008 العالقة النسبة
 1.06 1.29 1.24 الثابتة األصولالدائمة على  األموال نسبة التمويل الدائم

 0.98 1.08 1.01 الثابتة األصولاخلاصة على  األموال )الذايت(التمويل اخلاص  نسبة

 0.35 0.40 0.42 الديون على حقوق امللكية نسبة الديون إىل رأس املال
 0.26 0.29 0.30 األصولجمموع الديون على جمموع  )نسبة قابلية التسديد(نسبة الديون إىل إمجايل األصول 

 1.35 1.40 1.42 على حقوق امللكية األصولجمموع  امللكيةنسبة األصول حلق 
 0.73 0.71 0.70 اخلاصة على جمموع اخلصوم األموال نسبة االستقاللية املالية

 يةالميزانيات المال عتماد علىمن إعداد الطالبة باإل: المصدر
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  نسبة التمويل الدائم :أوال

، الدائمة باألموالالثابتة  األصولمدى تغطية  إىلاملال العامل، و هي تشري  لرأس أخرىتعترب هذه النسبة صياغة       
 على و رأس مال عامل موجبالنسبة تفوق الواحد طيلة سنوات الدراسة و هذا ما يدل على وجود  أناملالحظ من اجلدول و 

 مالئمة غري قل من الواحدأ الثابتة األصول تغطية نسبة إنأما إذا كانت ، ستثماراإل و ويلمالت بني توازن حتقق املؤسسة أن
 النسبة خاللو هذه ، هيكلي توازن حتقق ال املؤسسة أن على يدل هذاف ،الثابتة األصول تغطي ال الدائمة األموال ألن

و عليه . 2010ة خنفضت لتبلغ اقل قيمة هلا خالل سنإمث  2009قيمة هلا خالل سنة  أعلىفعت لتبلغ رتإسنوات الدراسة 
  .الدائمة بأمواهلاالثابتة  أصوهلافيمكن للمؤسسة تغطية 

  )الذاتي(نسبة التمويل الخاص  :ثانيا

اخلاصة، و بالتايل تساعد يف حتديد حجم  أمواهلاالثابتة بواسطة  ألصوهلاتعرب هذه النسبة على مدى تغطية الوحدة    
 األموالتغطية  أنو املالحظ من اجلدول . أماناملال العامل كهامش  رأسمن  األدىنلتوفري احلد  األجلالقروض طويلة 

ـــــالثابتة جتاوزت ا لألصولاخلاصة  خالل سنة  %98 إىللتنخفض هذه النسبة  2009و  2008خالل السنوات  %100 ل
بوادر العجز عن  إىلما يشري  الثابتة األصولاخلاصة ال تغطي جممل  فاألموال األخريةن خالل هذه السنة إو بالتايل ف 2010

   .التمويل الذايت

 نسبة الديون إلى رأس المال: ثالثا

ستخدام الديون إاليت يقدمها املالك، كما تظهر مدى  باألموالتقيس هذه النسبة التزامات املؤسسة حنو دائنيها و عالقتها    
  .حبقوق امللكية، و كلما كانت هذه النسبة كبرية، كلما زادت مطالبات الدائنني مقارنة حبقوق امللكية يف املؤسسة مقارنة

او ما الحظناه على هذه النسبة،     خنفاض الديون لدى إو هذا ما يعكس  %35و  %40و  %42كانت متثل   أ
اليت يف تزايد مستمر  األجلعلى الديون قصرية  أكثرعتماد سياسة تسديد الديون الطويلة و املتوسطة و اإل إلتباعهااملؤسسة 

 .طوال سنوات الدراسة

  نسبة قابلية التسديد :رابعا

ستثمارات الوحدة، ففي إو تبني مدى مسامهة املقرضني يف متويل  ،األصول إمجايل إىلتعرب هذه النسبة عن نسبة الديون    
ا،  اإلفالس،الة وصوهلا حل وأحالة وقوعها يف وضعية مالية خطرية  ا على تسديد ديو او بالتايل عدم قدر بيع  إىل أتلج فإ

سنة حمققة  أفضل 2010خالل سنوات الدراسة، و تعترب  0.5هذه النسبة اقل من  أنلسداد الدين، و ما الحظناه  أصوهلا
  .0.26 إىلقل نسبة حيث وصلت هذه النسبة أبذلك 
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ا خاصة عند وقوعها يف حاالت     ا متلك ضمانات لتسديد ديو و بالتايل تعترب وضعية الوحدة جيدة، و ذلك كو
  .، و هذا ما جيعلها تستفيد من قروض خارجيةاإلفالس

  ستقاللية الماليةنسبة اإل :خامسا

 الوحدة أناخلاصة، و من اجلدول نالحظ  أمواهلاعتمادها على إستقاللية الوحدة ماليا و مدى إتعرب هذه النسبة عن مدى    
النسبة خالل سنوات  أنبالتايل نالحظ  و. 0.73 و 0.71، 0.70سجلت نسب خالل سنوات الدراسة على التوايل 

ستقالليتها املالية و ذلك نتيجة سياستها إما يعكس قدرة املؤسسة على رفع  0.5 ـالدراسة فاقت النسبة املرجعية و املقدرة ب
ا أدىن إىلاملتبعة و هي تقليص الديون    .مستويا

 %73 ـب 2010مستوى هلا سنة  أعلىستقاللية مالية و كان إاملؤسسة تتمتع ب أن، جند إليهامن خالل النتائج املتوصل    
ا و  أمديونيتها ال ب أناملصادر التمويلية، كما  إمجايلمن  خالل سنوات الدراسة ما يعطي التفاؤل  %50كانت اقل من س 

  .جتاه مديونية الوحدة

     مؤشرات الرفع المالي: الفرع الثاني

 أما املؤسسة مال رأس ميثل الذي و املمتلك التمويل مها التمويل من نوعني على نشاطها بداية يف املؤسسة عتمدتإ لقد   
يف  بدأت، و بعد ذلك األجل طويل ستثماراإل لغرض ذلك و الطويلة الديون يف املتمثل و قرتاضباإل التمويل هو الثاين النوع

ا املتوسطة و الطويلة    .األجلقرتاض قصري اإل إىلو حتولت  األجلتسديد ديو

  نسبة األصول لحق الملكية: أوال

حقوق امللكية، حيث يظهر حالة الرفع املايل  إىلهتماما خاصا يف التحليل مقارنة مبؤشر القروض إهذا املؤشر  يأخذ   
مسامهة الرفع املايل يف رحبية  أمهيةاليت ال تتحمل فائدة ثابتة، كما يفيد يف التعرف على  األخرىلتزامات املتحقق من اإل

خنفاض إخنفاض يفسر بو هذا اإل %140و   %142خنفاض حيث بلغت اإلو يالحظ زيادة هذه النسبة يف . املؤسسة
 .2010يف عام  %135إىل أن بلغت  الديون

 الرفع المالي: ثانيا

 0.22: خالل سنوات الدراسة ، و تساوي قيمتهاعلى حقوق امللكية األجلحيسب الرفع املايل بقسمة الديون طويلة    
  .2010بالنسبة لسنة  0.08و ، 2009لسنة  0.18، 2008لسنة 
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 لدفع تضطر ال املؤسسة نإف ومنه التمويلي اهليكل يف األجل الطويلة للديون املنخفضة املسامهة عن النسب هذه تعرب   
 تعترب، املخاطرة درجة كذا و التكاليف ختفيض ضمان و قرتاضاإل إىل توجهها جراء) االقرتاض تكاليف( كبرية ثابتة تكاليف

 ديون طريق عن التمويل إىل املرحلة هذه يف للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة جلوء عن ناتج هذا و صغرية النسب هذه
  .خنفاض هذه النسبة طوال سنوات الدراسة، و قيامها بتسديد الديون الطويلة نظرا إلاألجل قصرية

  ستراتيجية المتاحة لدى المؤسسةالخيارات اإل: المطلب الثاني

ا مؤسسة املطاحن إسرتاتيجية اليت سنوضح يف هذا املطلب أهم اخليارات اإل      .الكربى للجنوب خالل سنوات الدراسةختذ

     ستراتيجية التنافسيةاإل: الفرع األول

 يعترب الذي و املنتج طبيعة حبكم األوىل بالدرجة ستهالكيإ سوق هو وحدة السميد و الفرينة فيه تنشط الذي السوق إن   
 اليت و ،...)سطيف رياضال ،الزيبان مطاحن( املنافسة املؤسسات من العديد هناك توجد اهلامة،كما ستهالكيةاإل املواد من

 املؤسسة وصول سبيل يف الصعوبات بعض خلق مما السوق، يف األقدمية و اخلربة ذات الكبرية املؤسسات من تعترب
 املبيعات نسبة أن إال عليها، املتعارف التسويق أساليب إىل املؤسسة أتجل هلذا املبيعات، من عالية نسبة وحتقيق للمستهلك

 املؤسسة كتسابإ عدم و املنافسة حدة إىل راجع هذا و، املؤسسة لتطلعات ترتقي مل النشاط من األوىل السنوات يف احملققة
 ختيارإب ستقوم ضوئه على الذي و احمليط لعناصر تشخيص بعملية املؤسسة قامت هلذا تغرياته، و احمليط بعناصر الكافية اخلرب

  .املناسب سرتاتيجياإل اخليار

 السوق من كربأ حصة كسب و املستهلك إىل الوصول جلأ من جديدة سرتاتيجياتإ و خطط وضع عليها كان نهأ إال   
  :منها نذكر حديثة أساليب على معتمدة التسويق إسرتاتيجية على ركزت سرتاتيجياتاإل هذه بني من ،و

و ذلك ) خلإ...كغ10كغ، 25كغ، 50(خمتلفة  بأوزانسرتاتيجيات هو تقدمي نفس املنتج و لكن هذه اإل أهممن  -
  .الزبائن وأكرب شرحية من العمالء أ إلرضاء

 و جباملنت أكثر للتعريف اجلرائد و التلفزة و اإلذاعة من كل مع مضاعفة اشهارية عقود إبرام مت :االشهارية العقود -
 .مزاياه

 يف املشاركة كذا ومتويل فرق رياضية، متويل  كتب، نشر و طباعة يف املسامهة يف تتمثل :الرعاية عقود و التبرعات -
 هذا خل،إ...اجلمعيات من للعديد التربعات تقدمي و إعاناتمنح  و ملتقيات و تظاهرات دولية وطنية و حملية تنظيم
 .للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة سمإ إلبراز

 .املستهلك جلذب هذا و خاصة مزايا و جودة ذات أغلفة بتكارإ مت حيث :المبتكرة األغلفة -
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 ما نوعا منخفض سعرها نأب جند حيث للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة ا ميزة تعترب :السعرية التنافسية سياسة -
 يقدر قراين صومام مطحنة مؤسسة سعر أن جند باملقابل للقنطار/دج3700 يعادل الذي و السوق ألسعار بالنسبة

 التموين بسبب هذا و تنافسية األكثر هو للجنوب لكربى املطاحن مؤسسة سعر أن أي للقنطار/دج4200:ب
 السوق يف سعره بينما للقنطار/دج1200 بسعر الدولة طرف من شرائها طريق عن األولية املادة من كبرية بنسبة
ن سعرها هو سعر تنافسي ما يضمن هلا شرحية كبرية من املستهلكني نظرا إ، و بالتايل ف للقنطار/دج4800 يعادل

 .أنفسهمخنفاض القدرة الشرائية للمستهلكني إل
 املستهلك من أكثر قرتاباإل هو منها اهلدفحيث متتلك املؤسسة العديد من نقاط البيع و اليت  :البيع نقاط -

 بطولقة واحدة إىل إضافة بسكرة مبدينة أربعة و من بني هذه النقاط .التسويق حسن ضمان و جباملنت والتعريف
  .ماميالتكامل األالذي حققت به و 

 ذهه أهم و اإلسرتاتيجية، هلذه إتباعها خالل من النتائج أفضل حتقيق سبيل يف القيود و العوائق بعض املؤسسة تواجه   
 املطلوبة للجودة ترتقي ال اليت و سترياداإل من أكثر احمللية السوق على ا التموين يف يعتمد اليت  األولية املادة قيد هو القيود

 ىعل احلصول املؤسسة ستطاعةإ عدم هو آخر عائق ،وهناك السوق يف األخرى املنتجات من جودة قلأ املنتجات جيعل ما
  .تنافسية قلأ جيعله و املنتج سعر يف رتفاعإ إىل يؤدي ما تكلفتها رتفاعإ بسبب اخلارج من األولية باملادة

 تسعى املؤسسة أن على يدل جيد مؤشر هذا أن إال املنتجات بغض مبيعات يف خنفاضإ هناك أن من بالرغم و سبق مما   
  .الظروف أحسن يف تنفيذه حماولة التنافسية خليار ختيارهاإ خالل من األفضل حتقيق إىل

  التوسع إستراتيجية: الفرع الثاني

 على للحصول هذا ،"إخوانه و غرير" مسماة إماراتية شركة مع شراكة عقد إىل للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة جتهتإ   
 هي املؤسستني كال مسامهة نسبة مليون 300 إىل ليصل املال رأس رفعو  أسهم إصدار يف واملتمثلة جديدة متويلية مصادر
  :كالتايل

 .للجنوب الكربى املطاحن ملؤسسة األسهم من% 50 -
  .إخوانه و غرير اإلماراتية للمؤسسة األسهم من% 50 -

 للجنوب الكربى املطاحن مؤسسة نشاط على جيابيةإ أثار شراكة عقد و أسهم طرح طريق عن التمويل لقرار كان حيث
  :هامهأ

 .ستثمارلإل جديدة آفاق يفتح ما هذا و املال رأس يف الزيادة -
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 .اإلماراتية املؤسسة خربة من ستفادةاإل و عاملي جتاري سمإ كتسابإ -
 الطاقة زيادة و اإلنتاج خطوط حركة لتحسني متطورة و عالية تكنولوجيا ذات و حديثة إنتاج جتهيزات على احلصول -

 .اإلنتاجية
 العالية اجلودة لضمان هذا و اخلارج من) القمح( األولية باملادة التموين إمكانية -
 يف ختزين وحدة كربأ تكون أن حاملرج ومن جناز،اإل قيد تعترب التخزين صوامع وحدة هي و جديدة وحدة إنشاء -

 أولية كمادة بيعها أو اإلنتاج يف ستغالهلاإ و  األولية املادة حتكارإ القدرة على للمؤسسة حييت ما هذا و إفريقيا
ال يف تنشط اليت األخرى للمؤسسات  .و هو ما يعترب تكامل خلفي حماولة السيطرة على سوق القمح ا

 مما األولية املادة جودة عن ناتج هذا خاصة مزايا رفيعة و عالية جودة ذو املنتوج من جديدة نوعية ستحداثإ -
  .تنافسية ميزة املؤسسة يكسب

  النمو إستراتيجية: الفرع الثالث

 األجل طويلة الديون طريق عن التمويل تعتمد على )2008(بداية فرتة دراسة احلالة  يف وحدة السميد و الفرينة كانت    
 ظروف يف النشاط مباشرة و ستثمارهاإ تدعيم جلأ منو  قوية صناعية قاعدة بناء جلأ من وذلك اخلاص رأمساهلا عن فظال

 بذلك متحملة الطويل املدى يف متويلية قرارات ختاذإ فضلت هلذا و السوق من حصة على احلصول لضمان ذلك و مالئمة،
 الصعب من بأنه العلم مع الديون فوائد يف تتمثل اليت و إضافية ثابتة تكاليف و التمويل من النوع هذا عن نامجة خماطرة درجة

  .املناسب التوقيت كذا و الكايف القدر و املناسبة بالشروط نوعه كان مهما متويلي مصدر أي على احلصول

ا الن اإلسرتاتيجية هذه املؤسسة ختارتإ لقد     نتائج حتقيق إىل يهدف خيارها أن أي الطويل املدى يف كانت نظر
و الذي نالحظه خالل الفرتة من  .النشاط بداية يف خسائر حتمل أو إضافية تكاليف هناك كانت ولو وحىت  مستقبلية
 إىلجتهت إو  األجل،الديون املتوسطة و الطويلة  دتقوم بتسدي أصبحتاملؤسسة تغري اجتاهها بل  أن 2010 إىل 2009

الديون الطويلة و املتمثلة يف الفوائد ما جعلها تركز على التمويل عن طريق  أعباءو ذلك للتخلص من  األجل؛قرتاض قصري اإل
ا قصرية  رأس   .تقرر على املدى الطويل أوفلم تعد تفكر  األجلاملال و جعل اسرتاتيجيا

تتبعها و يكون سرتاتيجيات اليت الديون فذلك يغري من القرارات و اإل أواملال  رأسعتمادها على إن املؤسسة بإو بالتايل ف    
 .ذلك من ناحية درجة املخاطرة

  ستراتيجياإل الخيار و المالي الهيكل ختيارإ في ةتدخلالم األطراف: الثالث المطلب

 مباشرة غري أو مباشرة بطرقة سواء اإلسرتاتيجية اخليارات و التمويل قرارات ختاذإ يف تتدخل اليت األطراف من العديد هناك   
  :أمهها
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  )المصلحة أصحاب( الداخلية األطراف: األول الفرع

  :سرتاتيجي يف األطراف التاليةتتمثل األطراف الداخلية املتخذة لقرار التمويل و اخليار اإل   

  لمساهمينا :أوال

 يناسبه الذي اخليار كذا و التمويل شكل ختيارإ يف التدخل هلا خيول ما هذا املال رأس لديها يتمركز اليت السلطة هي و   
ما اهليكل املايل  يتأثر آرائهمن إو بالتايل ف باملؤسسة املتعلقة النتائج أفضل حتقيق اجل من ، األرباححتقيق  إىليسعون  أل

مالك مؤسسة مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب و يف كل من  ن املسامهني ممثلنيإف املؤسسةبالنسبة هلذه و  .مصاحلهم وخدمة
  .لكل مالك %50بنسبة  إخوانهغرير و 

   المسير :ثانيا

م احمليط تغريات و التسيري جوانب خمتلف على طالعهمإ و املؤسسة يف موقعهم حبكم     حتديد يف أيضا يسامهون فإ
 مؤسسات طرف من املنافسة كخطر احمليط يف املؤسسة تواجه اليت التهديدات و الفرص ضوء على اإلسرتاتيجية اخليارات

ينظرون إىل هيكل رأس املال من زاوية  ، وستمراريتهاإ و املؤسسة بقاء هو و األمسى اهلدف إىل للوصول ،هذا أخرى
  .سرتاتيجي الذي تتبناه املؤسسة بني طريف عالقة العامل املشرتك فيها هو هيكل رأس املالاإلسرتاتيجية و بالتايل فاخليار اإل

   مدير المحاسبة و المالية: ثالثا

قرتاحه من هذا املدير و يقوم بعرضه على إقرار متويلي يتم  أيف ،ص جوانب احملاسبة و املاليةخي و هو املتحكم يف كل ما   
يعترب احد مهم و  رأيهالقرار، و  إبطال أوو بعد موافقة املسامهني يتم تنفيذ  اإلدارةجتماع جملس إاملسري الذي بدوره يعرضه يف 

اجلانب أن من  للتأكد إليهبالرجوع  إالسرتاتيجي إقرار  أيخذ أال ميكن  أيضاككل، و   GMSملؤسسة  األساسيةالركائز 
  .سرتاتيجيةايل يتحمل هذه اإلامل

  الخارجية األطراف:الثاني الفرع

  .و تشتمل على املؤسسات املنافسة، املستهلك و احمليط اخلارجي   

   منافسة مؤسسات :أوال

ال نفس يف تنشط اليت املؤسسات من العديد هناك تكون عندما     مؤسسة حالة يف و تشتد، املنافسة نإف السوق، داخل ا
 املستقبلية سرتاتيجياتاإل كذا و مؤسسة كل ضعف و قوة نقاط عتباراإل بعني تأخذ أن جيب للجنوب الكربى املطاحن

مطاحن الزيبان، مطاحن الغزال، مطاحن بوابة : فعلى املستوى احمللي هناك العديد من املؤسسات املنافسة نذكر منها
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على املستوى الوطين فهناك العديد من املؤسسات املنافسة يف  أما و الذين يعتربون منافسني مباشرين، اخل،...الصحراء،
  .عتباربعني اإل أخذهامنها سطيف و جباية و اليت جيب  أخرىواليات 

   المستهلك :ثانيا

 يؤثران اللذان و الشرائية قدرته و أذواقه تغري خالل من ذلك و سرتاتيجياإل املؤسسة خيار على املستهلك سلوك يؤثر   
 صومام مطحنة بينها من املؤسسات من العديد على حيتوي السوق أن و خاصة املنتجات، على الطلب نسبة على بدورمها
 اجلودة و املناسب السعر بني التوفيق و االختيار صعوبة أمام املستهلك يضع ما هذا الزيبان، مطاحن سطيف، رياض قراين،
  .الرفيعة

   الخارجي المحيط :ثالثا

 احمليط يؤثرو ، جتاهاتهإلذلك جيب على املؤسسة دراسته و حتليل  ستمرارإنه متغري بأالصفة الثابتة يف احمليط اخلارجي  إن   
 أو تكاليف بأقل األولية املواد كتوفري للمؤسسة تتاح اليت الفرص خالل من اإلسرتاتيجية املؤسسة خيارات على اخلارجي
 من نقصأ مما املنتج جودة على تنعكس اليت األولية املواد جودة عدم مثل املؤسسة تواجهها اليت التهديدات أو توفرها صعوبة

 .التنافسية املؤسسة قدرة

  الخيار االستراتيجي لوحدة السميد و الفرينة والهيكل المالي  العالقة بين: الفرع الثالث

صلحة يف املطريف بإن دراسة العالقة بني اهليكل املايل و اخليارات اإلسرتاتيجية تستوجب املرور  سابقا إليهما تطرقنا ك   
بالرغم من ف، سرتاتيجياإل نظر متعلقة باهليكل املايل و اخليارن لكل منهم وجهة أجند ب و املسريين، و هم املسامهني املؤسسة

و جيب العمل عل خلق التوازن  سرتاتيجي يتأثر بدوافع و أهداف كالمها،ن اخليار اإلإختالف وجهات نظر كال الطرفني فإ
ن وجهات النظر اليت إف و يف هذه املؤسسة حمل الدراسة ،سرتاتيجي املناسب و العكس صحيحإلبني اهليكل املايل و اخليار ا

و ترتك هلم كامل احلرية يف  عتباروجهات النظر اليت تؤخذ بعني اإل أهمل من املسري و مدير احملاسبة و املالية هي يتخذها ك
عتبار الوضعية املالية و كذلك بعني اإل تأخذسرتاتيجيات اليت تتبع ن اإلإ، و بالتايل فسرتاتيجيةختاذ القرارات املالية و اإلإ

و مع ذلك ال ميكن ، نوع من احلذر و احليطة تأخذسرتاتيجيات احمليط الداخلي و اخلارجي للمؤسسة، ما جيعل اإل ظروف
  .يف املؤسسات احمللية فهي صعبة التطبيقرض الواقع أتوضيح العالقة جيدا على 
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  خالصة الفصل الثالث

للجنوب و بالتحديد وحدة السميد حاولنا من خالل الدراسة التطبيقية التعرف على املؤسسة اجلزائرية املطاحن الكربى    
بتحليل البيانات  من خالل القيام، ذلك من خالل تشخيص هيكلها املايلو  اليت تنشط يف حميط تنافسي بكثافة ،الفرينةو 
  .تحصل عليهاامل

ستقرار املايل و تركيزها الوحدة تتسم باإل أنسرتاتيجيات املتبعة خالل تلك الفرتة اهليكل املايل و اإلتضح من خالل دراسة إ   
 إىل باإلضافة األجل،بتعادها عن الديون املتوسطة و الطويلة إ، و األجلاملال و القروض قصرية  رأس على التمويل عن طريق

  .ستقاللية املاليةباإل جل التمتعأو ذلك من  تسديدها هذا النوع من القروض

سرتاتيجيات اليت تتبعها هذه الوحدة خالل فرتة الدراسة فهي التكامل العمودي، التوسع، النمو، التنافس اإل أهم أما   
ا هذا النوع من جل التعريف باملؤسسة و جذب العمالءأو كل هذا من  ،اخل...بالسعر، ، نظرا حلدة املنافسة اليت يتسم 
إنطالقا من  سرتاتيجيختيار كل من اهليكل املايل و اخليار اإلإاليت تتدخل يف  األطرافخمتلف  إىلو قد تطرقنا  .األسواق

مشكلة من املؤسسات  اخلارجية األطراف وو املتمثلة يف املسامهني، املسري، و مدير احملاسبة و املالية،  األطراف الداخلية 
  .املنافسة، املستهلك و احمليط اخلارجي
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  :الصةخ

 حتديد أجل منسرتاتيجية املؤسسة، إو عالقته ب يكل املايلاهل حتليل عملية على الضوء تسليط حاولنا هذا حبثنا خالل من   
  :التالية النتائج إىل فخلصنا ،لصناعيةا للمؤسسة املناسب اإلسرتاتيجي اخليار

  :إختبار الفرضيات نتائج

يعد اهليكل املايل من أهم القرارات املالية يف املؤسسة، و هو عبارة عن مصادر التمويل اليت تشكل رأس  :ة األولىالفرضي

قروض بنكية، ديون (أو مقرتضة طويلة أو قصرية األجل ...) أسهم، أرباح حمتجزة، إحتياطات(املال سواء كانت ممتلكة 

امل تؤثر يف إختيار شكل متويل منها اخلطر املايل و املرونة ،حيث توجد هناك عدة عو ..)اإلستثمار و اإلستغالل، السندات

قل أكرب عائد و أأو للمفاضلة بني مصادر التمويل، حيث يتم املفاضلة بني مصادر التمويل تلك اليت حتقق . والسيطرة املالئمة

   .وىلدرجة خماطرة وهذا ما يثبت صحة الفرضية األ

ا خطة طويلة األجل  أو  :الفرضية الثانية يعترب حتديد اإلسرتاتيجية من ضروريات التسيري احلديث، حيث تعرف على أ

عملية تنمية وصيانة العالقة بني املؤسسة و احمليط الذي تعمل فيه، و ذلك من خالل حتديد أهداف و إسرتاتيجيات منو 

خليار اإلسرتاتيجي فيعد مرحل حامسة يف مسار اإلدارة وخطط حملفظة األعمال أو األنشطة اليت متارسها املؤسسة، أما ا

اإلسرتاتيجية، إذ تشكل حتوال هاما يف توجهات املؤسسة، وتنتج عنه آثار عميقة على مستقبلها و اهلدف من ذلك هو يف 

  .الغالب اإلنتقال إىل وضع أفضل، ولكن قد يكون اهلدف هو الدفاع عن وضع حايل مهدد

ا اإلسرتاتيجية و تفاضل بينها من أجل حتديد اخليار اإلسرتاتيجي املناسب، عليها  لكي تستطيع املؤسسة    أن حتدد خيارا

أن تقوم بعملية التحليل اإلسرتاتيجي عن طريق التشخيص الداخلي أي معرفة نقاط القوة و الضعف، و التشخيص اخلارجي 

كن أن تواجهها كخطر دخول منافسني جدد مثال، ذلك و ذلك بتحديد الفرص املتاحة أمام املؤسسة و التهديدات اليت مي

و . أن اخليار اإلسرتاتيجي جيسد قرار املؤسسة يف عالقتها مع السوق و احمليط عموما، أي أنه نتيجة ملعطيات عملية التحليل

  . هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية



  الخاتمة العامة
 

147 
 

تيجي فقط على عاتق املدير املايل،بل هناك أطراف  أخرى ال يقع إختيار اهليكل املايل و اخليار اإلسرتا :الفرضية الثالثة

، ..)املسامهني مبا فيهم املؤسسني أو اجلدد، املسريين ، جملس اإلدارة(تتدخل يف إختيارمها و املتمثلة يف األطراف الداخلية 

جيدر االشارة .ا الفرضية الثالثةو هو ما يثبت خط). البنوك،الشركات املنافسة، عناصر احمليط املتغرية(واألطراف اخلارجية مثل 

الىإن اخليار اإلسرتاتيجي و اهليكل املايل يعتربان من القرارات ذات اإلرتباط حيث ميكن بناء قرار اخليار اإلسرتاتيجي مع 

األخذ بعني اإلعتبار شكل اهليكل املايل املعتمد يف التمويل،كما ميكن أيضا اختيار هيكل رأمسال على ضوء اخليار 

اتيجي الذي تعتمده املؤسسة كنمط للتسيري اإلسرتاتيجي وهذا يدل على أن العالقة بينهما هي عالقة تكافؤ، أي أنه اإلسرت 

   .ميكن بناء أحدمها على ضوء العنصر اآلخر

  :الميدانية الدراسة نتائج

  :التالية النتائج إىل توصلنا املطاحن الكربى للجنوب ملؤسسة امليدانية الدراسة بعد   

 إمكانيات ميتلكون منافسيها أن حيث ستهالكي،إسوق و  املنافسة، حبدة تتميز سوق يف GMSمؤسسة  تنشط -

  .التسويقية و التصنيعية اخلربة و السوقية، احلصة يف نسبيا عليها ويتفوقون معتربة،

 .GMSملنتجات مؤسسة  بديلة منتجات توجد ال -

 املالية الوضعية و التصنيعية، الكفاءة و البشرية، املوارد كفاءة خالل من جيد، داخلي بأداء GMSمؤسسة  تتميز -

 .اجليدة

 .مشاريعها و أنشطتها يف كبريا منوا األخرية األربع السنوات خالل ؤسسة حمل الدراسةامل حققت -

 .اخللفي الرأسي التكامل ةإلسرتاتيجي كبري بشكل GMSمؤسسة  تعتمد -

 .التمييز ةإسرتاتيجي تنفيذ يف ضعف وجود -
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جل و تقوم بتسديد كل الديون ا تعتمد على الديون قصرية األبوضعية مالية مستقرة أل GMSتتميز مؤسسة   -

 .جلطويلة األ

   .طراف الداخلية و اخلارجيةسرتاتيجية منها األطراف تتدخل يف القرارات املالية و اإلهناك جمموعة من األ -

  :التوصيات

  :GMS ؤسسةمل بالنسبة التالية بالتوصيات األخذ ضرورة نرى السابقة النتائج من نطالقاإ   

و العمل على تطوير املنتجات ملواجهة  احمللية، للمنافسة للتصدي التنافسية اإلسرتاتيجيات تطوير على العمل -

 .التنافسية امليزة لتحقيق توجيهها و منتجات املؤسسات املنافسة

 مناسبة تنافسية سياسات خالل من وذلك الطلب، من معني جانب لتقدمي األسواق من عدد أكرب خرتاقإ حماولة -

 .والتطوير البحث عمليات تكثيف اخلارجي، الرتويج عمليات تكثيف اإلنتاج، خطوط تنويع مثل

سرتاتيجية املناسبة، ، و قبل اختيار اإلسرتاتيجية املؤسسة قبل صياغتهاإعلى دراسة كل اجلوانب املؤثرة على  زالرتكي -

  . ا ال تركز على دراسة حميط املؤسسةأل

    :البحث آفاق

 من جمموعة لنا تضحتإسرتاتيجية املؤسسة الصناعية، إاهليكل املايل على  تأثري يف املتمثلة و شكاليةاإل معاجلة بعد   

ال هذا يف للمهتمني مستقبلية دراسة موضوع تكون أن ميكن اليت املواضيع   :هي و ا

  .سرتاتيجية للنمو الداخليإالرفع املايل ك -

  .سرتاتيجيةثري اهليكل املايل على القرارات اإلأت -

  .حتليل الفجوة االسرتاتيجية -



149 
 

 
  الكتب باللغة العربية: أوال

 .2007: ، دار املسرية، االردنمقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةال شبيب دريد كامل،  .1
 .2009: ، االردن2، دار املسرية، طمقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةال شبيب دريد كامل،  .2
  .2000: الدار اجلامعية، مصر اإلستراتيجية،التفكير االستراتيجي و إعداد الخطة أبو بكر مصطفى حممود،  .3
اإلدارة االستراتيجية و جودة التفكير و القرارات في  النعيم فهد بن عبد اهللا، أبو بكر مصطفى حممود، .4

  .2008: ، الدار اجلامعية، مصرالمؤسسات المعاصرة
 .2002: اجلديدة، مصر ، الدار اجلامعية، اإلدارة اإلستراتيجية و إدارة األزماتأبو قحف عبد السالم .5
  .2002:  ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة اإلستراتيجيةو آخرون، إدريس ثابت عبد الرمحان،  .6
 .2008: ، دار الفكر اجلامعي، مصرالتمويل و اإلدارة المالية للمؤسساتأندراوس عاطف وليم،  .7
 .2009: ، دار املريخ، السعوديةرة الماليةاإلداسرور علي إبراهيم سرور، : اوجني برجيهام، ميشال ايرهاردت، ترمجة .8
 .1994: ، دار زهران، السعوديةاقتصاديات الصناعةباخمرمة أمحد سعيد ،  .9

 .2006: ، دار وائل، االردنالتسيير الماليبن ساسي الياس، قريشي يوسف،  .10
: وري، االردن، دار الياز االستراتيجية و التخطيط االستراتيجيبين محدان خالد حممد، إدريس وائل حممد،  .11

2009. 
: ، دار اليازوري، األردناإلستراتيجية و التخطيط االستراتيجيبين محدان خالد حممد، إدريس وائل حممد،  .12

2009. 
: ، املكتبة العصرية، مصراإلدارة المالية و البيئة المعاصرةمجعة السعيد فرحات، عبد السميع جاد الرب،  .13

2001. 
 .2008  :اجلزائر الدين، اء دار ،المؤسسة إستراتيجية حسني رحيم، .14
 .2000: ، دار وائل، االردناإلدارة اإلستراتيجيةاحلسيين فالح حسن عداي،  .15
 .2000: ، دار وائل للنشر، األردناإلدارة اإلستراتيجيةاحلسيين فالح حسن،  .16
 .2000: ،دار وائل، األردناإلدارة اإلستراتيجية احلسيين فالح حسني،  .17
 .2004:، الدار اجلامعية، مصر اإلدارة الماليةو آخرون ، احلناوي حممد صاحل،   .18
سنة النشر : ، دار اجلامعات املصرية، مصرأدوات التحليل و التخطيط في اإلدارة الماليةاحلناوي حممد صاحل،  .19

 .غري مذكورة



150 
 

 .2006: ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة الماليةاحلناوي حممد صاحل، العبد جالل إبراهيم،  .20
 .سنة النشر غري مذكورة: ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة الماليةاحلناوي حممد صاحل، قرياقص رمسية زكي،  .21
 .2007: ، الدار اجلامعية، مصرأساسيات التمويل و اإلدارة الماليةحنفي عبد الغفار،  .22
 .مذكورةسنة النشر غري : ، دار النشر غري مذكورة، مصراإلدارة الماليةحنفي عبد الغفار،  .23
 .2002: ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة الماليةحنفي عبد الغفار، قرياقص رمسية زكي،  .24
  .2004 :،دار وائل، األردن اإلدارة اإلستراتيجيةالركايب كاظم نزار،  .25
 .2008: ، دار الفجر، مصراإلدارة اإلستراتيجيةعبد احلكم اخلزامي، : روبرت ابتس، ديفيد يل، ترمجة .26
 .1994: ، دار املريخ، السعوديةاقتصاديات الصناعةفريد بشري طاهر، : ترمجة روجر كالرك، .27
 .2000: ، دار الفكر، االردناإلدارة و التحليل الماليالزعيب هيثم حممد،  .28
 .2000: ، الدار اجلامعية، مصراإلدارة االستراتيجيةالسيد إمساعيل حممد،  .29
: ، دار املريخ، السعوديةاإلدارة االستراتيجيةاملتعال،  حممد سيد امحد عبد: شارلز هل، جارديث جونز، ترمجة .30

2001. 
 .1998: ، دار صفاء، االردناإلدارة المالية الحديثة الشمخي محزة، اجلزراوي إبراهيم، .31
 .2003: ، دار حامد، األردنإستراتيجيات التسويقالصميدي حممود جاسم حممد،  .32
سنة النشر : ، دار النشر غري مذكورة، بلد النشر غري مذكورةيةاإلدارة المالالصياح عبد الستار، العامري سعود،  .33

 .غري مذكورة
 .2000: الدار اجلامعية، مصر ،اإلدارة اإلستراتيجيةالعارف نادية،  .34
  .2005: ، مؤسسة الشباب اجلامعية، مصراإلدارة اإلستراتيجية للمنظمات في ظل العولمةعباس صالح،  .35
 .2008: إثراء، الشارقة، اإلدارة المالية عباس علي، .36
 .2008: ، دار حامد، األردناإلدارة الماليةعبد اهلادي حممد سعيد،  .37
 .1999: ، دار احملمدية، اجلزائرتقنيات مراقبة التسييرعدون ناصر دادي،  .38
 .2001: ، دار الربكة، االردناإلدارة و التحليل الماليالعصار رشاد، و آخرون،  .39
 .2008: ،دار املسرية، األردن نظم المعلومات اإلستراتيجيةلوى أمني، العمري غسان عيسى، السامرائي س .40
 .2007: ، دار وائل، األردناإلدارة اإلستراتيجية الغاليب طاهر حمسن منصور، إدريس وائل حممد صبحي، .41
 .2005: ، املكتبة األكادميية، مصردراسات في التمويلغنيم حسني عطا،  .42
، التمويل اإلداريبد الرمحان دعاله بيله، عبد الفتاح السيد سعد النعماين، ع: فرد ويستون، يوجني برجام، ترمجة .43

 .1993: دار املريخ، السعودية
 .2002: ، دار جمدالوي، األردناإلدارة اإلستراتيجيةالقطامني أمحد،  .44



151 
 

  .1996: ، دار جمدالوي، االردنالتخطيط االستراتيجي و اإلدارة االستراتيجيةالقطامني امحد،  .45
 .2004: ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرالتسيير الماليمبارك، لسلوس  .46
 .2004: ، الدار اجلامعية، مصرالتنظيم اإلداريماهر أمحد،  .47
 .2007: ، الدار اجلامعية، مصرالدليل العملي للمديرين في اإلدارة اإلستراتيجيةماهر امحد،  .48
 .2009:، املكتب اجلامعي احلديث، مصرالماليةاإلدارة  اللحلح امحد عبد اهللا، املرسي جالل الدين، .49
 .2007: ، املكتب اجلامعي احلديث، مصراإلدارة اإلستراتيجيةمرسي نبيل حممد، سليم امحد عبد السالم،  .50
 .2006: ، االردن2، دار وائل، طاالتجاهات الحديثة في التحليل المالي و االئتمانيمطر حممد،  .51
، جمموعة دارة اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي و العشروناإلاملغريب عبد احلميد عبد الفتاح،  .52

  .1999: النيل العربية، مصر
 .2006: ، املكتبة العصرية، مصرالتخطيط اإلستراتيجياملغريب عبد احلميد عبد الفتاح، غربية رمضان فهيم،  .53
 .2009: دار اليازوري، األردن، اإلدارة المالية المتقدمةارشد فؤاد التميمي،  النعيمي عدنان تايه، .54
 .2007: ، دار املسرية، االردناإلدارة الماليةالنعيمي عدنان تايه، و آخرون،  .55
 .2010: ، دار اليازوري، االردناإلدارة االستراتيجيةياسني سعد غالب،  .56

  الكتب باللغة الفرنسية: انياث

1. A.C.Martinet, Stratégie, Vuibert, France: 1983. 
2. André Farber, Eléments d'analyse financière, Université Libre de 

Bruxelles,2002.  
3. Alain capiez, éléments de gestion financière, 4 ème édition, Masson, France: 

1995. 
4. Claude Rozsa, Christian Guyon, la fonction financière dans l’entreprise, 

Masson, 3ème édition, France : 1993. 
5. Denis babusiaux, décision d’investissement et calcul économique dans 

l’entreprise, édition economica et technip, France: 1990. 
6. Frédéric Leroy, les stratégies de l’entreprise, Dunod, France: 2001. 
7. Gerry Johnson et autres, Stratégique ,2ème édition, Pearson, France: 1983. 
8. Jean barreau, Jacquline delahye, gestion financière, 10ème édition, Dunod, 

France : 2001. 
9. Jean Claude tarondeau, stratégie industrielle, Vuibert, 2 ème édition, France: 

1998. 
10. Jean marie gagnon, Nabil khoury, traité de gestion financière, édition ESKA, 2 

ème édition, France: 1981. 
11. Jean Pierre Helfer, et autres, management stratégique et organisation, Vuibert, 

3 ème édition, France: 2000. 
12. Josette Peyrard, Analyse financière avec exercices, Vuibert, 8ème édition, France: 

2000. 
13. Kim Huynh, Damien Besancenot, économie industrielle, Bréal, France: 2004. 



152 
 

14. Michael porter, choix stratégiques et concurrence, economica, France: 1982 . 
15. Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, Dalloz, 3eme édition, France: 1998. 
16. Stéphane Griffiths, gestion financière, Chihab-Eyrolles, Algérie: 1996. 

  الكتب باللغة االنجليزية: ثالثا

1. John Lipczynski and others, industrial organization, Pearson, 2nd edition, 
England: 2005. 

2. Michel porter, competitive advantage, the free press, USA: 1985. 
3. Norton Paley, The Manager’s Guide to Competitive Marketing Strategies, 3RD 

Edition, Thorogood, England: 2005. 
4. Roger Clarke, industrial economics, Blackwell, USA: 2003. 

  األطروحاتالمذكرات و : رابعا

غري  ،، مذكرة ماجستري يف علوم التسيريللمؤسسة االقتصاديةاثر إستراتيجية الشراكة على الوضعية المالية  ،بلعور سليمان .1
 .2004: منشورة، جامعة اجلزائر

، مذكرة ماجستري تكنولوجيا المعلومات على استراتيجيات التسعير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تأثيرموسى، بن البار  .2
 .2009: جامعة بسكرة غري منشورة،يف علوم التسيري،

: ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، غري منشورة، جامعة باتنةالبناء قطاع في لمؤسسة إستراتيجية إلعداد مساهمةبوزيدي دارين،  .3
2005. 

، مذكرة ماجستري اقتصاد و تسيري املؤسسة، غري منشورة، مصادر التمويل و أثرها على الوضع المالي للمؤسسةبوشوشة حممد،  .4
 .2007: جامعة بسكرة

 غري منشورة، ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة اإلستراتيجية األعمال ةإدار حوحو فضيلة،  .5
 .2005 :جامعة اجلزائر

مذكرة ، التنافسية وميزتها الفلسطينية الجامعات في العليا اإلدارة لدى اإلستراتيجي التوجه بين العالقة ،محودة الدهدار مروان .6
 .2006: األعمال، فلسطنيماجستري يف إدارة 

 .2001 :، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، غري منشورة، جامعة اجلزائرمحددات اختيار الهيكل التمويلي للمؤسسةرفاع توفيق،  .7
 .2005: ، أطـــروحة دكتوراه يف العلوم االقتـصادية، جامــعة اجلــزائرالتحالف اإلستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائريةزغدار أمحد،  .8
، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة أهمية التحليل االستراتيجي في المؤسسة العموميةزغدار أمحد،  .9

 .1998: اجلزائر
، اثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضيه،  .10

 .2005: دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائرأطروحة 
، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، غري منشورة، دور التحليل المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسة الجزائريةشباح نعيمة،  .11

 .2008: جامعة بسكرة
: اجلزائر جامعة اجستري يف علوم التسيري، غري منشورة،مذكرة م ،المؤسسة أداء في دورها و التنافسية اإلستراتيجيةشيقارة هجرية،  .12

2005. 



153 
 

 .2004: ، جامعة باتنةغري منشورة، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،  مؤسسة صناعية إستراتيجيةمحاولة لتصميم ، فريوز شني .13
العلوم االقتصادية، غرب ، أطروحة دكتوراه يف سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، يوسف قريشي .14

  .2005: منشورة، جامعة اجلزائر
، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، غري اثر التشخيص المالي على تنافسية المؤسسة االقتصادية الجزائرية، عقبة قطاف .15

 .2009: منشورة، جامعة بسكرة
غري ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، سة الوطنيةالترويج في تحسين القدرة التنافسية للمؤس إستراتيجيةدور كباب منال،  .16

 .2007: جامعة املسيلةمنشورة، 
، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، غري منشورة، دور اإلدارة االستراتيجية في تحسين تنافسية المؤسسة االقتصاديةحمبوب مراد،  .17

 .2007: جامعة بسكرة
: ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائرسايرة العولمة االقتصاديةالتسويق االستراتيجي و أهميته في م نوري منري، .18

2005. 
مذكرة  ،اثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال على توجهات اإلستراتيجية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يزغش كاميليا .19

  .2009:علوم التسيري،جامعة بسكرةيف  ماجستري

  المجالت و المقاالتالمداخالت : خامسا

دور تكلفة رأس المال في اتخاذ قرار تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دادن عبد الغاين، و آخرون، مداخلة بعنوان  .1
، الدورة التدريبية الدولية حول متويل املشروعات الصغرية و املتوسطة و تطويرها يف الرفع المالي كإستراتيجية للنمو الداخلي

 .  2003: ات املغاربية، اجلزائراالقتصادي
يد، معراج هواري .2 ، امللتقى تحديد هيكل رأس المال و دورها في تحديد قيمة المؤسسة مداخل، مداخلة بعنوان تيماوي عبد ا

 .2005: الوطين حول إشكالية تقييم املؤسسات االقتصادية، جامعة سكيكدة، اجلزائر
، امللتقى الوطين حول إشكالية تقييم املؤسسات المالي على القيمة السوقية للمنشاة تأثير الهيكل، مداخلة بعنوان زغيب مليكة .3

 .2005: االقتصادية، جامعة سكيكدة، اجلزائر
تقييم األداء االستراتيجي في المؤسسات االقتصادية باستخدام أسلوب المراجعة ، و آخرون،  مداخلة بعنوان قرين علي .4

 .2005: ، امللتقى الوطين األول حول إشكالية تقييم املؤسسات االقتصادية، اجلزائراإلستراتيجية
 :جامعة ورقلة ،، جملة الباحث، العدد اخلامسأثر تحليل البيئة الخارجة والداخلية في صياغة اإلستراتيجية، داودي الطيب .5

2007 . 
، املؤمتر في المؤسسات الصناعية)  SWOT( تقدير المخاطرة في ظل تحليل ، مداخلة بعنوان يوسف عبد الستار حسني .6

 .2007: العلمي الدويل السابع حول إدارة املخاطر و اقتصاد املعرفة، األردن
: ، امللتقى األول للتسويق يف الوطن العريب، الشارقةاستراتيجيات التسويق التنافسية، مداخلة بعنوان بن عبد اهللا حممدالعوض  .7

2002. 
، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية اإلدارة االستراتيجية و دعم القدرات التنافسية للمؤسسات العربية العامة و الخاصة .8

 .2008: أعمال املؤمترات، مصر



154 
 

قيا، العدد ، جملة اقتصاديات مشال إفريالتحالف االستراتيجي كضرورة للمؤسسات االقتصادية في ظل العولمةبن عزة حممد أمني،  .9
 .2005: الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

، حبوث و االندماج و التحالفات االستراتيجية بين الشركات في الدول العربية، العوضي رفعت السيد، بسيوين إمساعيل علي .10
 .2007: ، مصر2، طاإلداريةدراسات املنظمة العربية للتنمية 

املؤمتر العلمي الدويل السنوي السادس دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد،  مداخلة بعنوان، حممد جنيب حممد صادقحسن  .11
 .2006: االردن ،ألخالقيات األعمال وجمتمع املعرفة

12.Raja MTANIOUS, Mathieu PAQUEROT, structure de propriété et 
performance du firmes, Finance contrôle stratégie, volume 2, N°4,décembre 
1999. 

  المواقع االلكترونية: سادسا

: السابع، الواليات املتحدة األمريكية الشركات الدليل حلوكمة العاملي املنتدىللشركات ،  األخالقية البوصلةسوليفان،  .د جون .1
2008، www.gogf.org. 

، www.sameher.com ،15/6/2011، االستراتيجيات التنافسيةالميزة التنافسية و مصطفى حسن صبحي،  .2
20:30.  

3. Michel Marchesnay, management stratégique, ADREG, 2004 ,www.additions-
adreg.net 

4. http://www.AFFi2007.u.bordeaux4.fr/actes/28. 25/11/2011  لوحظ يف 
5. http://www.bourgogne.fr/wp/0991202.pdf  29/12/2011  لوحظ يف 
6. http://www.strategie-aims.com/events  . 20/12/2011  لوحظ يف                                                                                   

  المحاضرات: سابعا

: لبة االقتصاد الصناعي، جامعة بسكرة، حماضرات مقدمة لطإستراتيجية المؤسسةرحال سالف،  .1
2010/2011.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCCOMPTA (c) DLG

GMSud SPA MINOTERIE.SEMOULERIE TABLEAU N°:1

ZONE D'ACTIVITE OUMACHE BISKRA

N° D'IDENTIFICATION:099907024213903

ACTIF DU BILAN

EXERCICE:01/01/09 AU 31/12/09

COMPTE ACTIF MONTANT BRUT AMORT/PROV MONTANT NET

INVESTISSEMENTS

22 TERRAINS 74 715 080,00 74 715 080,00

24 EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 1 128 196 287,19 560 409 493,21 567 786 793,98

25 EQUIPEMENTS SOCIAUX 283 798,40 191 121,94 92 676,46

28 INVESTISSEMENTS EN COURS 8 054 258,94 8 054 258,94

TOTAL 2 1 211 249 424,53 560 600 615,15 650 648 809,38

STOCKS

31 MATIERES ET FOURNITURES 31 035 301,66 31 035 301,66

33 PRODUITS SEMI-OUVRES 6 071 184,58 6 071 184,58

35 PRODUITS FINIS 8 219 095,58 8 219 095,58

37 STOCKS A L'EXTERIEUR 6 801 163,52 6 801 163,52

TOTAL 3 52 126 745,34 52 126 745,34

CREANCES

40 COMPTES DEBITEURS DU PASSIF 2 499 026,78 2 499 026,78

42 CREANCES D'INVESTISSEMENT 108 566 793,21 108 566 793,21

43 CREANCES DE STOCKS 39 187 734,06 39 187 734,06

44 CREANCES / ASSOCIES & S. APPA. 263 095,17 263 095,17

45 AVANCES POUR COMPTES 11 119 739,21 11 119 739,21

46 AVANCES D'EXPLOITATION 3 533 769,47 3 533 769,47

47 CREANCES SUR CLIENTS 116 080 266,02 11 946 472,32 104 133 793,70

48 DISPONIBILITES 18 243 569,92 18 243 569,92

TOTAL 4 299 493 993,84 11 946 472,32 287 547 521,52

88 R‚sultat de l'exercice 39 951 616,21 39 951 616,21

TOTAL GENERAL 1 602 821 779,92 572 547 087,47 1 030 274 692,45



PCCOMPTA (c) DLG

GMSud SPA MINOTERIE.SEMOULERIE TABLEAU N°:1

ZONE D'ACTIVITE OUMACHE BISKRA

N° D'IDENTIFICATION:099907024213903

PASSIF DU BILAN

EXERCICE:01/01/09 AU 31/12/09

COMPTE PASSIF MONTANT

FONDS PROPRES

10 FONDS SOCIAL 300 000 000,00

17 LIAISONS INTER-UNITES 279 368 887,49

18 RESULTATS EN INSTANCE D'AFFECT 165 962 222,74

TOTAL 1 745 331 110,23

DETTES

52 DETTES D'INVESTISSEMENT 97 477 266,53

53 DETTES DE STOCKS 175 333 910,92

54 DETENTIONS POUR COMPTE 714 311,20

56 DETTES D'EXPLOITATION 11 418 093,57

TOTAL 5 284 943 582,22

TOTAL GENERAL 1 030 274 692,45



Minotrie Semoulerie

Zone d'activité  -  Oumache Biskra

N° D'IDENTIFICATION:099907024213903

EXERCICE:01/01/10 AU  31/12/10

BILAN (ACTIF) <copie provisoire>

ACTIF NOTE

N N-1

Net Net

Amortissements

Montants Provisions et

Bruts pertes de

valeurs

ACTIFS NON COURANTS

Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains 74 715 080,00 74 715 080,00

Bâtiments 427 467 260,74 99 383 127,99 328 084 132,75

Autres immobilisations corporelles 713 173 292,96 540 451 512,49 172 721 780,47

Immobilisations en concession

Immobilisations encours 9 455 449,95 9 455 449,95

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence

Autres participations et créances rattachées 73 774 137,90 73 774 137,90

Autres titres immobilisés

Prêts et autres actifs financiers non courants 85 545 739,01 85 545 739,01

Impôts différés actif 9 853 047,90 9 853 047,90

TOTAL ACTIF NON COURANT 1 393 984 008,46 639 834 640,48 754 149 367,98

ACTIF COURANT

Stocks et encours 59 749 405,41 59 749 405,41

Créances et emplois assimilés

Clients 79 579 534,54 10 301 024,80 69 278 509,74

Autres débiteurs 84 096 090,87 84 096 090,87

Impôts et assimilés

Autres créances et emplois assimilés

Disponibilités et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie 41 339 404,87 41 339 404,87

TOTAL ACTIF  COURANT 264 764 435,69 10 301 024,80 254 463 410,89

TOTAL GENERAL ACTIF 1 658 748 444,15 650 135 665,28 1 008 612 778,87



Minotrie Semoulerie

Zone d'activité  -  Oumache Biskra

N° D'IDENTIFICATION:099907024213903

EXERCICE:01/01/10 AU  31/12/10

BILAN (PASSIF) <copie provisoire>

NOTE N N-1

CAPITAUX PROPRES

Capital émis 300 000 000,00

Capital non appelé

Primes et réserves -  Réserves consolidés (1)

Ecart de réévaluation

Ecart d'équivalence (1)

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 23 325 408,71

Autres capitaux propores - Report à nouveau 126 456 612,41

Comptes de liaison 292 159 651,81

Part de la société consolidante (1)

Part des minoritaires (1)

TOTAL I 741 941 672,93

PASSIFS NON-COURANTS

Emprunts et dettes financières 62 140 883,83

Impôts (différés et provisionnés)

Autres dettes non courantes

Provisions et produits constatés d'avance

TOTAL II 62 140 883,83

PASSIFS COURANTS:

Fournisseurs et comptes rattachés 195 298 601,93

Impôts 1 520 050,85

Autres dettes 7 711 569,33

Trésorerie passif

TOTAL III 204 530 222,11

TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III) 1 008 612 778,87

(1) A utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés


