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 مقدمة
 

أف مف األولويات المالية لممؤسسة تعظيـ قيمتيا ومحافظة عمى نصيبيا في السوؽ، مع ضرورة التوفيؽ بيف 
المردودية والسيولة، ذلؾ أف تحسف أدائيا المالي في المستقبؿ مقترف بطبيعة القرارات المالية المتخذة في 

أولويات سياستيا المالية )النمو،  الحاضر، وعميو يجب أف تضع المؤسسة استراتيجية مستقبمية تحدد فييا
المردودية، استقبللية( وتدعميا بخطط عممية )تخطيط االستثمار والتمويؿ( تعمؿ عمى تنسيؽ بيف الوظائؼ 

 وتجنبيا مخاطر داخمية وخارجية، مف شانيا حسيف األداء المالية وتعظيـ ثروة المؤسسة والمساىميف. 

لي والجبائي تأثير عمى اتخاذ القرار المالي لممؤسسة، ومف ثـ عمى ومما ال شؾ فيو أف لطبيعة النظاـ الما
السموؾ التمويمي واالستثماري لممؤسسات االقتصادية، كما أف توجو السياسة المالية لممؤّسسة يتأثر بالمحيط الذي 

الخاصة تتطور فيو، لذلؾ ال يمكف رسـ استراتيجية وسياسة مالية ناجحة وفعالة دوف ادراج لمعوامؿ وشروط 
 بالمحيط المالي.

، وىذا لموصوؿ إلى تحديد النظرة الشاممة التخاذ القرار عمى المدى الطويؿأف اليدؼ مف ىذا المقياس ىو 
في إطار السياسة العامة لممؤسسة وأولوياتيا، ، واالستثمارية لممؤسسةالتمويمية  ومحددات القراراتفيـ محفزات 

، قرار توزيع االرباحييكمة مناسبة لرأس الماؿ، البحيث نتعرض ألىـ العوامؿ المؤثرة عمى القرارات اختيار 
 ...إلخ.لبلستثمار المالي وتسيير الحقيبة المالية

 نحاول من خالل ىذه المطبوعة التركيز عمى الجوانب التالية: كما

  القرارات االستراتيجية لممؤسسة.أسس التشخيص المالي لممؤسسة وضرورتو في اتخاذ توضيح 

 .انعكاسات القرارات المالية االستراتيجية عمى قيمة المؤسسة 

 .تحديد عوامؿ ومحددات القرار االستراتيجي 

 وتوزيع االرباح وانعكاساتيا  التمويؿ، اإلستثمار االستراتيجية الخاصة بقرارلقرارات المالية سيرورة اتخاذ ا
 المستقبمية.

  رفع رأس الماؿ، تسيير الحقيبة المالية،  )مثبل: التخطيط واستراتيجية التمويؿ الخارجي لممؤسسةسبؿ
إلخ( ...



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
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 المالية لممؤسسة مفاىيم أساسية لالستراتيجية والسياسة: 1المحور 
 

I. االستراتيجية الماليةو  المفيوم العام لالستراتيجية: 
 العام لالستراتيجية وتخطيط االستراتيجي:مفيوم  .1

 :االستراتيجيةتعريف  . أ
يمكف تعريؼ االستراتيجية مف الناحية المغوية بأنيا خطة، أو سبؿ العمؿ، وىناؾ مفاىيـ خاصة لبعض 

 الفقياء المتخصصيف في أعماؿ اإلدارة واالستراتيجية نجد منيـ:
بأنيا تمثؿ اعداد األىداؼ والغايات األساسية الطويمة األجؿ  Alfred chandler* كما يعرفيا ألفريد شندلر 

 1 لممؤسسة واختيار خطط العمؿ وتخصيص الموارد الضرورية
أف االستراتيجية ىي: مجموعة القرارات  de-woot Philippe* كما تعرفيا مدرسة ىافارد وفيميب ديووت 

الميمة لبلختيارات الكبرى لممنظـ المتعمقة بالمؤسسة في مجموعيا، والرامية إلى تكييؼ المؤسسة مع التغيير، 
وكذا تحديد الغايات األساسية، والحركات مف أجؿ الوصوؿ إلييا والقرارات األساسية الختيار الييكؿ التنظيمي 

 2 بار تطبيؽ االستراتيجية.واألخذ بعيف االعت

 مراحل نظام التخطيط االستراتيجي. . ب
  1 تتمخص مراحؿ نظاـ التخطيط االستراتيجي في خمسة مراحؿ ىي:

 :مرحمة وتحميل وتشخيص الوضعية االستراتيجية لممؤسسة في محيطيا 
ىذه المرحمة تضـ دراسة المحيط، وىي تعني حصر القيود والفرص التي يقدميا المحيط في توجيياتو، 
وتحديد العناصر الحرجة التي تسمح بنجاح المؤسسة، ويقسـ المحيط لدى البعض إلى مباشر وموسع، فاألوؿ 

يد أف تدخؿ فيو، أما المحيط يرتبط بقطاع نشاط المؤسسة منتوجات، أسواؽ الذي تنشط فيو المؤسسة، أو التي تر 
الموسع: فيشمؿ عناصر متعددة مثؿ الدور الذي تمعبو المؤسسة االقتصادية في حياة اإلنساف وضرورة تكيفيا 

 مع احتياجاتو االجتماعية والثقافية وغيرىا، 
 مرحمة تحميل أو إظيار السياسة واألىداف العامة: 

ا المسيروف كمجاؿ لعمؿ المؤسسة وىي العناصر التي يتـ وفييا يتـ إظيار النيايات والغايات التي يراى
 تحديدىا بواسطة عدة طرؽ، وتتدخؿ عدة أطراؼ ليا دور ووجود في المؤسسة.

 .1 مرحمة وضع الخطة االستراتيجية  
في ىذه المرحمة يتـ القياـ بعممية اختيار إحدى االستراتيجيات الممكنة لممؤسسة، والتي تستطيع أف تحقؽ 

بر نسبة مف النجاح مف اإلمكانيات أو البدائؿ المختمفة، ويتعمؽ ىذا العمؿ بالنتائج اإلدارية الخارجية فييا أكػ
 والداخمية مف جية، وسياسية المؤسسة وأىدافيا مف جية أخرى.

                                                           
1
 Voir, https://www,lesclefsdumanagement,com/chandler-alfred/ , 10/12/2020, 

2
 Voir, https://www,assistancescolaire,com/eleve/1STMG/management-des-organisations/reviser-le-

cours/1stmg_man_14/print?print=1&printSheet=1, 10/12/2020, 

https://www.lesclefsdumanagement.com/chandler-alfred/
https://www.assistancescolaire.com/eleve/1STMG/management-des-organisations/reviser-le-cours/1stmg_man_14/print?print=1&printSheet=1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/1STMG/management-des-organisations/reviser-le-cours/1stmg_man_14/print?print=1&printSheet=1
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 :مرحمة الخطة العممية 
ى برامج أكثر دقة المرحمة التي يتـ فييا ترجمة العمميات الضرورية المنبثقة عف االستراتيجية المختارة إل

نسبيا، وفي نفس الوقت التأكد مف مردوديتيا المالية وانسجاميا وتعمؿ كحمقة تربط بيف االستراتيجية والنظاـ 
 الموازني.

 وأىداؼ ىذه الخطة أساسا ثبلثة: أىداف الخطة العممية: - أ
خمي لممؤسسة تحسيف عمؿ النشاطات الموجودة بتخطيط أعماؿ تطوير باالتجاه أكثر إلى التحميؿ الدا −

استكماال لمتحميؿ االستراتيجي، والقتراح أعماؿ تطوير ترمي إلى رفع كفاءة طرؽ تسيير النشاطات 
 الموجودة.

برمجة القرارات الواجب اتخاذىا لتنفيذ االختيارات االستراتيجية المختارة وذلؾ بوضع تواريخ قصوى  −
 المحددة. ليذه القرارات مع األخذ بعيف االعتبار األىداؼ والنتائج

ترقيـ أو تقييـ مجموع اإليرادات والمصاريؼ الناتجة عف االستراتيجيات المحتفظ بيا، وتوزيعيا أفقيا  −
 وعموديا، وبعد ذلؾ مراقبة أو اختيار االنسجاـ بجمع الخطط لمختمؼ األقساـ.

  1 إعداد الخطة العممية: - ب
 تتـ ىذه العممية عادة عبر ثبلث مراحؿ:

 :إعداد المعطيات األساسية والتي تشمؿ األىداؼ واالستراتيجيات العامة المختارة مف طرؼ  أوال
اإلدارة العامة، وكذلؾ فرضيات العمؿ ورزنامة وقواعد اإلجراءات التي تضمف انسجاـ األرقاـ وىي 
عناصر تأتي مف مصمحة التخطيط وىنا يتـ توزيع األىداؼ العامة إلى أىداؼ جزئية حسب مراكز 

 لمسؤوليات.ا
أف تقسيـ اليدؼ العاـ يجب أف  Guiriec et degurnyوىناؾ صعوبة في تحديد ىذه المراكز والتوزيع وقد اقترح 

يتـ في إطار مجموعة عمؿ مكونة مف األشخاص المعينيف األساسيف أيف يتـ البحث عف الحوار األكثر ثراء، 
 وتتـ التحكيمات كؿ أساس المؤثرات التالية:

االعتبار لكؿ مراكز مسؤولة لجزء المصاريؼ الثابتة والمتغيرة وبالنتيجة بإمكانياتو الحقيقية األخذ في  −
 لمػحركة.

 اعتبار المجيودات السابقة لكؿ مركز وما يممكو كؿ منيا كاحتياطي لمتحسيف. −
 مقارنة مستوى مردودية لكؿ مركز إف كاف ممكنا مع مستوى الذي حققو مركز مشابو في مؤسسات أخرى. −

 :إعداد خطط فرعية عممية: الخطط الفرعية تكوف حسب ىيكمة المؤسسة، فيمكف وضع ىيكمة  ثانيا
  P.P.Bلمخطط حسب الوظائؼ وىو األكثر شيوعا في ىذا النظاـ 

أو حسب خطة المنتوجات أو حسب المنطقة الجغرافية...الخ، وفي كؿ مف ذي الخطط، حسب كؿ ميداف 
 نشاط، يجب أف تحتوي عمى:

الكفاءة الواجب الوصوؿ إلييا مستوى النشاط، المردودية، النوعية، اإلنتاجية ...الخ المحددة بعد غايات  −
 االتفاؽ بيف مسؤوؿ الدائرة والمدير العاـ.
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البرامج الواجب تنفيذىا حتى تحقؽ االستراتيجيات المختارة وتؤدي بشكؿ جيد التطور المسطر بحيث يجب  −
 يات الواجب اتخاذىا.أف تظير ىذه البرامج كؿ مف العمم

 :وضع الخطة العامة والمصادقة عمييا: في ىذه المرحمة يتـ وضع وثائؽ تركيبية نيائية متعددة  ثالثا
السنوات، انطبلقا مف الخطط الفرعية، مثؿ حسابات االستغبلؿ العامة، أو حسب مجاالت النشاط 

 وخطط االستثمارات وخطط العماؿ...الخ.

 المالية لممؤسسة: االستراتيجيةمفيوم وسيرورة  .2
، وذلؾ ألنيا Les critères de décisionاالستراتيجية المالية تعني ٍاختيار معايير ٍاتخاد القرارات االستراتيجية 
 1 تيدؼ لتوجيو بشكؿ بات ولمدة طويمة نشاطات وىياكؿ تنظيـ المؤسسة.

  :2بأربعة مراحؿ وىيتمر االستراتيجية المالية سيرورة االستراتيجية المالية: 
وتخص التشخيص ااٍلستراتيجي لممؤسسة، والتي تيدؼ، بشكؿ عاـ، لتبييف نقاط القوة المرحمة األولى: 

 والضعؼ، ويستنتج منيا المتطمبات الواجبة ااٍللتزاـ، والفرص التي يجب تطويرىا التشخيص العاـ لممؤسسة.
ور، ٍاذ تختار المديرية العامة التكنولوجيات والمنتوجات وىو ٍاختيار التوجيات العامة لمتطالمرحمة الثانية: 
 واألسواؽ الجديدة.

وىي مرحمة تقدير وٍاختيار الوسائؿ الواجب ٍاستعماليا لتحقيؽ ىذه االستراتيجية، ويمعب المرحمة الثالثة: 
 التحميؿ المالي دورا أساسيا في ىذه المرحمة ٍاذ يقيـ ااٍلستثمارات المزمع ٍانجازىا.

وىي المرحمة األخيرة التي تعكس االستراتيجية العامة الخاصة بالبحث وتجنيد الموارد المالية حمة الرابعة: المر 
 المبلئمة وتحقيؽ التركيب التقني لمعمميات ٍاقتراض، زيادة رأس الماؿ.

 االستراتيجي:المالي  مفيوم التخطيط .3
التخطيط كمفيـو عاـ ىو جيد موجو ومقصود ومنظـ لتحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ معينة في فترة زمنية  إف   

 محددة وبماؿ وجيد محدديف.
ويعرفو فريدماف عمى أنو طريقة تفكير وأسموب عمؿ منظـ لتطبيؽ أفضؿ الوسائؿ المعرفية مف أجؿ  

 3ومحددة ومتفؽ عمييا.توجيو وضبط عممية التغير الراىنة بقصد تحقيؽ أىداؼ واضحة 
أما التخطيط المالي االستراتيجي عبارة عف التبصر بالمثالي لممؤسسة في المستقبؿ وتحقيؽ ىذا الشكؿ  
كشؼ حجب المستقبؿ الخاص بشكؿ المؤسسة، التبصر بمبلمح المؤسسة في المستقبؿ، تصور  1 :آفيو إذ

المؤسسة مستقببل وتخيؿ مجاؿ األعماؿ واألنشطة لتوجيات ومسار المؤسسة في المستقبؿ، رؤية رسالة وأىداؼ 
 التي تدخؿ في المؤسسة.

 أفاق التخطيط المالي: .4
                                                           
1
 Belletanté, B, Comptabilité et finance, Ed : Hatier, Paris, 1991, p257 

 
2

Loc.cit. 
3
 Caroline Lambert, La fonction contrôle de gestion, Contribution à l’analyse de la place des services fonctionnels 

dans l’organisation, HAL Id : tel-00472675 https://tel,archives-ouvertes,fr/tel-00472675 Submitted on 13 Apr 2010, 

https://tel,archives-ouvertes,fr/tel-00472675/document, 12/12/2020, 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00472675/document
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 كؿ تخطيط مالي يجب أف يعد استنادا إلى أفؽ معيف لمتخطيط، وينقسـ ىذا األخير ٍالى: 
أقؿ مف سنة، وتكوف فيو التنبؤات دقيقة نوعا ما، لذلؾ يمكف ٍاعداد  التخطيط عمى المدى القصير: - أ

 الموازنات بشكؿ مفصؿ شيريا.
سنوات، والذي يتميز  5سنوات ٍالى 3وىو التخطيط السنوي الممتد مف التخطيط عمى المدى المتوسط:  - ب

بمستقبؿ يشوبو نوع مف عدـ التأكد، ومخاطر في ااٍلعتماد الكمي عمى التقديرات، بحيث تبحث المؤسسة 
 . وفي ىذه المرحمة يعد الخطط سنة بسنة.عمى حصر ىذه المخاطر بوضع توجيات عامة حسب أىدافيا

ويعرؼ التخطيط المالي عمى المدى المتوسط عمى أنو التعبير المالي لمتوجيات العامة المحتوات في 
المخطط ااٍلستراتيجي لممؤسسة وٍادراج في شكؿ تنسيؽ بيف الموارد وااٍلحتياجات لؤلمواؿ القرارات المالية 

 1 يؿ.لبٍلستثمار والتخمي عنو والتمو 
سنوات، بٍاستثناء بعض العناصر المعروفة مثؿ تسديدات 5وىو تخطيط يفوؽ التخطيط الطويل األجل:  - ت

القروض الطويمة األجؿ فٍاف الحالة الغالبة ىي حالة عدـ التأكد، وبالتالي فٍاف التقديرات تصبح شيئا نظريا، 
 وال يمكف ٍاعداد أي مخطط مالي.

 تكامل القرارات المالية االستراتيجية:  .5
ٍاف كؿ مف قرار ااٍلستثمار، التخمي عنو وقرار التمويؿ، بمثابة ٍانعكاس لمتوجيات االستراتيجية العامة التي 

كما أف ىذه القرارات المالية يجب أف  2 يود المسيروف ٍانتياجيا لوضع أرضية لممؤسسة تتبعيا عمى عدة سنوات.
     اسقة مترابطة فيما بينيا، وىوما يتضح في الشكؿ التالي:تشكؿ مجموعة متن

 الشكل تكامل القرارات المالية االستراتيجية في الصفحة الموالية
 ينتج عف ٍادماج القرارات المالية توصيتيف أساسيتيف:

 يجب الجمع بيف مخطط ااٍلستثمار ومخطط التمويؿ. -
 ٍاستثمار مقتني يصبح آجبل أـ عاجبل مشروعا لمتخمي عنو. كؿ -

 التخطيط المالي لمقرارات االستراتيجية:  .6
 يتحقؽ تخطيط ااٍلستثمار مف خبلؿ تتبع المرحمتيف التاليتيف:تخطيط ااٍلستثمارات:  . أ
   :تقييـ ٍاف دراسة ٍامكانية تحقيؽ مشروع ٍاستثماري يجب أف ترتكز عمى التقييم المالي لممشروعات

 ااٍلحتياجات والموارد األمواؿ المحقؽ مف المشروع.
  :بمجرد أف تقبؿ العديد مف المشاريع ااٍلستثمارية لتناسبيا مع األىداؼ تشكيل برنامج ومخطط ااٍلستثمار

االستراتيجية لممؤسسة، ومبلءمتيا مف ناحية المردودية والمخاطر، تجمع المشاريع المتبلئمة فيما بينيا في برمج 
بٍلستثمار. عندا ىذا المستوى يتمثؿ التخطيط في ٍاقتناء البرنامج الذي يستجيب لمتوجيات االستراتيجية لممؤسسة ل

 واألفضؿ مف حيث المردودية وأقؿ خطر.

                                                           

 
1

Levasseur, Michel, Quintart Amable, Finance, 3 ème édition, Ed : Economica, 1998, p717, 
2
   Voirs, Meghraoui Kada, manuel de finance d’entreprise, Ed : BERTI, Alger, 2015. P 229 
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بعدما يتـ ٍاقتناء البرنامج األنسب تبقى عممية ٍاعداد مخطط ااٍلستثمار، وفؽ عدة مقاييس منيا حجـ المؤسسة 
 رات والفروع. وفي ىذه الفترة يجب أف يتفؽ ويتناسب مخطط ااٍلستثمار مع مخطط التمويؿ.وتقسيمو بيف المق

 
 

 : تكامل القرارات المالية االستراتيجية01 الشكل
 اإلستثمار    التخمي عن اإلستثمار

  مشروع   المراقبة البلحقة   مشروع 
  برنامج   خبلؿ اإلنجاز -   برنامج 
  مخطط   اإلستغبلؿخبلؿ  -   مخطط 
         

 
 
 

رفض مشاريع ذات   عقبلنية رأس الماؿ  تخمي عف النشاطات المربحة
 مردودية

 
 
 
 
 
 

Lavasseur.M، Quintant.A، Op.cit. : P 733 : اٌّظذس   

  :Désinvestissementsب تخطيط التخمي عن ااٍلستثمار 
ٍاف دراسة ٍامكانية التخمي  ،ٍاف التحضير وٍاتخاذ القرار وٍانجاز عممية التخمي عف ااٍلستثمار ىي مماثمة القتنائو

عف ااٍلستثمار يجب أف ترتكز عمى المقارنة بيف األمواؿ الممكف تحصيميا مف العممية والتدفقات المستقبمية التي 
 تفتقد في حالة ٍاتخاذ القرار بالتخمي عف ااٍلستثمار.

 : La planification des financements ث تخطيط التمويل
خطيط التمويؿ ىو ٍاختيار ىيكؿ التمويؿ األنسب لممؤسسة، بعد األخذ بعيف ٍاف اليدؼ األساسي مف ت

ااٍلعتبار أثر الرافعة، والذي ال تظير أىميتو تخطيط التمويؿ بوضوح سوى عند ٍاعداد التخطيط المالي الشامؿ 
 1لممؤسسة. ويخص تخطيط التمويؿ النقاط التالية: 

وىي عممية ٍاحصاء مختمؼ : جرد الموارد والتقنيات الممكن ٍاعتمادىا في التمويل الدائم لممؤسسة: أوآل 
 الموارد الداخمية والخارجية لمتمويؿ المتاح لممؤسسة أنظر الفصؿ الثاني

                                                           
1
  Ibid. p740. 

)الموازنة(التموٌل   

الجمع بٌن مخططات اإلستثمار 

 والتموٌل

 الدورة المالية

المراقبة الالحقة     االستثمار تخلً عن اإلستثمار           

()الذاتًالتموٌل    إعادة اإلستثمار  
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ـ كؿ مورد لمتمويؿ يعني مشروع لمتمويؿ يقتضي دراسة قابمية التحقيؽ، بحيث يتثانيآ: تحديد قيمة التمويل: 
 تحديد: 

تكمفة ىذا المورد: والتي تعتبر أساسية في تحديد التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس الماؿ المؤسسة وتعييف  -
 معدؿ المردودية المطموب مف المشروع لتخطيط ااٍلستثمارات والتخمي عنو.

 مقدار رأس الماؿ الممكف جمعو. -
 الوقت الذي يصبح فيو رأس الماؿ متاح.  -

يمكف التخطيط لمتمويؿ بٍاستعماؿ عدة وسائؿ لمتمويؿ، لكف توجد قوف عند حدود التخطيط المالي الو  :ثالثا
 ثبلثة حدود خاصة بالييكؿ المالي لممؤسسة يجب عمى المسيريف ٍاحتراميا عند ٍاعداد التخطيط وىي: 

  األمثؿ أنظر المبحث توزيع التمويؿ بيف األمواؿ الخاصة واألمواؿ المقترضة، أي تحديد مستوى ااٍلستدانة
 السابؽ.
   ويخص ىيكؿ ممكية المؤسسة، أي توزيع ممكية األمواؿ الخاصة لممؤسسة، ٍاذ أف أي تغيير في ىذه

 الممكية لو أثر عمى تسيير ومراقبة المؤسسة، ولكي تكوف ىيكؿ ممكية المؤسسة ٍايجابية يجب أف تحقؽ شرطاف: 
المساىموف، يجب أف يعمدوا إلى تقديـ عناصر النشاط صعبة باإلضافة لؤلمواؿ الضرورية التي يمنحيا  -

المناؿ وتمنح لممؤسسة امتيازا عف غيرىا، والتي تساىـ في تطويرىا مف بينيا نظاـ معمومات متطورة، مساعدات 
 لمشركات، شبكة لؤلبراـ العقود.  بيف المجمعات

ىا، مف أجؿ تجنيب ىذه األخيرة حدوث ٍاستمرار وفاء المساىميف في تمويؿ المؤسسة طيمة مراحؿ تطور  -
 تقمبات في االستراتيجية التي تنتيجيا.

   ويخص فترة حيازة المؤسسة ليذه األمواؿ، أي ٍانقساـ التمويؿ بيف األمواؿ الدائمة والديوف القصيرة
الجارية األجؿ، ٍاذ يجب أف تتجانس مدة حيازة الوسائؿ المالية التمويؿ مع مدة حياة األصوؿ الغير جارية و 

المقتنيات مف ىذه األمواؿ، بغرض خمؽ ىامش أماف المتمثؿ في رأس الماؿ العامؿ الصافي الذي يسمح بتغطية 
 ٍاحتياجات ااٍلستغبلؿ الطويؿ األجؿ وبقاء الخزينة ٍايجابية.

II.  :التخطيط المالي الشامل لممؤسسة 
ية، التي أنجزت بالمؤسسة تخطيط التخطيط المالي لممؤسسة ىو الوصوؿ ٍالى ضـ كؿ التخطيطات الفرع  

ااٍلستثمار والتخمي عنو، التمويؿ، فيي تيدؼ ٍالى التمثيؿ المسبؽ لحالة المؤسسة مف حيث المردودية، السيولة، 
 التوازف الييكمي...الخ، فترة بفترة.

لكف نميز بيف مفيـو تخطيط القرارات المالية الذي يرتكز عمى المردودية وخطر األنشطة والمشاريع، ومفيـو  
 1 التخطيط المالي لمجموع المؤسسة الذي ييتـ بالتوازف المالي العاـ والسيولة.

 :السياسة المالية لممؤسسة .1

                                                           
1
  Ibid. p743. 
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الية بااٍلتفاؽ مع السياسة العامة لممؤسسة، ترتكز السياسة المالية عمى تحديد ٍاطار مرجعي لمقرارات الم  
 .1فيي تسمح مف تدرج األولويات وٍانتقاء القرارات وتحديد األىداؼ

تحتؿ السياسة المالية صدارة األولوية في المؤسسات المالية، بينما تأتي في المرتبة الثانية بعد االستراتيجية   
ما أف ليذه السياسة إطار يجب أف تراعيو، إذ تعمد الصناعية والتجارية، في أغمب المؤسسات األخرى، ك

المؤسسات أوال عند وضع استراتيجية بتحميؿ المحيط ااٍلقتصادي والصناعي والتجاري التكنولوجي ...الخ. الذي 
 يشكؿ منافسة ليا، وذلؾ لتطوير سياسة تحقؽ معدؿ المردودية أعمى.

 2 تدرج األولويات في السياسة العامة لممؤسسة: .2
ال يمكف تحديد سياسة مالية سوى في ٍاطار السياسة العامة لممؤسسة التي يجب أف تدرج العقبات المالية  

 مثؿ مستوى ااٍلستدانة. 
 ، تحدد السياسة المالية عمى أساس ثبلثة خصائص: F.Bouquerelوحسب بوكيوغاؿ  

 سياسات ممكنة:  6ستة  ، حسب الترتيب الموالي يمكف ٍاستخراجD، التطور S، األماف Pالمنتوج  
 PSDأو PDS األولوية لممنتوج: -
 .SPDأو SDPاألولوية لؤلماف:  -
 .DSPأو DPS األولوية لمتطور: -

 ،C، النمو I، ااٍلستقبللية المالية ®يقابؿ ىذه الخصائص العامة ثبلثة خصائص مالية: المردودية 
 سياسات مالية وىي:  6وعميو لدينا ستة 

PSD  RIC SDP  ICR 
PDS  RCI DSP   CRI 
SPD  IRC DPS  CIR 

    
: األولوية لممردودية األمواؿ الخاصة، لذلؾ تعتمد المؤسسة عمى المخاطرة PSD  RIC: 1السياسة

والتضحية بالنمو، كما يكوف مستوى ااٍلستدانة بيا متوسط لمتقميؿ مف المخاطر وااٍلستفادة مف أثر الرافعة. فيي 
بإمكانية تحقيؽ األرباح عمى المدى الطويؿ، وىي السياسة المطبقة عمى المدى القصير مف سياسة تضحي 

 المسيريف لتصحيح المؤسسة التي ال تحقؽ مردودية كافية بدال مف تصحيح التسيير الذي يتطمب مدة أطوؿ.
ماف مستقبؿ رغـ أولوية المردودية ٍاال أف اليدؼ الثاني ىو تحقيؽ النمو لض  PDS  RCI: 2السياسة 

المؤسسة، ولذلؾ تخاطر المؤسسة تقنيا وماليا وتجاريا، حتي واف وصمت إلى درجة تضحية بٍاستقبللية المؤسسة، 
 أي تطبيؽ سياسة تعظيـ المردودية دوف تضحية بمستقبؿ المؤسسة عمى المدى الطويؿ ولكف بمخاطرة أكبر.

ااٍلستقبللية المالية، ولكف مع محافظة  المؤسسة تبحث عف األماف وبالتالي SPD  IRC: 3السياسة 
 عمى المستوى الجيد لممردودية لضماف توزيع األرباح عمى المساىميف والحفاظ عمى التسعيرة السوقية لؤلسيـ.

                                                           
 

1
Herver Hutin, Gestion Financière, ED : d’organisation, France, 1998, p263. 

2
  Voir, Herve Hutin, op.cit. p269-271. 
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دوف ٍاىماؿ مستقبؿ المؤسسة  Iتعطي األولوية لبٍلستقبللية المالية لممؤسسة  SDP  ICR: 4السياسة 
C ٍعتماد عمى التمويؿ الذاتي لتحقيؽ النمو.، وذلؾ بعدـ المخاطرة واال 

األولوية لمنمو وىذا بالمجوء الواسع لبٍلستدانة عمى حساب ااٍلستقبللية المالية،  DSP  CRI: 5السياسة 
الذي يتيح تحقيؽ مردودية أعمى لؤلمواؿ الخاصة مف جراء أثر الرافعة، ىذا النمو قد يتطمب زيادة في رأس 

 خطر فقداف المراقبة عمى المؤسسة.الماؿ ومف ثـ زيادة في 
في ىذه الحالة تبحث المؤسسة عمى النمو دوف المخاطرة وتراجع ٍاستقبلليتيا،  DPS  CIR: 6السياسة 

 بينما ال تعطي أولوية لممردودية وذلؾ بتوزيع ضئيؿ لؤلرباح عمى المساىميف لضماف أفضؿ تمويؿ داخمي.
  وقيود السياسة المالية: أىداف ومعايير .3

  معايير وأىداف السياسة المالية: .أ
ٍاف اليدؼ األساسي لممؤسسة ىو تعظيـ القيمة السوقية أو حسب نيو كبلسيؾ ىو تعظيـ األرباح، غير أف 
تطور المحيط وتعقد الوظيفة المالية بالمؤسسة أوجب عمييا تحقيؽ أىداؼ وسطية لبموغ ىذا اليدؼ النيائي 

 ي: والمتمثؿ ف
  :أي ااٍللتزاـ بالتسديد في تواريخ ااٍلستحقاؽ وتجنب الوقوع في حالة التوقؼ عف ضمان سيولة المؤسسة
 الدفع.
  :تعظيـ مردودية المؤسسة، يعظـ المساىموف قيمتيا وثروتيا، لكف ال ب ألنوضمان مردودية المؤسسة

األمواؿ الخاصة(، بؿ ىي تمثؿ ااٍلستثمار  \فيةنعني بتعظيـ المردودية ىو تعظيـ المردودية المالية )النتيجة الصا
 1 في مشاريع بمعدؿ مردودية أكبر مف معدؿ المردودية المطموب مف مقدمي األمواؿ تكمفة رأس الماؿ.

ذلؾ أف األصوؿ المحاسبية الصافية ىي مجموع القيـ التاريخية بتواريخ مختمفة، الشيء الذي يجعميا غير 
معتبرة في ٍاختيار السياسة المالية، بحيث تعتبر معيارا في تحميؿ ومراقبة المالية ومنو تمكننا مف تفيـ الماضي 

ب األرباح الموزعة عمى كؿ سيـ والذي يمثؿ نسبة فقط وليست معيارا ٍاتخاذ قرارات مستقبمية، بينما يعتبر نصي
األرباح الصافية عمى مجموع أسيـ الشركة، معيار لنجاح أوفشؿ السياسة المالية، ٍاذ أف نموىا يعكس ثراء أوفقر 

 PER Priceالربح المسعر ×  BPAنصيب األرباح الموزعة لكؿ سيـ  =المساىميف ألف تسعيرة السيـ بالقيمة السوقية 
Earning Raio . 

ىذا األخير يتأثر بكؿ مف: تقديرات نمومعدؿ األرباح الموزعة عمى الشركاء، مصداقية المعمومات وأيضا 
بمستوى معدالت الفائدة في ااٍلقتصاد. فٍاذا ما تنبأ المستثمروف بتراجع األرباح الموزعة عمى كؿ سيـ فٍاف معدؿ 

 يتراجع بصفة آلية وعميو تتدىور تسعيرة السيـ. PERنسبة الربح المسعر 
  :أي محاولة ٍايجاد التمويؿ البلـز وبأقؿ تكمفة ممكنة.ضمان تمويل ااٍلستثمارات وٍاحتياجات ااٍلستغالل 
  :ال يقدر حجـ المؤسسة مف الناحية المالية محاولة زيادة حجم المؤسسة وٍاكتسابيا قوة وتحقيق نمو

المضافة المحققة أو بحجـ ااٍلستثمارات، بؿ بالمجموع العاـ ليذه العناصر الذي يمثؿ  برقـ األعماؿ أو القيمة
 قيمة المؤسسة ككؿ، لكف يختمؼ ىذا التقييـ بيف مسيري المؤسسة والمساىميف:

                                                           
1
 Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, 5 éditions, DALLOZ, France, 2002, p2140. 
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أف تحقؽ المؤسسة حجما معينا لكي تكوف لممؤسسة مردودية، بحيث يشكؿ  * بالنسبة لممساىمين: يجب
، وعميو فيوميـ، سواء ٍامتمكوا معظـ أو جزء فقط مف أسيـ الشركة، ألنيا تمثؿ دليبل عمى حجميا شرطا لبقائيا

ٍاستقرار مداخيميـ وذمتيـ، ولذلؾ فيـ يعمدوف إلى تعظيـ حجـ المؤسسة ومحاولة تحقيؽ نمو خارجي وتنويعو 
 لمتقميؿ مف خطره.

ية لممؤسسة، بينما في ٍاقتصاديات األسواؽ ٍاف معيار القوة في ٍاقتصاديات المديونية ىو حجـ األصوؿ الصاف
 1 المالية فيو ليس القيمة المحاسبية بؿ القيمة السوقية أي رسممة المؤسسة في البورصة.

 كمما كاف الثقؿ المالي لممؤسسة أكبر كمما:* بالنسبة لممسير: 
 سيؿ لممسير تحقيؽ معدؿ المردودية المرغوب مف المساىميف. -
ف ضرورة المجوء ٍالى زيادة رأس الماؿ وبالتالي ضماف ٍاحتفاظ المسير بمكانتو في ٍابتعاد المؤسسة ع -

 المؤسسة.
 2 تطبيؽ السياسة المالية عدة قيود: قيود السياسة المالية: يواجو .ب

  ال يمكف ااٍلستدانة بصفة غير نيائية، ليس فقط بسبب رفض البنوؾ والسوؽ بٍاعتبار الخطر المنجر عف
 سباب ترجع لمييكؿ المالي وٍاستقبللية القرار وأيضا لزيادة التكمفة.ذلؾ، ولكف أيضا أل

 .ٍاف تمويؿ نمو المؤسسة قد يؤدي ٍالى تفاقـ ااٍلستدانة الذي يفقد المساىميف حرية ٍاتخاذ القرار 
  ٍاف المجوء ٍالى ااٍلستدانة قد يحسف مف المردودية المالية لصالح المساىميف، ولكف عمى حساب ٍاستقبللية

 لمؤسسة تجاه الغير.ا
  ٍاف توزيع األرباح يخفض مف التمويؿ الذاتي، الذي يساىـ في تدعيـ األمواؿ الخاصة ومف ثـ تحسيف

قدرة المؤسسة عمى ااٍلستدانة، ولكف ااٍلمتناع عف تقديـ مقابؿ لممساىميف يحد مف ٍامكانية تشجيعيـ عمى 
 مواؿ الخاصةااٍلكتتاب عند زيادة رأس الماؿ التي ىي أيضا تدعـ األ

  ٍاف المحاور األساسية المحددة لمسياسة المالية لممؤسسة تكمف في: ااٍلستقبللية، المردودية، النمو، بينما
 تشكؿ السيولة والمبلءة قيودا يجب عمى كؿ مؤسسة ٍاحتراميا.

األىداؼ مف ٍاتخاذ وعميو يمكف فقط بااٍلعتماد عمى السياسة المالية التي تقوـ مسبقا بتحديد أولوية تدرج 
القرارات في ظؿ تعقد ااٍلختيارات والقرارات الواجبة ااٍلتخاذ، ألنو ال يوجد سياسة مالية مثالية تستفي كؿ 

 الجوانب.
 اتخاذ القرار والسياسات المالية لممؤسسة:  .4

ؿ مف سياسة يتمثؿ القرار المالي الرئيسي لممؤسسة في ٍاختيار الييكؿ المالي، ومف ىذا ااٍلختيار يتفرع ك
 توزيع األرباح وزيادة رأس الماؿ وااٍلستدانة.

ٍاف ٍاختيار ىيكؿ التمويؿ ىو ٍاختيار أساسي لممؤسسة، ٍاذ يحدد بصفة مباشرة  ٍاختيار ىيكل التمويل: . أ
 مردودية وخطر المؤسسة.

                                                           
1
  Loc.cit. p2140. 

2
 Herve Hutin, op.cit. p 265. 
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ة المجوء ٍالى ٍاف ٍاختيار ىيكؿ التمويؿ ىو قرار يعود لممساىميف، ٍاذ يمكف الظف بأنيـ يفضموف بصفة آلي 
ااٍلستدانة عمى حساب األمواؿ الخاصة بغرض تعظيـ المردودية المالية المحاسبية التي تزيد مف أرباح أسيميـ، 

 ٍاال أف ذلؾ ليس دائما صحيحا وىذا: 
 ألف تعظيـ المردودية المالية المحاسبية ليس بيدؼ المساىميف. -
 سة يقابؿ بزيادة مماثمة لخطر المؤسسة.وألف زيادة المردودية المالية المحاسبية لممؤس -
 سياسة توزيع األرباح:  . ب
 لسياسة توزيع األرباح أثر عمى ثروة المساىـ وقيمة المؤسسة ويرجع ذلؾ ٍالى:  
كاف مستوى توزيع األرباح بالمؤسسة ضئيبل كمما ٍارتفع فائض القيمة المحقؽ مف بيع األوراؽ المالية،  كمما -

ومف ثـ زيادة قيمة األسيـ. باإلضافة ٍالى ذلؾ تفرض معظـ األنظمة المالية في العالـ ضرائب ثقيمة عمى 
 حتفاظ باألرباح في المؤسسة.األرباح الموزعة مقارنة بفوائض القيمة، الشيء الدافع ٍالى تفضيؿ االٍ 

 La théorie deٍاف مستوى األرباح الموزعة يعتبر وسيمة لمسيري المؤسسة لبلستعبلـ )نظرية ااٍلشارة  -
Signaux)  عف حالة المؤسسة في السوؽ، بحيث ال تقوـ المؤسسة بزيادة األرباح الموزعة إال أذا تأكدت مف

ٍامكانية المحافظة عمى ىذه النسبة لتوزيع في المستقبؿ والعكس صحيح، وبالتالي حدوث تغيير أو ٍاستقرار في 
 ممؤسسة.مستوى األرباح الموزعة، يشير لممتعامميف في سوؽ عف اآلفاؽ المستقبمية ل

عمى عكس ذلؾ يعتبر بعض الكتاب أف زيادة األرباح الموزعة دليؿ عف عدـ قدرة المؤسسة عف ٍايجاد 
 مشاريع ٍاستثمارية ذات مردودية مقبولة، وبالتالي تفضؿ توزيع ىذه األرباح.

، مف األفضؿ أف تقوـ المؤسسة بتوزيع عالي لؤلرباح مف أجؿ اإلسراع في حركة تنقؿ رؤ  وس عمى العمـو
األمواؿ، ثـ القياـ بزيادة رأس الماؿ مف أجؿ ترؾ حرية ااٍلختيار لممساىميف في ااٍلكتتاب أـ ال، والذي يكوف 

 1 حسب التنبؤات المستقبمية لمردودية ٍاستثمارات المؤسسة.
لكف توزيع األرباح ينجـ عنو تكاليؼ جبائيو معتبرة لممساىميف، ومف ثـ يجب أف توزع المؤسسة عمى 

ىميف فقط األمواؿ غير الممكف ٍاستثمارىا في مشاريع تغطي عمى األقؿ متطمبات مقدمي األمواؿ تكمفة المسا
 رأس الماؿ.

 سياسة رفع رأس المال:  . ت
زيادة حصص بعض  ينجـ عف زيادة رأس الماؿ تغيير في ممكية المؤسسة مف جراء دخوؿ شركاء جدد أو

نصيب كؿ شريؾ في األرباح والرصيد الصافي المحاسبي وأيضا الشركاء في رأس الماؿ الشركة، وبالتالي تغيير 
 الحؽ في التصويت.

بينما يتوقؼ أثر زيادة رأس الماؿ عمى القيمة السوقية لممؤسسة، عمى الفارؽ بيف القيمة السوقية والقيمة 
القيمة المحاسبية المحاسبية، ٍاذ مف المستحسف العمؿ عمى زيادة رأس الماؿ عندما تكوف القيمة السوقية أكبر مف 

لممؤسسة. وذلؾ ألنو كمما كانت القيمة السوقية أكبر مف القيمة المحاسبية، كمما كاف تأثر الشركاء القدامى 
 ونصيب كؿ سيـ مف أرباح الشركة أقؿ.

                                                           
1
 Vernimmen, P, op.cit. p 2151. 
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 سياسة ااٍلستدانة:  . ث
ة ااٍلستدانة تكمف عند تحديد الحجـ الكمي لبٍلستدانة ٍاستنادا إلى ٍاختيار الييكؿ المالي لممؤسسة، فٍاف سياس

 1 في التحكيـ بيف:
 خطر حدوث تقمبات في معدالت الفائدة مما يزيد مف العبء المالي لمديوف. -
خطر السيولة وعدـ ٍامكانية تحويؿ األصوؿ خاصة الحقوؽ ٍالى سيولة نقدية لتغطية الديوف في اآلجاؿ  -

 المحددة ليا.
تكويف وتنفيذ االستراتيجيات التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ تعتبر مرحمة التخطيط االستراتيجي حجر األساس ل

رسالة المؤسسة وأىدافيا، وليست العممية ببساطة مجرد دراسة لمبدائؿ واختيار البديؿ األفضؿ، بؿ إف التأكد مف 
مدى مبلءمة االستراتيجية المختارة يتطمب مف المديريف قدر كبير مف االىتماـ إلى كافة الجوانب واألوضاع 

 خاصة بالمؤسسة.ال
: السياسة المالية والييكل الماليأسئمة نظرية  

 أجب باختصار عمى األسئمة التالية:
مف الناحية النظرية نعتبر أف المردودية االقتصادية مستقمة عف الييكؿ المالي، فسر ذلؾ باالستعانة  .1

 بمكونات ىذه النسبة بالتفصيؿ؟
االقتصادية في اليامش العممياتي وبالتالي فيي مستقمة في  ىي حاصؿ جداء معدؿ دوراف األصوؿ الجواب:

حسابيا نظريا عف عناصر الخصوـ التي تعبر عف الييكؿ المالي، فيي محسوبة بعناصر جدوؿ النتائج ما قبؿ 
 السياسة المالية لممؤسسة )سياسة االقتراض، توزيع األرباح والتمويؿ الذاتي(

CAHT  X  RO/ األصول االقتصادية CAHT / 
 =/RO األصول االقتصادية 

 كيؼ تؤثر السياسة المالية لممؤسسة عمى ىيكميا المالي؟ .2
 الجواب: 

متغيرات السياسة المالية سواء المردودية، النمو أو االستقبللية تعبر عف مستوى محدد مف مكونات ىيكؿ 
، فتحديد األولويات وفقا لمتغيرات السياسة المالية ىو الذي سيحدد في النياية العبلقة الييكمية بيف  الخصـو

                                                                رؤوس األمواؿ الخاصة، االستدانة و التمويؿ الذاتي.
 ما ىو الحد األقصى لمتكمفة الوسطية المرجحة لرأس الماؿ )عمؿ إجابتؾ( ؟ .3
 الجواب: 

ؿ المردودية االقتصادية، فمف غير المعقوؿ تقبؿ تكمفة ىيكؿ خصوـ تكوف ىو النسبة المساوية عمى األكثر لمعد
 أكبر مف مردودية األصوؿ االقتصادية.

 ما ىي العبلقة بيف معامؿ توزيع األرباح وتسعيرة األسيـ في بورصة األوراؽ المالية؟ .4
 الجواب:

                                                           
1
  IBID, p 2156. 
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 في استقرار تسعيرة البورصة ويعظـ ثروة المساىميف. معامؿ توزيع األرباح المرتفع يساىـ
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 : المقاربات وانشاء القيمة2المحور 
 

III. :1 مفيوم إنشاء القيمـــــة 
مفيـو أو معيار إنشاء القيمة في الواليات المتحدة األمريكية وتعتبر كمعيار ألداء المسيريف،  ظير

ويقصد بإنشاء القيمة عموما إنشاء القيمة لمساىميف أو أصحاب المؤسسة. فالعمؿ بيذا المعيار يعني وضع 
ات تتخذ مف أجؿ تعظيـ ثروة أصحاب األمواؿ أو المساىميف في مركز عمميات اتخاذ القرار أي أف جميع القرار 

 المبلؾ. 
والمؤسسة المنشأة لمقيمة ألصحاب األمواؿ ىي المؤسسة التي تحقؽ مردودية مف أمواليا المستثمرة تفوؽ 
تكمفة مختمؼ مصادر التمويؿ المستعممة، مف ىنا يتضح أف المؤسسة التي تحقؽ ربحا بالمفيوـ المحاسبي 

تكمفة االقتراض في  القيمة مع أف الربح المحاسبي يأخذ في الحسباف ليست بالضرورة مؤسسة تمكنت مف إنشاء
فالمؤسسة المنشأة لمقيمة ىي المؤسسة التي تستطيع تحقيؽ الربح بعد أف تأخذ بعيف االعتبار  ،حساب النتيجة

 تكمفة االقتراض. بجانب  2  تكمفة األمواؿ الخاصة
في الوقت الحالي ىناؾ العديد مف النماذج المستعممة لقياس إنشاء القيمة، يمكف تصنيفيا في ثبلث  
 مجموعات:
  .القياسات المحاسبية إلنشاء القيمة 
 .القياسات السوقية إلنشاء القيمة 
 .القياسات المختمطة وىي التي تمزج بيف النموذجيف السابقيف 

 القياسات المحاسبية إلنشاء القيمة .1
ىناؾ العديد مف المقاييس أو المؤشرات المحدثة لقياس إنشاء القيمة، مف بيف ىذه المؤشرات: القيمة  

  CFROIوعائد التدفقات النقدية مف االستثمار  E.V.Aاالقتصادية المضافة 
 :القيمة االقتصادية المضافة  . أ

عف أنيا وسيمة لقياس وتقييـ أداء المسيريف، فيي نموذج لتسيير المؤسسة التي تنتيج نماذج  فضبل
تسيير القيمة، فيي تيدؼ إلى قياس الربح االقتصادي الذي يمكف أف تحققو المؤسسة مف ممارسة أنشطة 

 االستغبلؿ وىذا عمى خبلؼ الربح المحاسبي.
قد عرفو  1890ضافة ليست بالمفيـو الجديد، ألنو في عاـ الربح االقتصادي أو القيمة االقتصادية الم

وحدده كما يمي: " الربح االقتصادي ىو الربح الذي يبقى متوفر  ALFRED MARSHALاالقتصادي 

                                                           
1
سعاٌت  ،0220-0222,بسكزة"دراسةحالةمؤسسةصناعاتالكوابل"األداءالماليللمؤسسةاالقتصادية:قياسوتقييم ،ػشًػادي  

 .92ص  ,2021-2021 ,ػًّ غٍش ِٕشٛس ،ِاخغتٍش
   2   

Farid Latreche, «La création de valeur comme mesure de la performance financière », journée d’étude sur la 

productivité et rationalisation des ressources humaines, université de Biskera 19/10/2002, P 52.  
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فباإلضافة إلى خصـ كؿ المصاريؼ المحاسبية تخصـ   1 لممساىميف بعد خفض مكافأة رأس الماؿ المستخدـ"
 أيضا تكمفة أمواؿ المساىميف.

مع أف مفيـو القيمة االقتصادية المضافة قد حدد منذ زمف طويؿ إال أنو لـ تحدد طريقة حسابو إال في 
 بتحديده.STERN ET STEWART أيف قاـ المكتب األمريكي 1991عاـ

بأنيا الفرق بين العائد المحقق خالل الدورة والعائد المنتظر الذي تعرؼ القيمة االقتصادية المضافة  
ويقابؿ العائد المحقؽ النتيجة قبؿ الفوائد وبعد الضريبة، أما العائد المنتظر فيتمثؿ  2 .سبان الخطريأخذ في الح

-في المكافأة التي مف المفروض أف تقدـ ألصحاب األمواؿ وتتمثؿ ىذه المكافأة في ناتج الرأسماؿ االقتصادي
عبػير آخر تتمثؿ المكافأة في تكمفة الفرصة والتكمفة المتوسطة المرجحة لؤلمواؿ. أو بت-األمواؿ الخاصة والديوف

البديمة، فاألمواؿ التي تركيا أصحابيا في المؤسسة كاف يمكف استخداميا في استثمارات خارجية وكاف مف 
الممكف أف يحققوا عائدا مف ورائيا، فأصحاب األمواؿ ضحوا بفرصة استثمار أمواليـ في استخدامات أخرى 

 وتحسب القيمة االقتصادية المضافة بالعبلقة:  3 ةعندما قدموا أمواليـ لممؤسس
 مكافأة األمواؿ –د وبعد الضريبة القيمة االقتصادية المضافة ؽ إ ـ = النتيجة قبؿ الفوائ

تكمفة المتوسطة المرجحة لرأس -معدؿ الضريبة( -1= النتيجة قبؿ الفوائد   
 رأس الماؿ االقتصادي. xالماؿ( 

المعادلة يتضح أف جميع العناصر سيمة الحساب إال التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس الماؿ والتي ال تزاؿ  مف 
غامضة. وفي حقيقة األمر ىناؾ عدة طرؽ أو نماذج يمكف استخداميا لتحديد التكمفة المتوسطة المرجحة مف 

 بيف ىذه الطرؽ األسموب التالي:
 ]د/ أخ+د([د ]أ خ/  أخ +د([+ ت خ أؾ= ت: التكمفة المتوسطة المرجحة  

 : تكمفة القروض المالية،د : تكمفة األمواؿ الخاصة، تأ خ  حيث: أخ : األمواؿ الخاصة، د : الديوف المالية،  ت
 ع خد ـ + تـ = ت1وتحسب تكمفة األمواؿ الخاصة كما يمي: ت 

 السائد في اقتصاد الدولة.: ىو معدؿ المكافأة دوف خطر، ويتمثؿ عموما في سعر الفائدة  د ــ ت
 : ىو عبلوة الخطر المأخوذ عمى األمواؿ الخاصة.ع خ ت

 معدؿ الضريبة(.-1) د إ= ت دأما تكمفة القروض فتحسب كما يمي: ت 
ىو معدؿ الفائدة االسمي لمقرض الذي تـ الحصوؿ عميو، فتكمفة االقتراض دوما أقؿ مف معدؿ  د إت 

القروض ىي مف المصاريؼ التي يحتوييا جدوؿ النتائج فالمؤسسة تحقؽ مف  الفائدة، وتفسير ذلؾ ىو أف فوائد
 4 ورائيا وفورات ضريبية تتمثؿ في مقدار الفائدة مضروبا في معدؿ الضريبة.

                                                           
   1   

Ibid, P 56.     
2

    ٍ  Voir، Meghraoui Kada, manuel de finance d’entreprise, Ed : BERTI, Alger, 2015. 
   3    

Michel Gervais, op.cit. p 252-254. 
   4  

 394 ,ص ,2000 ,االعىٕذسٌت ,اٌذاس اٌداِؼٍت ,أعاعٍاث االداسة اٌّاٌٍت ,سعٍّت روً لشٌالض ،ِظطفىٔٙاي فشٌذ  ،اٌحٕاٚيِحّذ طاٌح 

,395  
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توفر القيمة االقتصادية المضافة مقياسا عف مدى قدرة المؤسسة ومسيرييا عمى إنشاء القيمة ألصحاب  
ذا كانت سالبة دؿ ذلؾ عمى نقص رأس الماؿ، فإذا كانت القيمة  موجبة دؿ ذلؾ عمى إنشاء القيمة لممساىميف، وا 

 أو تدىور في القيمة.
 ويوفر مقياس القيمة المضافة مجموعة مف المزايا نذكر منيا: 

تستخدـ القيمة االقتصادية المضافة كمؤشر لتقييـ األداء السنوي لممؤسسة، فيمكف لممؤسسة أف تعتمد عميو  -
لوضع صيغة معينة لممكافأة، فاألطراؼ المساىمة في إنشاء القيمة تستفيد بنسبة معينة مف القيمة المنشأة، 

 بؿ. فيي بذلؾ أداة مشجعة ومحفزة إلنشاء القيمة أكثر فأكثر في المستق
تستطيع المؤسسة التي تنشئ القيمة أف تتحصؿ بسيولة عمى األمواؿ مف أسوؽ رأس الماؿ وبتكمفة  -

 معقولة.
مع أف ىذا األسموب مقياسا جيدا إال أنو ال يخمو مف العيوب، ولعؿ أىـ عيب فيو ىو صعوبة تحديد 

عمييا أو حسابيا، فيذه  تكمفة األمواؿ الخاصة فتحديدىا يتطمب الحصوؿ عمى معمومات يصعب الحصوؿ
 الصعوبة تؤدي إلى المبالغة في تحديد تكمفة األمواؿ الخاصة أو النقص في تحديدىا.

 :عائد التدفقات النقدية من االستثمار  . ب
( التي تشكؿ إحدى المكاتب B.C.Gإف ىذا النموذج ىو نتيجة اقتراح جماعة االستشارة ببوسطف )  

في التسيير. ويتمثؿ عائد التدفقات النقدية مف االستثمار في المعدؿ الذي األمريكية المتخصصة في االستشارة 
يساوي بيف قيمة األصوؿ وقيمة التدفقات النقدية المنتظرة عمى طوؿ حياتيا االقتصادية، وبأسموب آخر يتمثؿ 

ية لؤلصوؿ ىذا العائد في أسموب معدؿ لمعدؿ المردودية الداخمي. عممية حساب المعدؿ تتطمب القيمة اإلجمال
 1 .والتدفقات النقدية اإلجمالية

وتتمكف المؤسسة مف إنشاء القيمة إذا كاف عائد التدفقات النقدية مف االستثمار يفوؽ تكمفة رأس الماؿ،   
 وتكوف المؤسسة منقصة لمقيمة إذا حصؿ العكس.

شيء صعب جدا، تطبيؽ ىذا األسموب يعتمد عمى صحة توقعات التدفقات النقدية في المستقبؿ، وىذا  
 نظرا لتغيرات المحيط المستمرة.

 .القياسات السوقية: المردودية االقتصادية السنوية .2
( في المقارنة بيف القيمة السوقية لرأس الماؿ في نياية A.E.Rتتمثؿ المردودية االقتصادية السنوية  

 2 توزيع األرباح وزيادة رأس الماؿالفترة والقيمة السوقية لرأس الماؿ في بداية الفترة، مع األخذ في الحسباف 

(/ ؽ س ر ـ  -+ ت أ ف]  ؽ س ر ـ االقتصادية السنوية = المردودية  .1-[ 1-فزـر
 ؽ س ر ـ: القيمة السوقية لرأس الماؿ ويحسب بناتج عدد األسيـ وسعر السيـ السوقي. 
 ت أ : مبمغ األرباح الموزعة خبلؿ الدورة. 
: زيادة راس الماؿ خبلؿ الدورة.   زـر

                                                           
1  

Farid Latreche, op.cit. P 58, 
 2 

 Ibid., p 58,59. 
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إذا كانت نتيجة المقياس السابؽ موجبة دؿ ذلؾ عمى تمكف المؤسسة مف إضافة قيمة جديدة، أي أف  
ذا كانت النتيجة سالبة دؿ ذلؾ عمى العكس.  ثروة أصحاب المؤسسة قد زادت، وا 

 القياسات المختمطة: القيمة السوقية المضافة .3
القياسات المختمطة ىي القياسات التي تستعمؿ في نفس الوقت معمومات محاسبية ومعمومات مصدرىا   

  (M.V.Aالمضافة سوؽ األمواؿ، ومف أمثمة ىذا النوع مف القياسات نجد القيمة السوقية 
 1  القيمة السوقية المضافة في الفرؽ بيف القيمة السوقية لممؤسسة والقيمة اإلجمالية لؤلمواؿ المستثمرة تتمثؿ

 األمواؿ المستثمرة.-.( = القيمة السوقية لممؤسسةM.V.Aالقيمة السوقية المضافة 
 ية.حيث: األمواؿ المستثمرة= األمواؿ الخاصة بالقيمة المحاسبية + الديوف بالقيمة المحاسب 

 القيمة السوقية لممؤسسة =القيمة السوقية لرأس الماؿ+ القيمة السوقية لمديوف. 
 )القيمة السوقية لمسيـ(.   xالقيمة السوقية لرأس الماؿ = )عدد األسيـ المصدرة(  
نكوف بصدد إنشاء القيمة إذا كانت نتيجة المقياس موجبة، أما النتيجة السالبة فتدؿ عمى نقص أو  
 يمة.تدىور الق

IV. :نشاء القيمة  مقاربات ٍاختيار الييكل المالي وا 
نحاوؿ في ىذه النقطة عرض أىـ النظريات المالية التقميدية منيا والحديثة، التي حاولت ااٍلجابة عف السؤاؿ 

 ىل يوجد ىيكل مالي تمويمي أمثل لممؤسسة يسمح بتعظيم قيمة السيم ومن ثما قيمة المؤسسة؟ التالي: 
 الييكل المالي وتعظيم القيمة:  مفيوم .8

نعني بييكؿ التمويؿ بالمعنى الواسع جميع الوسائؿ والموارد المتاحة لتمويؿ المؤسسة مف موارد طويمة األجؿ 
في شكؿ أمواؿ خاصة أو ديوف متوسطة وطويمة األجؿ، وأيضا ديوف ااٍلستغبلؿ في شكؿ قروض مالية 

 سيولة االقتراض(.وقروض مقدمة مف المورديف خاصتا في حالة 
بينما يقصد بييكؿ التمويؿ بالمعنى الضيؽ أساسا ىيكؿ األمواؿ الدائمة لممؤسسة، أي األمواؿ الخاصة  

والديوف المتوسطة وطويمة األجؿ. يتمثؿ ٍاختيار ىيكؿ التمويؿ في تحديد األىمية مقدار الذي تمنحيا المؤسسة 
 لكؿ مورد ووسيمة في التمويؿ الشامؿ ليا.

 ربة التقميدية:المقا .9
لقد تبنت ىذا النموذج عدة مدارس، والتي كانت تقدـ في بعض األحياف حجج وبراىيف متعارضة، أىـ ىذه 

 النظريات ىي نظرية ااٍلستغبلؿ والنتيجة الصافية.
حسب ىذه النظرية يوجد ىيكؿ أمثؿ لرأس الماؿ يتمثؿ في البحث عف نظرية النتيجة الصافية:  . أ

تقميؿ مف التكمفة المتوسطة المرجحة، لرأس الماؿ والذي يؤدي لزيادة القيمة تعظيـ ااٍلستدانة لم
 ااٍلجمالية لممؤسسة وأيضا القيمة ااٍلسمية لؤلسيـ.

                                                           
1 
 Ibid., p 59, 
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راؽ المالية محفظة المالية التي بحوزتيـ األو تفترض ىذه النظرية بأف المساىميف ىـ أكثر حساسية لقيمة ال
وبالتالي فٍانيـ يتقبموف عائد ثابت بدال مف تعرضيـ لمخاطر ٍاضافية، في حالة مف المردودية المنتظرة لممشروع، 

 1 ٍارتفاع قيمة أسيميـ.
األسيـ( وذلؾ بإجراء ٍاختيار حكيـ لمديونيتيا، والذي ينتج  السوقية قيمةوعميو بإمكاف المؤسسة زيادة قيمتيا  

 عنو ما يعرؼ بأثر الرافعة المالية.
 ستغالل: نظرية مقاربة نتيجة االٍ  . ب
حسب ىذه النظرية ال يوجد ىيكؿ أمثؿ لرأس الماؿ، وبالتالي ال وجود لفارؽ بيف التمويؿ بواسطة  

األمواؿ الخاصة واألمواؿ المقترضة، ومف ثـ ثبات كؿ مف التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس الماؿ وقيمة 
 المؤسسة ميما تغيرت طريقة التمويؿ.

المساىميف عمى وعي بالمخاطر ااٍلضافية التي تنجـ عف قرار المؤسسة بزيادة تفترض ىذه النظرية أف 
ااٍلستدانة، لذلؾ فيـ يرفعوف معدؿ المردودية المطموب، وليذا فٍاف معدؿ التكمفة المتوسطة المرجحة يبقى ثابتا 

 صة.بما أف الزيادة في ٍاستعماؿ موارد أقؿ تكمفة تقابؿ بزيادة مماثمة لتكمفة األمواؿ الخا
ٍاف الفرضيات التي قامت عمييا النظرية التقميدية غير واقعية مثبل ديوف تقييم المقاربة التقميدية:  . ت

بدوف مخاطر، كما أف لمرافعة المالية أثر ٍايجابي عند مستويات معينة في بعض الحاالت، وأثر 
 سمبي في البعض اآلخر.

يجدوف عند حد معيف مف ااٍلستدانة ليس مف الضروري باإلضافة ٍالى ذلؾ فٍاف كآل مف المساىميف والدائنيف  
نفسو زيادة في الخطر والذي يؤدي ٍالى زيادة معدؿ المردودية المطموب منيـ، الشيء الذي يغير مف التكمفة 

 2 الوسطية المرجحة لرأس الماؿ.

 : Modigliani et Miller مقاربة مودقمياني وميمر .10
مثؿ، وىذا بتقديـ تحميؿ عبلقة قيمة ماؿ األال ااٍلجابة عف وجود ىيكؿ رأس مودقمياني وميمر حاوؿ كؿ مف 

سنة ثـ ثانيا في محيط ضرائب ، 1958سنة مف الضرائب أو ال  المؤسسة بييكميا التمويمي في محيط يخمو
 وفؽ بعض الفرضيات. 1963
 الضريبية(:  المؤسسات الجناتالنموذج في غياب ضرائب عمى أرباح  . أ

ف فٍانو في محيط خاؿ مف الضرائب، ال يوجد ىيكؿ أمثؿ لرأس الماؿ، بحيث ال يؤدي تغيير حسب العالمي
ىذا األخير ىيكؿ التمويؿ ٍالى تغيير مردودية األصوؿ، بؿ يؤثر فقط عمى توزيع النتيجة بيف المساىميف 

 ماؿ. والدائنيف، كما ليس لو أي تأثير عمى قيمة المؤسسة والتكمفة الوسطية المرجحة لرأس ال
أثر الرافعة المالية، ٍاال أنيما وضحا أف األرباح ااٍلضافية المحققة مف مودقمياني وميمر لـ يتجاىؿ نموذج  

المجوء ٍالى ااٍلستدانة الرافعة المالية تقابؿ بٍارتفاع مماثؿ في المعدؿ المطموب مف المساىميف، بالنظر ٍالى 

                                                           
 

1
Teulie J, Topsacalian P, Finance, ED : Vuibert, Paris, 1994, op.cit. p314. 

2
  Loc.cit. p318, 
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تغيير في ثروة المساىـ زيادة معدؿ األرباح الموزعة عمى األمواؿ الخطر الناتج عف ذلؾ، وبالتالي ال يحدث أي 
 التكمفة الوسطية المرجحة الثابتة. CMPCالخاصة، ومف ثـ قيمة المؤسسة ككؿ و

كما أكد أف ٍاستعماؿ ااٍلستدانة في التمويؿ، ال يخمؽ الثروة بؿ أف سياسة التمويؿ تمثؿ فقط طريقة لتوزيع  
 اؿ، وال تعتبر في حد ذاتيا مصدر لؤلرباح.األرباح بيف موردي األمو 

وعميو فٍاف التكمفة الوسطية المرجحة لرأس الماؿ مستقمة عف الرافعة في محيط يخمو مف الضرائب، والذي  
 يظير في الشكؿ التالي:

 أما في حالة وجود ٍاختبلؼ في القيمة ااٍلجمالية لممؤسستيف، يحققاف نفس نتيجة ااٍلستغبلؿ ويتعرضاف لنفس
المخاطر ااٍلقتصادية، فٍاف ذلؾ ال يعتبر سوى ٍاختبلؿ ظرفي في السوؽ المالية، الذي مف شأنو ٍاعادة التوازف 

ىذا األخير يمثؿ ميكانزيـ يتيح لممتدخؿ في سوؽ البورصة تحقيؽ أرباح فورية  ،بواسطة ميكانزيـ يعرؼ بالتحكيـ
 1 ستفادة مف عدـ توازف في األسعار غير مبرر.بدوف تغيير المخاطر ااٍلجمالية لتوظيفاتو، وذلؾ باالٍ 

 ب النموذج في وسط تفرض فيو الضرائب عمى أرباح الشركات: 
بالدور الميـ لممديونية في التمويؿ، نظرا لما  العالماف ، ٍاعترفا1963سنة مودقمياني وميمر  في مقاؿ نشره 

 المالي األمثؿ يتمثؿ في تعظيـ ااٍلستدانة. تحققو مف تخفيض في الضرائب، مستنتجيف بذلؾ أف الييكؿ التمويؿ
وبما أف التكاليؼ المالية ىي تكاليؼ تدرج في جدوؿ النتائج التي تخفض مف المبمغ الخاضع لمضريبة، ومف  

لمؤسستيف، ٍاحداىما تعتمد فقط  ثـ تحقؽ اقتصاد في الضرائب الشيء الذي يحدث اختبلؼ في النتائج الجبائية
 عمى األمواؿ الخاصة واألخرى تضيؼ ٍالى ذلؾ األمواؿ المقترضة.

وعميو بفضؿ ااٍلقتصاد في الضرائب الذي تحدثو المديونية المؤسسة، فٍاف قيمة المؤسسة المستدينة أكبر مف  
تصاد في الضرائب، والذي يعني أيضا أف قيمة المؤسسة غير المستدينة، والفارؽ بينيما يمثؿ القيمة الحالية لبٍلق

التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس الماؿ بعد الضرائب، أقؿ مف تكمفة رأس الماؿ لممؤسسة ليس ليا ضرائب، 
 2 ويظير ذلؾ في العبلقات التالية:

1- T / KC] + D.TC RE = ]Vd 

قيمة  Vdمعدؿ رسممة المؤسسة غير مستدينة،  KCمعدؿ الضرائب،  TCنتيجة ااٍلستغبلؿ،  REحيث: 
 معدؿ الضرائب ×ااٍلقتصاد في الضرائب ديوف  DTالمؤسسة المستدينة، 

  3أو بعبارة أخرى تكمف العبلقة بيف قيمة المؤسسة وىيكؿ المؤسسة فيما يمي: 
D.TC VS+ =Vd 

 ج. تقييم المقاربة: 
في نموذجييما ال يمكف أف يعمؿ بشكؿ جيد، وميمر  مودقميانيٍاف التحكيـ الذي ٍاعتمد عميو كؿ مف    

وىذا ألف السوؽ نفسيا ليست خالية مف العيوب النقائص، تكمفة التحويؿ، ٍانعداـ معمومات عف تكمفة ااٍلستدانة 
                                                           
1
 Topsacalian,P, Teulie,J, op.cit. p320, 

2
 Loc.cit. p325, 

3
 Mércier Guy, Théoret Raymond, Traité de gestion financière, Ed : presses de l’Université du Québec, 1994, p314. 
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بالنسبة لممؤسسة واألشخاص. كما لـ يأخذ ىذا النموذج بعيف ااٍلعتبار خطر ااٍلفبلس المرتبط بااٍلستدانة 
 المفرطة.

 نظرية الوكالة وتعظيم قيمة المؤسسة: .11
أن اختيار ىيكل تمويل معين توضيح  (Jensen et Meckling 1976لقد حاوؿ كؿ مف جونسف وما كميف 

يكون في المؤسسة بالشكل الذي يتيح تقميل تكاليف الوكالة، بواسطة تعظيم مستوى االستدانة لموصول إلى 
 مف شأنيا: تشكيل ىيكمة تمويل مثالية

  .تقميؿ تضارب المساىميف والمقرضيف عمى توزيع العائد المحقؽ خبلؿ الدورة 
 .وسيمة لضبط تصرفات المسيريف بطريقة تمنع التحويؿ ال شرعي لثروة المساىميف لحسابيـ الشخصي 
 عمى تحقيؽ عائد لبلستغبلؿ كافي لتسديد التكاليؼ والقروض السنوية. إلزاميـ المسيريف 
  المسيريف كنتيجة لتسميط رقابة إضافية مف قبؿ البنوؾ.تدعيـ رقابة 

تشكيؿ التكمفة الظاىرية لبلستدانة، سمطة رقابة اساسية ومبسطة عمى توازف مسيري المؤسسة غير 
الرئيسية المالكيف، إذ أدركت المؤسسات الكبيرة أو الجماعات أىمية ذلؾ بفرض االستدانة عمى مسيري فروعيا 

كما أف لنمط التمويؿ تأثير عمى اختيار االستثمار بسبب اختبلؼ التأثير التحفيزي ودي وتحفيزي(،  بشكؿ
 1لمختمؼ أشكاؿ التمويؿ عمى المسيريف في المؤسسة. 

أضؼ إلى ذلؾ، أف تكاليؼ الوكالة لممقرضيف الناتجة عف فرض قيود أو بنود تعاقدية، ال تقتصر عمى 
كاليؼ ناتجة عف تراجع مستوى فعالية القرارات العممية لممؤسسة التكاليؼ االدارية والتعاقدية، ولكف تتضمف ت

بسبب القيود المفروضة مف قبميـ، وعميو قد يحاوؿ المساىميف تقميؿ ىذه الشروط ومف ثـ تكاليؼ الوكالة 
لممقرضيف، مف أجؿ منح مرونة أكبر لممسيريف في اتخاد القرارات، لكف قد يدفع المقرضيف عمى فرض معدالت 

مرتفعة تكوف أكبر مف تكاليؼ الوكالة المقدر تحمميا سابقا. ويمكف توضيح العبلقة بيف مستوى االستدانة فائدة 
: عالقة معدل االستدانة ومعدل المردودية المطموب من 2الشكل   وتكاليؼ الوكالة في شكؿ التالي: 

 المساىمين

 تكاليف الوكالة  
 

 تكاليؼ الوكالة الكمية
 

 لبلستدانةتكاليؼ الوكالة 
 
 

 تكاليؼ الوكالة لؤلمواؿ الخاصة
 

                                                           
1
 Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, 5 éditions, DALLOZ, France, 2002, P 638, 
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 اإلمثمية   مستوى االستدانة        

 BOUARE Mariam, op.cit. Page 19 المصدر: 

أف وسيمة التمويؿ باالستدانة في شكؿ طرح سندات لبلكتتاب ال يمنحو المساىميف لممسيريف إال إذا 
لبلستفادة مف توظيؼ اضافي لؤلمواؿ، الذي مف شأنو تغطية  كانت تكاليؼ الرقابة أو الوكالة مرتفعة جدا أو

التكاليؼ المالية لبلستدانة وتحقيؽ فائض يعود عمييـ، لكف يتوقؼ أثر ىذا النوع مف التمويؿ عمى الحالة المالية 
 لممؤسسة:
 ففي المؤسسات ذات ربحية : 

وسيمة لتصحيح سموؾ  (Jensen 1986 et Stulz 1990يعتبر المجوء لبلستدانة حسب جونسف وستيمز 
المسيريف التمويمي، بحيث يوظؼ المساىموف االستدانة لكبح توظيؼ المسيريف فوائض الخزينة في مشاريع ذات 
مردودية أقؿ مف تكمفة رأس الماؿ ومف ثـ الحفاض عمى كفاءة مؤسستيـ. لكف ىذا السموؾ يخمؽ تضارب 

مستمر لمستوى االستدانة يدفع المسيريف إلى المخاطرة في المصالح بيف المقرضيف والمساىميف، ألف التزايد ال
مشاريع ذات مخاطر مرتفعة لتغطية خدمات الديوف، ىذه المشاريع في حالة نجاحيا قد تنعكس إيجابيا عمى ثروة 
المستثمريف بتحقيؽ عائد مرتفع وسمبيا عمى المقرضيف الحاليف كنتيجة لتدني قيـ حقوقيـ في السوؽ، ذلؾ أف 

مشروع جديد بخطر أعمى مف المشاريع السابقة بواسطة إصدار سندات جديدة، قد يمقى عزوؼ المكتتبيف تمويؿ 
إال في حالة إصدارىا بمعدؿ فائدة مرتفع، وفي ىذه الحالة تتراجع القيمة السوقية لمسندات  عف شراء ىذه السندات

 الحالية مما يضر بالمقرضيف.

المشاريع ذات خطر عالي يكوف لصالح المساىميف فقط وال  أضؼ إلى ذلؾ، أف تحقيؽ عائد مرتفع مف
يستفيد مف ىذا العائد المقرضيف ألف عائدىـ ىو معدؿ الفائدة المحدد مسبقا، لكف عمى عكس ذلؾ إذا الت ىذه 
المشاريع إلى الخسارة وتبعيا تصفية المؤسسة فإف جزء مف ىذه الخسائر تحمؿ عمى عاتؽ المقرضيف القدامى 

 والجدد. 
أيضا، يمكف أف يحاوؿ المساىموف استغبلؿ المقرضيف بشكؿ أخر، وىذا بمحاولة إعادة ىيكمة عناصر 
اصوؿ المؤسسة بتعويض االستثمارات ذات مخاطر ضئيمة باستثمارات ذات مخاطر ومردودية مرتفعة، مما 

ف المردودية في حالة يعرض المقرضيف لتحمؿ الخسائر في حالة افبلس ىذه المشاريع دوف إمكانية االستفادة م
 نجاحيا. 
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أف ىذا تضارب في المصالح بيف المقرضيف والمساىميف قد يحد مف نجاعة االستدانة في تحفيز  
المسيريف، ولذلؾ يقترح بعض الباحثيف حموؿ أخرى مف شأنيا إزالة ىذا التنازع عمى تقاسـ التدفقات النقدية 

 1 لممؤسسة، متمثمة في:

  مختمؼ االطراؼ الممولة لممؤسسة أو بواسطة طرح أو راؽ مالية تدمج بيف اقتراح توزيع عادؿ بيف
 مميزات االستدانة واالمواؿ الخاصة.

    اقترح كؿ مف برنيا، أمير، ىيوجف وسونبيBernea, Amir, Haugen et Senbet 1985)  نظاـ يمزج بيف
وتوزيع جزئي  options stock مخطط التحفيز االداري، تنازؿ لممسيريف عف أسيـ بأسعار تفضيمية كعائد

 االرباح كحؿ إلبقاء الرقابة عمى المسيريف في المؤسسة. 
  1988وناراناف  1987اقترح ىيوجف وسونبي Haugen et Senbet 1987 ou Naranan ) أف حؿ مشكؿ

الوكالة يجب اف يكوف بإصدار األسيـ الممزوجة أو المشتقة كالسندات القابمة لتحويؿ، بحيث تحوؿ ىذه 
يجب أف  Naranan 1988ناراناف  السندات دوف وجود سيولة في الموارد في حوزة المسيريف، لكف حسب

 تكوف عممية تحويؿ ىذه السندات فعمية.
  :أما في المؤسسات ذات قابمية لإلفالس 

يحاوؿ المسيريف إقناع الدائنيف عف العدوؿ عف تصفية المؤسسة وىذا بواسطة المفاوضات الغير رسمية أو 
التسوية القانونية لئلفبلس، وفي حالة نجاح ذلؾ، ىذه اإلجراءات المكمفة، والتي تعكسيا تغير في طبيعة دفعات 

الذي يؤدي إلى تغيرات ميمة عمى  السداد لمقروض، تعطي إشارة لممستثمريف عف وضعية المؤسسة، الشيء
عادة الييكمة المالية لممؤسسة، ومف ثما يتوقؼ مصير المؤسسة عمى مدى ثقة المستثمريف  مستوى االستغبلؿ وا 
في قدرتيا المستقبمية عمى تجأو ز ىذه العقبات المالية وطبيعة المعمومات المحولة ليـ مف قبؿ المسيريف، ولذلؾ 

أف المؤسسات األكثر استدانة ىي التي ليا قابمية  Harris et Raviv 2 1990في  أكدا كؿ مف ىاريس ورافيؼ
 عالية لئلفبلس وتمتمؾ تثبيتات معتبرة أو تتميز بقمة تكاليؼ إفبلسيا. 

 3 ويمكف اختصار أثار السموؾ التمويمي حسب الحالة المالية لممؤسسة فيما يمي:

يتوقؼ أثر االستدانة عمى حصة التي يحوزىا المسير في رأس  في حالة مؤسسة مربحة وليا مستقبل، . أ
 ماؿ المؤسسة أو أىمية التدفقات النقدية لبلستغبلؿ مقارنة بتكمفة االستثمار:

  .تتزايد قيمة المؤسسة كمما تزايدت حصة المسيريف فييا بسبب التحفيزات اإلضافية عمى تسيير المؤسسة 

                                                           
1
 Voir ; FATIMATA LY-BARO, structure financière de l’entreprise, ED : ECONOMICA, France, 2002, P 31 -35, 

2
 Ibid., P 33, 

3
 Ibid., P 34, 
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  ،تراجع المصاريؼ الخاصة بالمسيريف وتزايد مخاطر إحبلؿ يرافؽ عممية طرح السندات لبلكتتاب
 االصوؿ باستثمارات ذات مخاطر عالية. 

  تحسف تحكـ المؤسسات لتكاليؼ الوكالة وذلؾ عندما تكوف االستدانة خارجة عف االطراؼ المساىمة في
 لشروط.عمى ا ضالتفاو يمكف لجميع االطراؼ إعادة المؤسسة، فإف أي إشارة ألزمة مالية قادمة، 

  أف االستثمار في مشاريع مختمفة يرفع مف ثروة المساىميف ويزيد مف مخاطر عدـ تحقيؽ التدفقات
 المالية.

 .أف ميزة المساىميف في رفع مواردىـ يتوقؼ نسبيا عمى رشادة استعماؿ التدفقات النقدية 

 ينتج عف ذلؾ:في حالة كانت المؤسسة في وضعية إفالس:  . ب

 كؿ مف معدؿ الفائدة لبلستدانة بالقيمة السوقية والتكاليؼ المالية مع تراجع قيمة تصفية المؤسسة. تراجع 
 .ال يؤثر حجـ المؤسسة عمى احتماؿ اإلفبلس ونسبة التغطية المنتظرة 
  إف تكاليؼ اإلفبلس، التي تتراجع مع انخفاض في قيمة تصفية المؤسسة، ليس ليا أثر عمى احتماؿ

 لتنظيـ الييكمي لممؤسسة.تحقيؽ إعادة ا
  .تتضاءؿ إمكانية إعادة التنظيـ لممؤسسات األكثر استدانة بسبب ثقؿ األعباء المالية 

 نظرية اإلشارة: .12
، الذي ارتكز في وضع ىذه النظرية عمى Stephen Ross 1977تعود ىذه النظرية لمباحث ستيفاف روس 

 فكرتيف:

 بالمؤسسة، بحيث يممؾ المسيريف معمومات دقيقة عف  ال تتقاسـ جميع االطراؼ المعمومات المتعمقة
 المؤسسة ليست بحوزة المستثمريف.

  حتى وأف افترضنا حيازة جميع االطراؼ لممعمومة، فإف ىذه األخيرة ال تفيـ وال تترجـ بنفس الطريقة مف
مومات قبؿ المستثمريف المساىميف والمقرضيف(. أي وجود عدـ تناسؽ أو تماثؿ في حصوؿ وقراءة المع

 الخاصة بالمؤسسة.

إف وجود عدـ التناسؽ في المعمومات يؤدي إلى نتائج سمبية عمى المؤسسة، بسبب سوء التقدير لقيمة 
 المؤسسة مف قبؿ المستثمريف، حيث يترتب عنو ما يمي: 

فقداف إمكانيات  ومف ثماتردد المسيريف في رفع رأس الماؿ بسبب تدني القيمة السوقية لؤلوراؽ المالية،   -
 انتياز فرص االستثمار المربحة بسبب مصادر التمويؿ، إي عدـ اعتماد سياسة استثمارية مثالية.
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الحالة تتضرر الوضعية المالية  وفي ىذهأو أتخاد المؤسسة قرار رفع رأس الماؿ رغـ ىذه الظروؼ،   -
 لممساىميف الحاليف.

دانة في حالة رغبتيا في اخفاء معمومات عف حالتيا كما أنو مف المعروؼ أف المؤسسة تمجأ إلى االست
المالية، وعميو يصبح عمى المسيريف، باإلضافة لمجانب المالي، مراعات الجانب المعموماتي في اتخاد القرارات 
المالية، وىذا بوضع سياسة معموماتية لممؤسسة لتدقيؽ حالة المؤسسة ومحاولة إقناع المتدخميف في السوؽ 

 استثمارىـ في األوراؽ المالية لممؤسسة.بنجاعة قرار 

 إف االشكالية العامة ليذه النظرية تمكف في تحفيز المسيريف عمى ايصاؿ معمومات بمؤشرات 
واضحة لمسوؽ مما يسمح بالتقدير الحقيقي لوضعية المؤسسة، بحيث أف اإلحجاـ عف ذلؾ يؤدي إلى 

 عواقب سيئة عمى المؤسسة.
المعمومات، تعمد االطراؼ المطمعة مسيري المؤسسة( عمى إيصاؿ  وكحؿ لمشكؿ عدـ التناسؽ في

 المعمومات لؤلطراؼ قميمة االطبلع المساىميف، المقرضيف( بواسطة اإلشارة، إذ تمعب ىذه االخيرة دوريف: 
لية، مما ينعكس عمى زيادة ا، أي طمأنة المؤسسات الكفؤة المستثمريف عف وضعيتيا المل معموماتياألو

الطمب عمى أو راقيا المالية، وىو المرجو مف قبؿ المسيريف والمساىميف الحاليف إلجراء عممية جديدة لرفع رأس 
الماؿ. كما تمـز المؤسسات الغير كفؤة عمى ايصاؿ نفس المستوى المعموماتي لممستثمريف وبمصداقية خوفا مف 

 الغش أو التكتـ.  العواقب المالية الوخيمة في حالة
، بإظيار تميز المؤسسة عف غيرىا، ذلؾ أف مسيري المؤسسات ذات فعالية وكفاءة يعمدوف الثاني تحفيزي

لنشر معمومات حوؿ المؤسسة بشكؿ يتيح لممستثمريف تميز مؤسستيـ عف باقي المؤسسات الغير فعالة أو 
عمومات قد يدفع بالمؤسسات الغير فعالة إلى محاولة الرديئة لبلستقطاب المستثمريف. ىذا الشكؿ الدقيؽ لنشر الم

 حدو حذو المؤسسات الفعالة في نشر المعمومات.
ولتجنب ىذا التقميد، يقـو مسيري المؤسسات الكفؤة عمى اختيار إشارات فعالة، صعبة التقميد، بحيث يوضع  

قصائي لممؤسسات الغير كفؤة، تحاوؿ المؤسسة مف  خبللو بث اشارات فعالة تستقطب نظاـ تحفيزي لممكتتبيف وا 
 المستثمريف، غير أف ىذه االخيرة مكمفة.

 :االشارة بواسطة ىيكل التمويل 
يحاوؿ المسير المؤسسة تمييز ىذه االخيرة عف باقي المؤسسات مستعمبل مستوى  1977حسب روس 

االستدانة كإشارة عمى نوعية المؤسسة التي يديرىا، ذلؾ أف الرفع مف مستوى االستدانة ىو دليؿ عمى جودة 
الراغبيف في االستثمار  تحقيؽ مردودية عالية كفيمة بإرضاء المستثمريف وقدرتيا عمىالمشاريع االستثمارية 

عمى ذلؾ لضعؼ مردودية المشاريع، تخوفا مف الوقوع في االفبلس، ىو دليؿ عمى  وعدـ القدرةبالمؤسسة، 
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تخوفات المقرضيف اتجاه ىذه  ودافعا إلزالةضعفيا، مما يجعؿ مف مستوى االستدانة مؤشر عمى كفاءة المؤسسة 
 االخيرة.
  في المؤسسة:االشارة بواسطة درجة تورط المسير 

المساىـ في -عمى دور درجة التورط المالي لممسير Leland et Pyle 1977) )1لقد أكدا كؿ مف لوند و بيؿ
تمويؿ المشاريع االستثمارية لممؤسسة في ارساؿ اشارة لممقرضيف عمى كفاءة المؤسسة. ألنو مف غير العقبلني 

االفبلس، وعمى ىذا االساس تصبح ىيكمة  أف يتصرؼ المسير ويخاطر في مؤسسة غير مربحة أو مصيرىا
يزيد مف تدعيـ ذلؾ ىو  الممكية والطبيعة القانونية لممؤسسة معيار لتقييـ مدى ارتباط المسيريف بالمؤسسة. وما

المساىـ مع مصير المؤسسة كحالة مؤسسة التضامف أو عدـ محدودية -ارتباط مصير الثروة الشخصية لممسير
 ؤسسة.مسؤوليتو اتجاه ديوف الم

 :تطور النظرية 
مف خبلؿ دراستنا يمكف اف نستنتج توجيو النظرية نحو اعتبار ىيكمة التمويؿ وسيمة لئلشارة إلى مدى كفاءة 

، يقوـ مسيرو المؤسسات بتغيير في ىيكؿ التمويؿ، Ross 1977وفعالية المؤسسة، إذ حسب نظرية روس 
عمى نظرة االسواؽ التدفقات المالية المستقبمية لممؤسسة ومف بواسطة المجوء المعتبر لبلستدانة، مف أجؿ التأثير 

ثـ تحسيف سمعتيا وتجنب سوء تقدير قيمتيا. بتعبير أخر معالجة مشكمة قمة التوظيؼ المالي الناتج عف عدـ 
 وجود التناسؽ أو التماثؿ المعموماتي.

يرتكز عمى تحميؿ الييكؿ اقتراح توجو ثاني  2 1984في  Myers et Majlufلكف حاوؿ مايرز وماجموؼ 
، بحيث استخمص الباحثاف أف اختيار نمط التمويؿ يكوف أساسا عمى معيار عدـ تماثؿ أو تناسؽ المالي

المعمومات بيف االطراؼ الممولة لممؤسسة، والذي يؤثر عمى تقييـ االسواؽ المالية لقيمة االمواؿ الخاصة 
  3ية جديدة تسمى نظرية التمويؿ السمميعمى ذلؾ في وضع نظر  1984لممؤسسة، ويرتكز مايرز 

إف استعماالت نظرية االشارة بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة جد محدود، ألف ىذه االخيرة ال تممؾ 
امكانية الدخوؿ في السوؽ المالية لمتمويؿ أو تكوف ىذه االمكانية في حدود جد ضيقة، ومف ثـ خيار إرساؿ 

القرارات المالية لممسيريف، عمى العكس تمقي نظرية التمويؿ السممي، والتي سوؼ اإلشارة لمسوؽ غير وارد في 
نعالجيا في المحور البلحؽ، قبوؿ واسع مف الباحثيف في تفسير السموؾ التمويمي لممؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة.

                                                           
1
 Voir, robert Cobbaut, théorie financière, 4 édition, ED : ECONOMICA, France, 1997, P 419 – 421, 

2
 S,C, Mayers et N,S, majulf, « corporate financing and investment decision when firms have information that investors 

do not have », journal of financial economics, N° 13, 1984, 
3
 La théorie hiérarchique de financement, 
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 نظرية التوازن أو التحكيم:  .13
ترتكز في تحميميا التمويؿ(،  الخاصة ىيكمةمواؿ ىذه النظرية الداعمة ضمنيا لمتوزيع األمثؿ لبلستدانة واأل

عمى أساس محاولة تعظيم قيمة المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار انعكاسات االستدانة عمى المستثمرين بعد 
، بحيث تبحث عف تسوية ىيكمة التمويؿ حسب المزايا وتكمفة إزالة فرضية عدم وجود خطر االفالس والوكالة

واالستدانة. ومف ثما تحديد توافؽ أمثؿ بيف تكمفة خطر اإلفبلس، الوكالة والقيمة الحالية األمواؿ الخاصة 
 لبلقتصاد في الضرائب المرتبطة بقابمية الطرح الجبائي لتكاليؼ االستدانة.

ولذلؾ تؤكد ىذه النظرية عمى وجود نقطة توازف متمثمة في نسبة المثالية لبلستدانة، تتحقؽ عندما يتساوى 
 الربح المحقؽ مف االستدانة اإلضافية وتكمفتيا اليامشية.ىامش 

  :نظرية التحكيم وتكاليف ااٍلفالسLes couts de faillite : 
إف النشاط المستمر لممؤسسة قد يؤدي إلى تفضيؿ االستدانة كمصدر لتمويؿ، لبلستفادة مف مزايا االقتصاد 

تراكـ األعباء وارتفاع تكاليؼ المالية المتعمقة بتكاليؼ  في الضرائب، لكف في نفس الوقت اإلفراط فييا ينشئ عنو
خدمات الديوف، تكاليؼ مرتبطة باإلعسار المالي بما فييا تكاليؼ تصفية االستدانة. وبمجرد تحقيؽ عوائد 

 مستقبمية أقؿ مما ىو منتظر، سوؼ تعجز المؤسسة عف تسديد مستحقاتيا. 
زة عف تحقيؽ فائض، الذي يحد مف إمكانية استفادتيا مف ىذه الصعوبات المالية تجعؿ مف المؤسسة عاج

االقتصاد في الضرائب، ويصبح اقتصاد المؤسسة في الضريبة محدود باحتمالية اإلفبلس المتزايدة مع االستدانة، 
 كما أنيا سوؼ تزيد مف تخوؼ المستثمريف والذي ينعكس عمى القيمة السوقية لؤلوراؽ المالية المستدينة، وبتالي: 

 ىي مساوية إلى: قيمة المؤسسة

القيمة الحالية -قيمة المؤسسة الممولة كميا بواسطة األموال الخاصة + القيمة الحالية لالقتصاد في الضرائب 
 لتكاليف الصعوبات المالية،

أي أف التحكيـ بيف االقتصاد في الضرائب وتكاليؼ الصعوبات المالية ىو المحدد لييكؿ األمثؿ لتمويؿ 
 Baxter. 1 1967باكستر 

 أضؼ إلى ذلؾ أف المؤسسة، وأف لـ تصؿ إلى مرحمة التوقؼ عف الدفع، تتحمؿ تكاليؼ إضافية 

                                                           
1
 VOIRE, YDRISS ZIANE, LA STRUCTURE D’ENDETTEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

FRANCAISES : UNE ETUDE SUR DONNEES DE PANEL, M, O, D, E, M, UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, ARTICLE PUBLIE 

SUR SITE INTERNET DU 05/11/2012, EMAIL : Y,ZIANE@U-PARIS10,FR, (P 1-58). 
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لقيمة المؤسسة في السوؽ، والمتمثمة أساسا في مصاريؼ اجتناب اإلفبلس، مصاريؼ الموثؽ،  مقممة
المحامي وأساسا تكاليؼ مرتبطة بفقداف ثقة العمبلء ومورديف والموظفيف في المؤسسة، والتي تتوقؼ قيمتيا عمى 

 حجـ المؤسسة.

باشرة ناتجة عف تصفية في شكؿ تكاليؼ م MALECOTE 1984وتتجسد ىذه األعباء حسب ماليكوت 
 المؤسسة وتكاليؼ غير مباشر ترجع إلى تدني شروط ومستوى التسيير. كما يبينيا الجدوؿ التالي:

 1 : تكاليف العجز عن السداد.1 رقم الجدول
 تكاليف غير مباشرة تكاليف مباشرة طبيعة التكمفة

 تكاليف أولية
 التكاليؼ اإلدارية

 تكاليؼ إعادة التنظيـ
 الخطر( مالية عبلوةتكاليؼ 

 تكاليؼ السمعة
 المصداقية المالية والتجارية(

 تكاليف تابعة
 تكاليؼ الوكالة

 تكاليؼ إعادة التنظيـ
 تكاليؼ بيع اإلجباري لؤلصوؿ

 تكاليؼ الفرصة البديمة
 خسائر متعمقة بقروض جبائية(

 أف اإلخذ بعيف االعتبار ليذه التكاليؼ قد ينشئ عنو أثريف: 

بحيث أف األخذ في السابؽ بفرضية عدـ وجود تكاليؼ االفبلس يقضي الى أف  المقرضين:األول عمى 
الفوائد المقدمة لدائني المؤسسة غير متضمنة لمعدؿ الخطر، لكف مف الضروري األخذ بعيف االعتبار عدـ 

لمخاوؼ يعمد إمكانية تحقيؽ المؤسسة لتدفقات النشاط الكافية لتغطية مستحقات خدمات الديوف، وبسبب ىذه ا
دائنو المؤسسة إلى المطالبة بمعدؿ فائدة يتناسب مع المخاطر الناجمة عف تكاليؼ اإلفبلس أو يقرروف إحجاـ 

 عف تقديـ تمويؿ ليا، مما يكبح قدرة المؤسسة عمى تعظيـ استدانتيا لبلستفادة مف االقتصاد في الضرائب.
تحويؿ مخاطر اإلفبلس لممالكيف بواسطة رفع معدؿ  إذ كنتيجة لمحاولة المقرضيف الثاني عمى المستثمرين:

العائد المطموب عمى السندات أو رفع معدالت الفائدة عمى القروض، يعمدوف بدورىـ إلى رفع معدؿ عائدىـ 
 المطموب مف المؤسسة لمتقميؿ مف مخاطر اإلفبلس. ويمكف توضيح ىذا التحميؿ في الشكؿ التالي:

 2: عالقة معدل االستدانة ومعدل المردودية المطموب من المساىمين 3 الشكل
الخطر ومعدل المردودية المطموب 

 من
 قبل المساىمين       المعدؿ المردودية المطموب بوجود تكاليؼ اإلفبلس

 
 المعدؿ المردودية المطموب في غياب تكاليؼ اإلفبلس

                                                           
1
 IBID, P 8, 

2
 SIDER SALIM : Etude sur la structure du capital des PME algériennes : perspectives de la banque, magister en 

sciences de gestion, option finance, école supérieure de commerce, 2003 / 2004, De HINDY,M,I 1997, P 252, 
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     P 

 
 مستوى المردودية المغطى لمخاطر االستغبلؿ 

 مستوى المردودية المغطى لعامؿ الزمف 
 

     X        الخاصة األموالاالستدانة / 
 .ىو مقابؿ خطر االستثمار 

 .ىذه المردودية في مقابؿ تعويض المساىميف عف تخمي عف استغبلؿ امواليـ مف أجؿ تغطية احتياجات حالية لممؤسسة 

كنتيجة  Pمف خبلؿ الشكؿ يتبيف ارتفاع معدؿ المردودية المطموب مف قبؿ المساىميف انطبلقا مف النقطة 
 لتزايد خطر اإلفبلس. وليذه االعتبارات يتقمص تدريجيا مستوى االستدانة األمثؿ بتزايد تكاليؼ اإلفبلس. 

مستدينة مضاؼ إلييا اقتصاد في  وفي ىذا المضموف، قيمة المؤسسة المستدينة تساوي قيمة المؤسسة الغير
الضريبة الناتج عف طرح التكاليؼ المالية لكف مخفضة بالقيمة الحالية لتكاليؼ اإلفبلس، ويمكف توضيح العبلقة 

 بيف قيمة المؤسسة ونسبة االستدانة إلى األمواؿ الخاصة في الشكؿ التالي:

 في الصفحة الموالية 4الشكل 

معدؿ االستدانة عند  Yفي الضرائب بتكاليؼ اإلفبلس، إذ تمثؿ النقطة  ىذا الشكؿ يوضح تأثر االقتصاد
 تحقيؽ أعمى قيمة لممؤسسة ثـ تبدأ في التراجع بسبب خطر اإلفبلس. 

ومف ثما تصبح ىيكمة التمويؿ المثالية لممؤسسة غير مستقمة ومرتبطة بالتحكيـ بيف مستوى االستدانة الذي 
المحتممة الواجب تغطيتيا، مما ينتج عف  1مالية وتكاليؼ االفبلس والوكالةيحقؽ اقتصاد في الضرائب لنفقات ال

ذلؾ أف المؤسسات التي تحظى بثقة المقرضيف ىي التي تممؾ أكبر امكانية لتحقيؽ األرباح أو التي ليا أصوؿ 
 2 قابمة لتحويؿ إلى سيولة في أسرع وقت.

 3االستدانة / األموال الخاصة وقيمة المؤسسة. : عالقة معدل4الشكل 
 قيمة المؤسسة                

  تكاليؼ اإلفبلس   
 

  أثر الضرائب     
 قيمة االقتصاد         
     في الضرائب   أثر الضرائب وتكاليؼ اإلفبلس  

 
                                                           

1
 ،ٚاٌّغٍشٌْٓ ٚاألِٛاي اٌخاطت ٌتٛلف ػٍى تىاٌٍف اٌٛواٌت بٍٓ اٌّغاٍّ٘ٓ أْ اٌتٛصٌغ ٍ٘ىٍت سأط اٌّاي بٍٓ اٌذٌٛ  

2
 ،اإلفالطفً ِؼظُ األحٍاْ تحمك اٌّؤعغاث اٌظغٍشة ٚاٌّتٛعطت ٘زٖ اٌششٚط ػٍى ػىظ ِٓ رٌه فًٙ تتٍّض باستفاع خطش   

3
 LOC, CIT. P 255    
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 باألمواؿ الخاصة قيمة المؤسسة ممولة كميا                            
 

 Y              X          االستدانة / األموال الخاصة
 

 :تقيم نظرية التوازن 
 إف االستنتاجات التي يمكف أف نستخمصيا مف ىذه النظرية تتمثؿ في:

قيمة المؤسسة المستدينة تساوي قيمة المؤسسة الغير مستدينة مضاؼ إلييا اقتصاد في الضريبة الناتج  -
 التكاليؼ المالية لكف مخفضة بالقيمة الحالية لتكاليؼ اإلفبلس.عف طرح 

 وجود مستوى معيف لبلستدانة تتوافؽ عميو المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع. -
 انخفاض االستدانة لممؤسسات ذات مردودية مرتفعة ومنتمية لنفس القطاع. -
( ومستوى االستدانة لممؤسسة. عمى عكس ما جاءت االستغبلؿ االفبلسىناؾ عبلقة عكسية بيف خطر  -

 بو نظرية مودقمياني وممير.
كؿ إعبلف عف تغير في ىيكمة المؤسسة بواسطة الرفع مف االستدانة لو أثر إيجابي عمى قيمة المؤسسة،  -

 في حالة كاف مستوى االستدانة أقؿ مف المستوى المثالي. 

يد قيمة الضمانات الممنوحة لممقرضيف، لكف يتراجع بتراجع يتزايد معدؿ االستدانة بتقادـ المؤسسة وتزا -
 االرباح.

إف دراسة تطبيقات ىذه النظرية في الواقع لعدة سنوات مف قبؿ عدة باحثيف، أدى إلى التشكيؾ في مدى 
أف الضريبة ىي متعددة ومؤكد تطبيقيا عمى المؤسسة، بينما  Millerناجعتيا، ومف أمثمة ذلؾ ما خمص إليو ميمر 

اإلفبلس ىو نادر، ويؤكد أنو إذا كانت ىذه النظرية صحيحة فإف مستوى االستدانة لممؤسسات يجب أف يكوف 
في مستويات عميا، غير أنو في الواقع ما ىو مبلحظ أف المؤسسات ذات مردودية مرتفعة ال تستديف كثيرا وتزىد 

 في االقتصاد في الضريبة الناتج عف االستدانة.
أضؼ إلى ذلؾ، جوبيت ىذه النظرية بانتقاضات لذعو مف قبؿ الباحثيف ودافعيف عف النظرية التمويؿ 

ويمش، والذيف أكدوا عمى عدـ وجود ىيكمة رأس الماؿ مثالية، وارتباط  Myers  ،Fama ،Walchالسممي: مايرز 
تفضيؿ الذي ينعكس عمى  االقتصادييف،بعدـ وجود التناسؽ أو التماثؿ في المعمومات بيف األعواف قرار التمويؿ 

 تمويؿ معيف عمى االخر.
لمتمويل أو نظرية ترتيب أفضمية مصادر  السممينظرية التسمسل   1 اليرمينظرية التمويل  .14

 التمويل(

                                                           
1
 la théorie de financement Hiérarchique ou Packing- Order-theory POT, Plusieurs travaux de mayers 1990 ; cooney 

et kalay 1993, korajczyk et al 1992, bayless et Chplinsky 1996 ; 
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والذي بيف فيو االختبلؼ  ((Donaldson  1963 تعود فكرة ىذه النظرية لمبحث الذي قاـ بو دونالدسوف
الموجود بيف المسيريف والمساىميف في أولوية اختيار مصادر تمويؿ االستثمارات، إذ يميؿ المسيريف لمتمويؿ 

مف جية لمقيود التمويمية التي قد يفرضيا عمييـ  عدـ التعرضبالتمويؿ الذاتي عف باقي مصادر التمويؿ بغية 
حرية تصرفاتيـ المالية بالمؤسسة، ومف جية أخرى تجنب تدني القيمة المساىميف والمقرضيف، والتي تحد مف 

ومف ثـ رأس ماؿ المؤسسة. بينما يفضؿ المساىميف التمويؿ باالستدانة إذا كانت فرص توظيؼ  سوقية لبلسيـال
 امواليـ المتاحة في السوؽ أعمى مف تكمفة االستدانة لممؤسسة.

سسة لـ تعد موضوع لمتحكيـ بيف مزايا االستدانة وتكاليؼ االفبلس لقد بيف الباحثاف أف ىيكمة التمويؿ لممؤ 
أنو ليس عمى المؤسسة والوكالة، بؿ أصبحت ترتيب سممي يحدد مف قبؿ مسيري المؤسسة. أو بمعننا أخر 

، ألف مسيري المؤسسة يميموف إلى الحفاض عمى مستوى معين من االستدانة لتحقيق ىيكل تمويمي األمثل
الخارجي فإنيـ يمجئوف إلى: األوراؽ المالية األكثر  عمى التمويؿ الذاتي، ثـ إذا لـز اإلمر التمويؿ االعتماد أو ال

 ضماف، السندات العادية، السندات القابمة لتحويؿ إلى أسيـ وأخيرا طرح األسيـ.
 GRAHAM ET HARVEY 2001, Pinegar et  1كما بينت أيضا الدراسات التجريبية ليذه النظرية 

wilbricht 1989)  منيا  47% مف المؤسسات تعتبر مرونة المالية كعامؿ اساسي لقرار التمويؿ، و 59أف %
يعترفوف بالمجوء لبلستدانة لعدـ كفاية التمويؿ الذاتي ويؤكدوف تخوفيـ مف المجوء إلصدار االسيـ عندما 

 يشعروف بسوء تقييـ السوؽ ألوراقيـ. 
عدـ التناسؽ أو التماثؿ في المعمومات بيف األعواف االقتصادييف، إذ  ويرجع سبب ىذا التفضيؿ إلى وجود

أف األعواف الداخميف لممؤسسة ىـ عمى مستوى لبلطبلع أحسف مف المستثمريف الخارجيف، ذلؾ أف وجود تخوؼ 
وعدـ االطبلع الدقيؽ ألصحاب مصادر األمواؿ عمى الوضعية المالية الحقيقية لممؤسسة، يدفع بيـ إلى فرض 
مبالغ إضافية أو /وقيود عمى التمويؿ، مما يؤدي بالمسير إلى تفضيؿ ترتيب معيف لمصادر التمويؿ المتاحة لو، 

 بدال مف البحث عف تحقيؽ ىيكمة تمويؿ مثالية مف شأنيا تعظيـ قيمة المؤسسة.
يمكف أف كما أف لؤلىداؼ المسطرة مف قبؿ المسير دور في تحديد أولوية الترتيب لمصادر التمويؿ، إذ 

يكوف اليدؼ عمى أساس محاولتو تعظيـ ثروة المالكيف أو محاولة تبني ترتيب معيف لمصادر التمويؿ يتناسب 
 مع مصمحتو الشخصية. وعميو يفضؿ الترتيب التالي: 

: محاولة المسيريف تحقيؽ أىداؼ المالكيف، لذلؾ تفضؿ الموارد الداخمية عف الخارجية أي في الحالة األولى
 لتمويؿ الذاتي أو ال، ثـ تفضيؿ االستدانة بدال مف األمواؿ الخاصة، مع تفضيؿ االستدانة األقؿ خطر.تفضيؿ ا

                                                           
1
 Voir, INESS EL FARISSI, Rachid M’RABET, La décisions financières de Long terme, Edition ECONOMICA, 

Paris, 2011, P 300, 
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: فإف المسير يحاوؿ تعظيـ منافعو الشخصية بفرض أجر مرتفع مقابؿ فعالية أدائو أما في الحالة الثانية
ة المسيريف تحقيؽ ىذه المكاسب المالي واالنتفاع قدر اإلمكاف مف السمع والخدمات مف المؤسسة. أف محاول

ينشئ عنيا تفضيميـ لمتمويؿ بواسطة األمواؿ الخاصة بدال مف االستدانة، نظرا لما يفرضو المقرضيف مف قيود 
عمى التصرفات المالية لممسيريف لمحفاض عمى استرجاع أمواليـ، وعميو تكوف أفضمية التمويؿ كالتالي: التمويؿ 

 تدانة، غير أف حرية التصرؼ لممسيريف يمكف أف تكوف مقيدة مف قبؿ المساىميف.الذاتي، رفع رأس الماؿ، االس

1 
وأنو مف  ،غير أنو في كبل الحالتيف يبقى التمويؿ الذاتي ىو المفضؿ مقارنة بمصادر التمويؿ الخارجية

الحالة األولى(، لذلؾ يفضؿ  2المفروض أف يكوف سموؾ المسيريف يتماشى مع مصمحة المؤسسة والمساىميف 
المجوء لبلستدانة بدال مف طرح االسيـ لمميزة المحققة مف تجنب تدني قيمة أو راؽ ممكية المؤسسة كنتيجة لبث 

 اشارة سالبة عف المؤسسة في حالة إصدارات إضافية لبلسيـ في السوؽ.
بلؿ الدورة بتجميد جزء مف ويتحدد مستوى التمويؿ الذاتي بالمؤسسة عمى أساس المردودية المحققة خ

االرباح الموزعة وتراكميا في المؤسسة، لذلؾ يعكس ىذا الترتيب السممي لمتمويؿ وجود عبلقة عكسية بيف تحقيؽ 
 مردودية مرتفعة ومستوى االستدانة الحالي، كما أف المتبلؾ المؤسسة التمويؿ الذاتي الكافي ميزات متعددة: 

 خارجية وما ينشئ عنيا مف مصاريؼ مالية تثقؿ عبئ المؤسسة. تسمح مف تجنب لجوء االستدانة ال 
 .ال ينشئ عف ىذا النوع مف التمويؿ رفع مخاطر االفبلس عكس التمويؿ بواسطة االستدانة 
  الوكالة(. والمسيريف نظريةتجنب تضارب المصالح بيف المقرضيف والمستثمريف 
  يصاحب في العادة عممية زيادة في رأس الماؿ تجنب االثار السمبية الناتجة عف رفع رأس الماؿ، إذ

 تراجع تسعيرة أسيـ المؤسسة في البورصة.
إف عدـ التناسؽ المعموماتي لو اثار غير مرغوب فييا تؤثر في الطمب عمى التمويؿ الخارجي، ولتجنب ىذه 

 3االثار تمجئ المؤسسات أو ال إلى تمويؿ استثماراتيا عف طريؽ التمويؿ الذاتي ثـ يميو:
  عمى  االجؿ ةالطويم االستدانةبفي حالة عدـ وجود تكاليؼ االفبلس، فإف المسيريف يميموف لمتمويؿ

 حساب رفع رأس الماؿ، بيدؼ تجنب التصريح بالمعمومات الممتازة لمسوؽ. 
  أما في حالة وجود تكاليؼ االفبلس، فإف المؤسسة تفضؿ رفع رأس ماليا لتمويؿ استثماراتيا أو مف أجؿ

 الستدانة. تقميص ا

 1 لقد اتاحت نظرية التمويؿ السممي تحديد السموؾ التمويمي التالي:
                                                           
1
 Myers S, C,, Majluf N,   1984 , Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information that 

Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics 13, 187-221, 
2
  .٘زا اٌتحًٍٍ لذِٗ اٌباحثاْ وئطاس اعاعً ٌٕظشٌت ٚاٌزي حغبّٙا ٌتظشف اٌّغٍشٌٓ فً اٌّؤعغت ٌظاٌح اٌّاٌىٍٓ  

3
 Voir, Éric MOLAY, La structure financière du capital : tests empiriques sur le marché français, Finance Contrôle 

Stratégie – Volume 8, n° 4, décembre, 2005, p, 153 – 175, 
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  عندما يصبح تمويؿ المشروع االستثماري يفوؽ التدفقات المالية لممؤسسة وتعجز ىذه االخيرة عف 
اصدار اضافي لبلستدانة دوف تعريض المؤسسة لمخطر، فإف عمييا التوقؼ عف االستثمار ولو كانت 

 المشاريع مربحة.ىذه 
  في حالة غياب اصدار مضموف االستدانة، فاف أي اصدار لسندات واالسيـ العادية في السوؽ ينشئ

 عنو تراجع لتسعيرة األوراؽ المالية في السوؽ، والذي يكوف أثره أكبر عمى االسيـ. 
  إلى في حالة كاف ال ينتج عف نظرية التمويؿ السممي غياب اصدار لؤلسيـ، لكف ال تقوـ بيا المؤسسة

سعر االصدار مرتفع نوعا ما لتجنب الحاؽ الضرر بالمساىميف الحالييف، أو ليس بحوزة المسيريف 
 لمعمومات يرغبوف في اخفائيا عف السوؽ.

  يجب تجنب االستثمار في مشاريع مربحة اذ كانت ستموؿ مباشرتا بواسطة رفع رأس الماؿ في فترة سوء
، وفي الحالة العكسية أي تجاوز التقييـ الفعمي لممؤسسة، فعمى المسيريف تقييـ لممؤسسة مف قبؿ السوؽ

أيضا تجنب رفع رأس الماؿ دوف تخصيص لمشروع معيف، إذا لـ تتوفر لدييـ طاقة لمتمويؿ الذاتي، ألف 
اصدار االسيـ يترجـ عمى انو اشارة سمبية تيدؼ المؤسسة مف وراء ىذا الرفع تمويؿ احتياجات المالية 

 تغبلؿ بدال مف استثمار في مشاريع مربحة. االس
  في حالة ما حققت المؤسسة موارد مالية معتبرة أكبر مما ىو ضروري، فإف المؤسسة تعمد إلى توزيع

ىذا الفائض عمى المساىميف في شكؿ أرباح استثنائية، اعادة شراء االسيـ أو تقميص استدانة المؤسسة. 
مستوى  االستدانة رفع( وتقميص مالية خسائرفوائض  ومف ثما وجود عبلقة طردية بيف تحقيؽ

 االستدانة(.
  تتبع المؤسسة سياسات ثابت بشأف توزيعاتيا لؤلرباح بتجنب تخفيضات مفاجئة لؤلرباح الموزعة، لما

يشكمو ىذا التوزيع مف اشارة عمى كفاءتيا، كما تضع المؤسسة نسب مستيدفة لتوزيع االرباح بناء عمى 
رص االستثمارية المتاحة والتدفقات النقدية المستقبمية، غير أنيا ال يجب أف تقوـ بتوزيع التوقعات بشأف ف

 االرباح في حالة اضطرارىا لبيع اصوليا لتوفير السيولة االزمة.
 .لـ تعد الرافعة المالية تمثؿ الرافعة المثمى بؿ أصبحت تظير كنتيجة لقرارات مالية سابقة 

  دراسة حالة الييكل المالي

قررت مؤسسة إلنتاج الزجاج االعتماد عمى مزيج مف االستدانة واألمواؿ الخاصة )ىيكمة أمواليا الدائمة( في 
 أنشاء مؤسسة فرعية لتوسيع نشاطيا، لكف يمكف لممؤسسة االستثمار في منطقتيف:

 األولى ىي منطقة حرة ال تفرض فييا الضرائب. -

                                                                                                                                                                                                 
1
 Voir, Eric MOLAY, IBID, P 2-3, 
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 .℅ 30الثانية يطبؽ فييا معدؿ ضريبة  -
 ؤلمواؿ الخاصة في المنطقتيف.لحدد نسبة المردودية المفروضة أو االزمة  .1
 المنطقتيف. والديوف فيأحسب المتوسط المرجح لتكاليؼ األمواؿ الخاصة  .2
 أحسب قيمة األمواؿ خاصة لممؤسسة في المنطقتيف. .3
 ماىي قيمة المؤسسة المدينة في المنطقتيف. .4
 المؤسسة  وبما تنصحعميو قـ بوضع جدوؿ مقارنة بيف الحالتيف، وعمؿ  .5

 : معمومات إضافية
 سنويا. ℅ 3.5تكمفة االستدانة في حالة التوظيؼ دوف خطر ىي  -
 ℅ 9.5نسبة المردودية المحصؿ عمييا في السوؽ رأس الماؿ في حالة وجود خطر ىي  -
 ℅ 10.2نسبة المردودية المفروضة لؤلصوؿ ىي  -
 مميوف دج 5.61حدود  فيومتكررة التدفقات السنوية لبلستغبلؿ ىي ثابتة  -
 مميوف دج. 40يمكف لممؤسسة أف تستديف في حدود  -
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 المحور 3: التشخيص المالي لممؤسسة وتكمفة رأس المال

 
 التشخيص الماليأوال: 
I.1  التشخيصمفيوم : 
يمكف تعريؼ التشخيص عمى أنو إدالء بالرأي أو الحكـ عمى حالة أو مؤسسة، والذي قد ينجر  تعريفو: .2

وعميو القياـ بالتشخيص ىو ٍاكتشاؼ واألخذ بعيف  1عنو الخروج بنتائج إيجابية أو ٍاستنتاج نقائص،
 ااٍلعتبار العوامؿ التي تؤثر عمى نمو المؤسسة، نقاط قوة وضعؼ لممؤسسة، الفرص والمخاطر،

 كما أف كؿ تشخيص يشمؿ ثبلثة مراحؿ: 
التحقؽ مف وجود ٍاختبلؿ أو مرض في المؤسسة، كما ىو الحاؿ في حالة التشخيص المالي بالتأكد مف  -

 وجود مشاكؿ مالية )ٍانخفاض طاقة التمويؿ الذاتي(.
 معرفة وتحديد أسباب ىذا ااٍلختبلؿ.  -
 الخروج بٍاقتراحات أو توصيات لحؿ المشكؿ. -
الضروري القياـ بالتشخيص المسبؽ لوضعية المؤسسة قبؿ ٍاتخاذ القرارات  من . أىمية التشخيص:2

 ااٍلستثمارية والمالية، سواء بصفة دورية أو عند الحاجة، وىذا: 
بطمب مف مسيري المؤسسة الذيف يرغبوف في حصر كفاءات المؤسسة والحصوؿ عمى المعمومات  -

 مف سبلمة ااٍلستراتيجية المتخذة مف قبميـ. الكافية بغرض ٍاتخاذ القرارات المناسبة أو لمتأكد
 بطمب مف البنؾ الذي يرغب في معرفة القدرات المالية لزبونو قبؿ منحو القروض. -
بطمب مف األطراؼ األخرى المتعاممة مع المؤسسة، مف مساىميف أو الدولة أو المورديف...ٍالخ، الراغبيف  -

 قية لممؤسسة.في الحصوؿ عمى توضيحات أفضؿ عف الحالة الحقي
تتجمى ىذه الضرورة أكثر في ظروؼ عدـ ااٍلستقرار ااٍلقتصادي الذي يؤدي ٍالى تزايد ٍافبلس المؤسسات، 

 الشيء الذي يجعؿ مف عممية تشخيص المؤسسة عممية آلية تعمد عمى ٍازالة تخوفات المتعامميف مع المؤسسة.
 :أصناف التشخيص .4

ومحيطيا وىو حالة التشخيص العاـ أو أف يقتصر عمى وظيفة يمكف أف يشمؿ التشخيص المؤسسة ككؿ 
، أو التشخيص المحدد حسب خ.... إلمعينة لممؤسسة وىو حالة التشخيص المالي، أو ااٍلستراتيجي، التجاري

ٍاحتياجات معينة )ٍاحتياجات التمويؿ، ااٍلستثمار(. كما أف الطريقة المعتمدة في التشخيص يجب أف تراعي 
 المؤسسة )خدمية، صناعية، زراعية(، وحالة المؤسسة )نمو سريع، تراجع...ٍالخ(.طبيعة نشاط 

وىو العمؿ عمى فحص وظيفة أو وظائؼ معينة : (le Diagnostic Fonctionnel)التشخيص الوظيفي  .أ
 لممؤسسة )تجارية، تقنية...( بيدؼ ٍاستخبلص ااٍلختبلالت الوظيفية المتوقعة، ونقاط القوة والضعؼ لممؤسسة.

                                                           
1
 Eglen J- Y-, Micol ,A,, Stolowy ,H,, Pujol ,A,, les Mécanismes financiers de l’Entreprise, Ed: Montchristien E, j, A, 

1991, p429,     



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

34 
 

دراسة قدرة المؤسسة عمى المنافسة  : وىو(le Diagnostic stratégique)التشخيص ااٍلستراتيجي  .ب
والتأقمـ مع محيطيا، أي تقدير نشاط المؤسسة، المكانة تنافسية، نقاط قوتيا وضعفيا. يسمح ىذا 

 التشخيص بوضع ٍاستراتيجية مستقبمية لممؤسسة.
از العناصر التسيير لممؤسسة مثؿ التنظيـ، ااٍلتصاؿ وىو تشخيص يعتمد عمى ٍابر  تشخيص اليوية: .ت

 لخ.إداخؿ المؤسسة...
يمكف تعريؼ التشخيص العاـ عمى أنو فحص كمي لممؤسسة، عف طريؽ نظرة التشخيص العام:  .ث

 ٍاستراتيجية، تحميؿ مختمؼ الوظائؼ، التوازف المالي، تقدير ىوية المؤسسة.
  كما يشمؿ التشخيص العاـ عدة مراحؿ وىي:

والغرض منو ىو فحص مبلءة المؤسسة ٍاتجاه ٍالتزاماتيا عمى المدى  أوال: القيام بالتحميل المالي السريع:
القصير بغرض ٍاتخاذ ااٍلجراءات لتجنب وقوع المؤسسة في حالة توقؼ عف الدفع أثناء ٍاجراء التشخيص 

 العاـ لممؤسسة.
أولية تخص جميع أنواع التشخيص )مالي،  وىي مرحمة ثانيا: المعرفة العامة عن المؤسسة ومحيطيا:

 ٍاستراتيجي، عاـ( وأيضا في حالة تقييـ المؤسسة. والتي تمر بمرحمتيف:
 القياـ بجمع المعمومات المتعمقة بالمؤسسة الخاصة بفرع نشاطيا  ااٍلطالع عمى الوثائق الخارجية: وىو

... الخ(، والتي تتيح أخذ نظرة أولية عف ومكانيا الجغرافي )مثبل: الوثائؽ الصادرة عف الغرفة التجارية.
 مميزاتيا ونقاط قوتيا وضعفيا.

  :وىو محاولة ااٍللتقاء بمسيري المؤسسة، وأيضا القياـ بجولة القيام بااٍلتصاالت األولى في المؤسسة
داخميا ٍاف أمكف ذلؾ، ثـ ااٍلطبلع عمى الوثائؽ الداخمية بيدؼ جمعيا وترتيبيا ثـ فحص ىذه الوثائؽ، 

 ومحاولة ٍاستخبلص:
 المؤسسة ومسيرييا ومساىمييا، تاريخيا وتطورىا الحالي ليا، مكانة المؤسسة  المعمومات العامة: ىوية

 في قطاعيا، الييكؿ التنظيمي ليا، فروعيا ومساىماتيا.
  وااٍلضرابات، كفاءة العماؿ...الخ. المعمومات الخاصة بالتوظيف: الغيابات 
  ىيكؿ الزبائف، وجود عقد عمى المدى الطويؿ، حالة المنافسة، مدة التسديد.المعمومات الخاصة بالبيع : 
 :عبلقة المؤسسة بممونييا، آجاؿ التسديد. المعمومات الخاصة بالمنتوج 
   :المعمومات المالية، المحاسبية، ااٍلدارية: والمتمثمة في 

 ااٍلستدانة( والنمط التقديري لمتمويؿ  ىيكؿ رأس ماليا الدائـ )معدؿ -
  البنوؾ الرئيسية المتعامؿ معيا والشروط المالية. -
 معالجة المعمومات آليا )الحاسوب( أو يدويا. -

 :فحص قانوف تأسيس المؤسسة، وتقارير مراجع الحسابات،  المعمومات القانونية والجبائية
 المميزات الجبائية.

 المؤسسة، ٍامكانية التوسع الجغرافي. موقعلمعمومات الخاصة بتوطن المؤسسة: ا 



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

35 
 

 ثالثا: دراسة نقاط القوة والضعف لممؤسسة )تشخيص الوظيفي(:  
 1 ٍالى تحديد: تيدؼ ىذه الدراسة  

  نقاط القوة: ماىي األشياء التي تسير جيدا في المؤسسة، وىؿ تمنح ليذه األخيرة ٍامتيازا عمى
 ا.منافسيي

 .نقاط الضعؼ: ماىي األشياء التي تعرقؿ المؤسسة، وىؿ يؤدي بيا ٍالى خطر ااٍلفبلس 
 .توضيح كيؼ يمكف العمؿ عمى تحسيف نقاط الضعؼ 

 رابعا: تحميل الفرص والمخاطر )التشخيص ااٍلستراتيجي والذاتي لممؤسسة(:
ويتعمؽ األمر ىنا، بدراسة ااٍلمكانيات والمخاطر الموجودة عمى مستوى المؤسسة ذاتيا وعمى مستوى 
محيطيا. أي النتائج التقديرية لمقرارات المتخذة مف قبؿ المؤسسة واآلثار الناجمة عف التغيرات في المحيط عمى 

 2المؤسسة(، ٍاذ يتـ دراسة:  المؤسسة )مثبل أثر ٍادراج ااٍلنساف اآللي عمى مستوى ااٍلنتاجية في
 :أي البحث عف العناصر التي يمكف أف تؤثر عمى نمو المؤسسة. محيط المؤسسة 
 :وىو دراسة طبيعة المنتوجات )سمع أو خدمات( التي تطرحيا المؤسسة. والكيفية التي  نشاط المؤسسة

 يتـ بيا الحصوؿ عمى المنتوج.
 :مة في نشاط المؤسسة )اآلالت، رؤوس األمواؿ وكفاءة ويخص دراسة الوسائؿ المستعم تنظيم المؤسسة

 الموظفيف(.
 :أي التعرض لمعوامؿ التي تدفع المسيريف ٍالى ٍاتخاذ القرارات وٍانتياج سبؿ معينة،  التفضيالت والسمطة

 وأيضا القدرات المخولة لشخص أو مجموعة في التأثير عمى القرارات المتخذة بالمؤسسة.
  :الناجمة عف تطور العناصر السالفة الذكر )المحيط، التنظيـ، النشاط والتفضيبلت(.وىي النتائج النتائج 

 
 والذي سوؼ نتعرض لو في المطمب القادـ. خامسا: القيام بدراسة مالية لممؤسسة والتشخيص المالي:

وىو الخروج بالتوصيات لتحسيف وضعية المؤسسة، وتوضيح أىمية تعديؿ سادسا: وضع تقرير نيائي: 
 اصر المنقوصة والطريقة الواجب ٍانتياجيا لذلؾ، وأيضا تكمفة ىذه التعديبلت.العن

I.2  :3 التشخيص المالي المعمق لممؤسسة 
 مفيوم التشخيص المالي: .2
 تعريف التشخيص المالي وأىدافو: . أ

 4 المؤسسة. وىو دراسة وتحميؿ الحالة المالية لممؤسسة بغرض توقع المخاطر وخاصة المالية منيا التي تيدد
 5ييدؼ التشخيص المالي ٍالى تقدير مستوى تحقيؽ العناصر التالية: و

                                                           
1 Voir, Eglen J,Y-, A, Micol, H, stolowy, A,Pujol : p436- P 440 
2
 Eglen J,Y , LOC, cit : p 441 

3
 ,ٚاٌّحاعبتإر ٌخض أعاعا ِمٍاط اٌتحًٍٍ ٚاٌتغٍٍش اٌّاًٌ ٌغٕت اٌثاٌثت شؼبت اٌّاٌٍت  ،اٌّٛضٛعأثشٔا ػذَ اٌتٛعغ فً ٘زا  

4 Conso P,, Hemici F,, Gestion Financière de l’entreprise  8 
eme

  Ed: Dunod, France, 1996, p 245, 

 
5
 Levey Aldo, Management Financière de l’Entreprise Ed : Economica, France, 1993, p 446, 
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 :ىو مستواه، وىؿ يتجاوز معدؿ قطاع المؤسسة......... ٍالخ. أي ىؿ تـ تحقيؽ نمو وما النمو 
 :1 أي المردودية بنوعييا: المردودية 

  :أي فعالية المؤسسة في توظيؼ رأس ماليا ااٍلقتصاديااٍلقتصادية. 
   :والتي تقيس عائد التوظيؼ المالي لبٍلستثمارات )مساىميف، مقترضيف(.المالية 

وعمى المدى  االستغبلؿ( أي توازف الييكؿ المالي لممؤسسة عمى المدى القصير )دورة:التوازن:  -
 الطويؿ )دور ااٍلستثمار(.

ما بالمؤسسة ماىي المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسة، ىؿ يمكف أف يؤدي خطر المخاطر:  -
 ٍالى ااٍلفبلس...ٍالخ.

 يتـ التشخيص وفؽ عدة مراحؿ أساسية:ب. مراحمو: 
 القياـ بتحميؿ مالي دقيؽ. -
 دراسة النشاطات الدائمة لممصمحة المالية )تسيير خزينة، تسيير المديونية(. -
لوسائؿ دراسة المعمومات التي ىي بحوزة المصمحة المالية ومصداقيتيا ومدى سرعة نشرىا وا -

 المستعممة مف قبؿ ىذه المصمحة.
 دراسة األىداؼ المسطرة لممصمحة المالية، ووسائؿ التي بحوزتيا لتحقيؽ ذلؾ. -

 . ٍاعداد التحميل المالي الدقيق2
وذلؾ باالعتماد عمى المعمومات المقدمة مف قبؿ نظاـ أ. جمع المعمومات الضرورية لمتشخيص المالي: 

 ومنيا:المعمومات المحاسبية 
 الميزانية المحاسبية والمعمومات ااٍلضافية.  -
 التقديريTRو الميزانية-لممؤسسة الييكؿ التنظيمي  -   جدوؿ التمويؿ. -.  (TR)جدوؿ النتائج  - 
 جدوؿ تدفقات الخزينة وجدوؿ حركة رؤوس األمواؿ -
 تفسير اإلجراءات وتوضيح كؿ ما يرتبط بالسنة المالية محاسبيا وماليا. الممحق: -
 

 2ب. تحميل جدول النتائج واعداد جدول األرصدة الوسطية لمتسيير: 
تتيح شرح وفيـ الحالة المالية  (significatif)وىو عممية تحميؿ جدوؿ النتائج ٍالى أرصدة أو كتؿ معبرة 

 لممؤسسة.
  والذي يمثؿ الفارؽ بيف مبيعات البضائع وتكمفة شراء البضائع  )اليامش ااٍلجمالي(:اليامش التجاري

 المستيمكة، ىذا الرصيد يمثؿ مؤشر خاص بالمؤسسات التجارية فقط.
  )ٍانتاج السنة )الدورة(la Production de l’Exercices) :المؤسسات الصناعية والخدمية  ويخص

 فقط، ويمثؿ حاصؿ جمع كؿ مف:

                                                           
,
1
   voir, BERMAN Karen, KNIGHT Joe, Comprendre la finance, Ed : d’organisation, Eyrolles, France, 2010, P211. 

2
  Rocher M, Le diagnostic financier en 6 étape et applications corrigées, ED d’organisation, France, 1998, p 115, 
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 : والمقيـ بتكمفة ااٍلنتاج.ٍانتاج المخزوناؿ -: والمقيـ بسعر البيع.   ااٍلنتاج المباع -
 : المقيـ بتكمفة ااٍلنتاج.ٍانتاج المؤسسة لحاجتيا الخاصة-: والمقيـ بتكمفة ااٍلنتاج ااٍلنتاج قيد ااٍلنجاز -
  :المباعة وااٍلستيبلكات ىو الفرؽ بيف المبيعات البضائع زائد منتوجات المؤسسة القيمة المضافة

 الوسيطة )األعباء الخارجية( الخاصة بالسنة.
تعتبر القيمة المضافة مف أحسف المؤشرات المعبرة عف حجـ المؤسسة )أكثر تعبيرا مف رقـ األعماؿ الذي 
أو يعتبر مؤشرا جاريا(، ومقياسا لدرجة التكامؿ العمودي لممؤسسة )ٍاعتماد المؤسسة عمى المقاولة مف الباطف 

ىي تقوـ بإنتاج المنتوج(، كما أف نموىا يشكؿ ىدفا أساسيا لممؤسسة، ودراسة مكوناتيا يمكننا مف معرفة توزيعيا 
 بيف مختمؼ المستفيديف.

  الفائض ااٍلجمالي لاٍلستغالل(E B E) (Excèdent Brut d’Exploitation) : 
 ويتمثؿ في المعادلة التالية: 1الصافيةأو الذي يسمى أيضا القيمة المضافة                    

  الفائض ااٍلجمالي لاٍلستغالل(E B E)  = الضرائب والرسوـ -القيمة المضافة + إعانات االستغبلؿ-
 مصاريؼ المستخدميف.

يستعمؿ الفائض ااٍلجمالي في قياس الثروة أو ااٍليراد الذي حققتو المؤسسة مف عممياتيا االستغبللية فقط. 
الجانب المالي )المنتوجات والتكاليؼ المالية( والعقاري )ااٍلىتبلكات( والتجاري )مؤونات الديوف دوف ٍادراج 

 المشكوؾ في تحصيميا(. 
 2 * كما يعتبر مؤشر لممردودية ااٍلقتصادية.

                        األمواؿ المستثمرة \E B Eالمردودية االقتصادية = الفائض اإلجمالي لبلستغبلؿ 
   

Capitaux investis = Immobilisation brute + B F R E 

 مؤشر لمتقدـ الصناعي والتجاري لممؤسسة.           * 
 .* كما يتيح المقارنة بيف المؤسسات وخاصة في نفس القطاع 

  3ويسمى الفائض اإلجمالي لبلستغبلؿ عندما يكوف سالبا بالعجز ااٍلجمالي لبٍلستغبلؿ 
المؤسسة في موضع حرج نظرا لبقاء أعباء أخرى )ااٍلستثمار والتمويؿ(، وتعود أسباب العجز الشيء الذي يضع 

 ااٍلجمالي لبٍلستغبلؿ ٍاؿ كوف:
 :ويمكف أف يرجع سبب ذلؾ السياسة تجارية سيئة، أو مرحمة الركود  ااٍليرادات ال تغطي التكاليف الثابتة

  .  ااٍلقتصادي، أو تسويؽ منتوج رديء الجودة.... ٍالخ
 فائض في العمالة، األجور جد مرتفعة تكاليف المستخدمين جد مرتفعة : 

ولذلؾ يجب عمى المؤسسة تسريح العماؿ أو تخفيض األجور أو زيادتيا لرفع المردودية، أو ٍاعادة تنظيـ 
 العمؿ.

                                                           
1
 ػًّ غٍش ِٕشٛس. ,98/ 97 ٌغٕت اٌداِؼٍت ،ِاٌٍتػٍَٛ  ،اٌشابؼتٌطٍبت اٌغٕت  ،الماليمقياسالتسييز،عفٍاِْحاضشاث األعتار بٓ بٍماعُ  
2

 ROCHER M, op.cit. p 199 
3

 Loc.cit. P 151 
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 المجوء ٍالى المقاولة مف الباطف، ٍاختيار غيرنصيب المؤسسة من القيمة المضافة ضئيل: بسبب : 
، تراجع في المبيعات بسبب ٍارتفاع السعر أو عدـ األصوؿ الغير الجاريةمناسب لممورديف، ٍارتفاع تكمفة تأجير 

 فعالية السياسة التجارية.
  :1نتيجة االستغالل قبل العمميات المالية  

 وىي نتيجة النشاط العادي والجاري لممؤسسة )االستغبلؿ الصناعي والتجاري لممؤسسة( دوف ٍادراج
العمميات المالية وااٍلستثنائية. الشيء الذي يجعؿ مف ىذا الرصيد أحسف معيار لممقارنة بيف ااٍلمكانيات الحقيقية 

 لنشاطات المؤسسات.
   :وىو الفرؽ بيف ااٍليرادات المالية والمصاريؼ المالية.النتيجة المالية 
  النتيجة العادية قبل الضرائب(R.C.A.I) : 

ر ما عدا العمميات ااٍلستثنائية )مساىمات العماؿ( قبؿ الضرائب عمى أرباح أي األرباح أو الخسائ
المؤسسة. وىي تمثؿ حاصؿ جمع نتيجة االستغبلؿ قبؿ العمميات المالية والنتيجة المالية. ويمكف أف يحدث تزايد 

 بدوره ٍالى: في ىذا الرصيد بسبب التحسف في نتيجة االستغبلؿ أو التحسف في النتيجة المالية والذي يرجع
 ٍانخفاض التكاليؼ المالية: سواء بٍانخفاض الفوائد أو تراجع خسارة الصرؼ. -
 تحسف في ااٍلنتاجية المالية وااٍلقتصادية لممؤسسة. -

  وتمثؿ الفارؽ بيف النواتج والتكاليؼ الغير عادية.لنتيجة الغير عاديةا : 
   :النتيجة الصافية لمدورة 

 المؤسسة بعد خصـ كؿ تكاليؼ السنة. والذي يعكس المردودية العامة لممؤسسة وىي:  وىو نصيب
 لنتيجة الجارية قبؿ الضرائب + النتيجة الغير عادية نتيجة المؤسسة )ربح أو خسارة( = ا-

 ضرائب عمى أرباح الشركات.
ىذه النتيجة ٍاف كانت ٍايجابية يمكف أف تقوـ المؤسسة سواء بتوزيعيا عمى الشركات في شكؿ أرباح أو 

 ٍابقائيا بداخميا )زيادة التمويؿ الذاتي(.                        
 تحميل ىيكمة المؤسسة )تحميل الميزانية( . ت
     :أعداد الميزانية المالية أو الميزانية التصفية 

ميزانية أساسا مف قبؿ البنؾ لمعرفة مقدرة المؤسسة عمى تسديد ما عمييا في مواعيد االستحقاؽ تعد ىذه ال
 المحددة قبؿ منحيا قروض. ويتمثؿ الغرض مف وراء ٍاعداد الميزانية المالية التأكد مف النقاط التالية:

 أي التأكد مف سرعة وقدرة المؤسسة عمى تحويؿ أصوليا الى سيولة.وجود سيولة:  -
 أي أجاؿ تسديد ديونيا.: (Exigibilité)احترام أجال االستحقاق  -
 بمعنى قدرة المؤسسة عمى تسديد جؿ ديونيا، وتتحقؽ ىذه الشروط عمى العمـو في حالتيف: المالءة: -
ٍاذا ما كانت األصوؿ الدائمة عمى المدى الطويؿ )أكبر مف سنة( قد مولت بموارد ذات مواعيد  -  

 استحقاؽ مماثمة )أكبر مف سنة(
                                                           

1
 ، ِشخغ عابك روشٖ.1997اٌّاًٌ دسٚط اٌتغٍٍش  ,بٓ بٍماعُ عفٍاْ 
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 وجود أصوؿ قصيرة األجؿ بمقدار يكفي لتسديد الديوف قصيرة األجؿ. -  
  ( أعداد الميزانية الوظيفية(Le Bilan Fonctionnelle: 

فية وثيقة أساسية لمتسيير، داخؿ المؤسسة، ٍاذ يتـ تقسيـ )كتؿ( بنود الميزانية حسب تعتبر الميزانية الوظي
 1الوظائؼ )ااٍلستثمار، االستغبلؿ، التمويؿ( وىذا ٍاعتمادا عمى الميزانية المحاسبية.

 :تحميل الميزانية الوظيفية بواسطة مؤشرات التوازن . ث
األصوؿ حاصؿ الفرؽ بيف الموارد الدائمة و وىو : (FDRNG)رأس المال العامل الصافي االجمالي  *

 الغير الجارية
 والذي ينقسـ إلى:: (BFR)احتياجات الرأس المال العامل   *

ويمثؿ الفرؽ بيف لؤلصوؿ الجارية لبلستغبلؿ  :(BFRE)* احتياجات الرأس المال العامل لاٍلستغالل
Besoins) وموارد الجارية لبلستغبلؿ )Ressources) ف لدينا ثبلث حاالت:(. ويمكف أف تكو 

وىي حالة شائعة في المؤسسات الصناعية بالنظر لحجـ مخزوناتيا مف  )ٍاحتياج( BFRE >0: 1الحالة  
 مواد أولية ومنتوجات نيائية وأىمية القروض الممنوحة لمزبائف.

 وىي حالة مؤسسات األشغاؿ أو المساحات الكبرى التي تتميز ب:)فائض(  BFRE <0: 2الحالة  
 لديوف معدومة لزبائنيا: وىذا نتيجة لمتسديد الفوري.ا  -
أشير( وذلؾ لكبر حجـ الطمبية التي  3ديوف المورديف: تكوف بحجـ كبير ولمدة نوعا ما طويمة )تصؿ  -

 تقوـ بيا والمبلءة التي تتمتع بيا.
  قمة المخزونات بالنظر لسرعة مبيعاتيا. -

 حالة تساوي خصـو الجارية مع األصوؿ الجارية، )حالة نادرة( وىي BFRE=0 :3الحالة 
: وىو يساوي األصوؿ الجارية خارج (BFRHE)* ٍاحتياجات رأس مال العامل خارج االستغالل: 

 االستغبلؿ مطروحا منو الخصوـ خارج االستغبلؿ.
المالي )ناتج عف تحديد دقيؽ لمصدر توازنيا  في BFREو   BFRHEوتكمف الميزة وراء التفرقة ب يف

 نشاطيا أو عف العمميات ااٍلستثنائية( واتخاذ ااٍلجراءات الفعالة والسريعة إلعادة التوازف.
 وتحسب بطريقتيف: (T)* الخزينة 

TR  التسبيقات البنكية. -= المتاحات 
 رأس ماؿ العامؿ. ٍاحتياجات-رأس ماؿ العامؿ أو الخزينة = 

 حاالتيا:   
 وىي حالة جيدة، ولكف يشترط لذلؾ ثبلثة شروط: BFR < FR أي أف)فائض(  TR>0: 1الحالة 

 أف تستمر ىذه الحالة لعدة سنوات )أي التوازف الييكمي(. -

                                                           
1
ٚاٌتً تٕذسج فً ِمشساث اٌتذسٌظ ٌغٕت  ،ٌٍّؤعغتألٔٙا ِشتبطت أعاعا بّمٍاط اٌتحًٍٍ ٚاٌتغٍٍش اٌّاًٌ  ،إٌمطتفضٍٕا ػذَ اٌتٛعغ فً ٘زٖ  

 ،ٚاٌّحاعبتاٌثأٍت ٚاٌثاٌثت شؼبت اٌّاٌٍت 
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اف ال تكوف بمقدار مفرط حتى ال ينجر عنيا تجميد االصوؿ )تكمفة الفرصة البديمة(، واف حدث ىذا  -
 ة عمى المدى القصير.فيجب توظيؼ ىذه األمواؿ في شراء القيـ المنقول

 يتوقؼ مقدار األصوؿ المجمدة في خزينة عمى طبيعة نشاط المؤسسة. -
و ىنا المؤسسة تعاني مف مشكمة السيولة، و لذلؾ قد  BFR > FR)عجز( أي أف   TR<0: 2الحالة  

لتغطية العجز، عمى أف يكوف بمقدار مقبوؿ و ال يكوف  1( %30تمجأ  ٍالى تسبيقات الخزينة )عمى أف ال يفوؽ 
 بشكؿ ىيكمي.

 وىي حالة الخزينة المثمى التي تتأرجح وتتجو نحو الصفرية عبر الزمف. )توازن( TR =0: 3الحالة  
 2 :(AF)والتمويل الذاتي  (CAF)حديد طاقة التمويل الذاتي  - ج
 : CAFطاقة التمويل الذاتي  . أ

تي في الموارد الداخمية الناتجة عف العمميات المسجمة كنواتج وتكاليؼ خبلؿ فترة تتمثؿ طاقة التمويؿ الذا
تتيح طاقة  3معينة، وبالتالي تبقى تحت تصرؼ المؤسسة بعد تحصيؿ اإليرادات وتسديد التكاليؼ المتعمقة بيا.

 التمويؿ الذاتي: 
 تعويض الشركاء عف طريؽ توزيع األرباح.  *
االستقبللية المالية لممؤسسة، وىذا بضماف تسديد الديوف أو/ وتمويؿ االستثمارات أو/وتمويؿ  تدعيـ *

 النشاط الجاري لممؤسسة )احتياجات رأس ماؿ العامؿ لبلستغبلؿ(
 ولحساب طاقة التمويؿ الذاتي ىناؾ عدة طرؽ:

 :وىي طريقة طويمة وتتمثؿ  في: طريقة الجمع 
     طاقة التمويل الذاتي لمدورة = 

 (EBEأو    IBE)+   الفائض اإلجمالي لبلستغبلؿ 
 أعباء عمميات أخرى(-+   رصيد عمميات أخرى )نواتج عمميات أخرى 

 اعباء المالية(  -+   رصيد عمميات مالية )نواتج المالية 
 أعباء غير عادية(-+   رصيد عمميات غير عادية )نواتج غير عادية 

 الضرِائب عمى األرباح -
 4وىي الطرح: طريقة 

           طاقة التمويل الذاتي:
 + النتيجة الصافية   

 + مخصصات االىتبلكات والمؤونات )لبلستغبلؿ؛ المالية؛ وغير عادية(. 
 مخصصات االىتبلكات والمؤونات المسترجعة. -
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 + القيمة المتبقية لعناصر األصوؿ المتنازؿ عنيا.
 نواتج التنازؿ عف عناصر األصوؿ. -
 نات االستمارات المحولة لنتيجة.أعا -

 
التمويؿ الذاتي وىو نصيب المؤسسة مف طاقة التمويؿ التمويل الذاتي )أو التدفق النقدي الصافي(: ب. 

        المؤسسة. الذاتي لتمويؿ
 د. التعمق في التحميل المالي لممؤسسة باالستعانة بطريقة النسب: 

ٍاف التحميؿ بواسطة النسب ال  1 ىي العبلقة بيف قيمتيف مميزتيف لنشاط وحالة االقتصادية لممؤسسة. النسبة
 يتمثؿ في حساب النسب فحسب بؿ يجب أف يكوف متبوعا بالشرح وتفسير ىذه األخيرة. باإلضافة ٍالى ذلؾ:

 نتمكف مف دراسة نمو المؤسسة. محاولة تجسيد ىذه العممية عمى عدة سنوات حتى -
مقارنة النتائج المحصؿ عمييا مع نسب خاصة بقطاع نشاط المؤسسة أو مع مؤسسات أخرى بغرض  -

تحديد المكانة التنافسية لممؤسسة، ولئلشارة فٍانو توجد المئات مف النسب ال يمكف لممحمؿ اعتمادىا كميا ولكف 
سسة أو اليدؼ مف الدراسة التي يقوـ بيا. وعميو سوؼ نعرض يتوقؼ اختياره عمى دور الذي يمعبو في المؤ 

 بعض النسب بشكؿ مختصر:
 حساب بعض النسب المالية: 

 الصافية(، يجب أف  األصوؿ الغير الجارية: )األمواؿ الدائمة / النسب الييكمة: نسبة التمويل الدائم
 1يفوؽ في العادة 

    % 50األمواؿ الدائمة(، يجب اف تكوف أكثر مف الخاصة /  نسبة ااٍلستقاللية المالية: )األموال
 1أو )الديوف طويمة والمتوسطة األجؿ / األمواؿ الخاصة(، يجب اف تكوف أصغر مف

  :وتقيس قدرة المؤسسة عمى مواجية ٍالتزاماتيا في األجؿ القصيرالنسب السيولة 
 1)األصوؿ الجارية / الديوف القصيرة األجؿ(، يجب اف تكوف أكبر مف نسبة القدرة عمى الوفاء:
 %75)الحقوؽ+ المتاحات( / الديوف القصيرة األجؿ، يجب اف تتراوح بيف  نسبة السيولة النسبية:

 . %80و
 المتاحات / الديوف القصيرة األجؿ نسبة السيولة الفورية:

 األعماؿ)حقوؽ الزبائف + أوراؽ القبض( / رقـ ]: النسب النشاط: مدة قرض الزبائن (TTC [ x 360. 
 .x 360 ] (TTC)) ديف المورديف+ أوراؽ القبض ( /  المشتريات [: مدة دين الموردين

 x:) المخزوف الوسطي لممنتجات التامة / تكمفة ٍانتاج المنتوجات المباعة( مدة تخزين المنتوجات التامة
360   

  النتيجة الصافية / األمواؿ الخاصة المردودية المالية:نسب المردودية: نسبة 
 األصوؿ الصافية / مجموعنتيجة االستغبلؿ  نسبة المردوديٍة ااٍلقتصادية:

                                                           
1
 Rocher M, Op.cit. , P 174 
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 :والرافعة الماليةتحميل المردودية  - ذ
  المردودية 

 .1بشكؿ عاـ المردودية ىي النسبة بيف النتيجة المحققة و الوسائؿ المستعممة لتحقيؽ ىذه النتيجة 
  المردودية ااٍلقتصاديةLa Rentabilité Economique: تعبر عف قدرة المؤسسة عمى  والتي

 ااٍلىتبلؾ أوبشكؿ مستقؿ عف كؿ سياسة تمويؿ أو  السوؽ،تحقيؽ األرباح مف بيع منتوجاتيا في 
 .والتجارية لممؤسسةالضرائب عمى األرباح، أي الكفاءة الصناعية 

األمواؿ المستثمرة سواء األمواؿ  (EBE)تمثؿ ىذه النسبة حاصؿ قسمة الفائض ااٍلجمالي لبٍلستغبلؿ      
المؤسسة ٍالى قطاع صناعي يتطمب توظيؼ  حالة ٍانتماءالخاصة أو الديوف. و التي يجب أف تكوف معتبرة في 

النسبة يؤدي حتما ٍالى زيادة ااٍلستدانة أصوؿ ثابتة ضخمة، ) تكويف ٍاىتبلكات لتعويضيا (، وأي تراجع في ىذه 
 و تدىور التوازف المالي لممؤسسة.

 / األموال المستثمرة R.E        =EBEالمردودية ااٍلقتصادية 
كما يمكف تحديد المردودية ااٍلقتصادية الصافية وذلؾ بطرؽ ااٍلىتبلكات والمؤونات مف الفائض ااٍلجمالي 

 عماؿ المحقؽ.  لبٍلستغبلؿ وتقسيمو عمى رقـ األ
 مجموع األصول      \=     الفائض الصافي لاٍلستغالل    RENأي:              

 والذي يستعمؿ في تشخيص المؤسسة، بينما تستعمؿ المردودية ااٍلجمالية في تحميؿ القطاع.
 وتسمى أيضا مردودية األمواؿ المستثمرة، وىي: المردودية المالية: 
 ألموال الخاصةا      \= النتيجة المحاسبية الصافية         R.Fالمردودية المالية: 

تيـ ىذه النسبة أساسا المساىميف، بحيث تمثؿ مؤشر عمى قدرة المؤسسة عمى تعويض المساىميف،    
 سواء في شكؿ أرباح موزعة أو في شكؿ مخصصات ٍاحتياطات والتي ترفع مف قيمة األسيـ بحوزتيـ.

 ٍاف األسباب المؤدية ٍالى تراجع المردودية المالية، تكمف أساسا في: 
 عوارض ظرفية: حالة التراجع المفاجئ لممبيعات مثبل. -
 المرور بمرحمة ٍانتقاؿ: الدخوؿ في السوؽ أو طرح منتوج جديد. -
 .أسباب مالية وٍاستثنائية: نتيجة مالية سالبة مف جراء األفراط في ااٍلستدانة مثبل -
وفي حالة ٍاستمرار ذلؾ عدة سنوات، معناه وجود تخمؼ ىيكمي لممؤسسة عمى المستوى ااٍلقتصادي أو   

 التقني، مف جراء مثبل عدـ تبلؤـ المنتوج مع السوؽ الذي يؤدي ٍالى تراجع المبيعات...الخ.
 :الرافعة المالية  

دي ٍالى تغير واسع أو كبير لممقدار بشكؿ عاـ نقوؿ إنو يوجد أثر الرافعة في حالة كوف تغير مقدار يؤ 
  2اآلخر المرتبط بو )سواء بالزيادة أو النقصاف(.

 تمثؿ العبلقة بيف LFأي أف الرافعة المالية  3وىي قياس أثر لجوء لبلستدانة عمى مردودية األمواؿ الخاصة،
                                                           
1
  SALEADOR BALLADA, GESTION FINANCIERE, Ed : AENGDE, France,  1997 , p 34 

2
 IBID : p 38 

3
  Topsacalian ,P et Teulie, J, op ,cit: p321 
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والتغير  (RCAI)النسبي لمنتيجة الصافية بعد المصاريؼ المالية )النتيجة الجارية قبؿ الضرائب  التغير 
 .(RE)النسبي لنتيجة االستغبلؿ قبؿ العمميات المالية 

= (  RN / RN ) /  (  RE /RE )  

= {[ Q ( p-v ) ] /  [Q ( p-v ) - F - I ]} / {[ Q ( p-v ) ] /  [Q ( p-v ) - F]} 

= { Q ( p-v ) / [ Q ( p-v ) - F - I ] }  X [ [ Q ( p-v ) - F /  Q ( p-v ) ] 

= [ Q ( p-v ) - F ] X [ Q ( p-v ) - F - I ]    
 I   المالية =:   المصاريؼ  حيث  

  :الرافعة الكمية 
، بحيث تمثؿ 1و ىي الرافعة التي تأخذ بعيف ااٍلعتبار التكاليؼ الثابتة لبٍلستغبلؿ و التكاليؼ الثابتة المالية 

و التغيير المئوي لحجـ النشاط )المقدر  (RN)لمنتيجة الصافية   يالمئو العبلقة بيف التغير  LFالرافعة الكمية 
 ( (. (Qبالكمية 

  Qتغير بالمئة لحجم النشاط    \(  (RN=  التغير بالمئة لمنتيجة الصافية     L Tالرافعة الكمية 
= (  RN / RN ) /  (  Q /Q ) = {[ Q ( p-v ) ] /  [Q ( p-v ) - F - I ]} / (  Q /Q ) 

= [ Q ( p-v ) X Q ] / {[Q ( p-v ) - F - I ]  Q} 

= Q ( p-v ) X [ Q ( p-v ) - F - I ] 

I.3  القيام بتشخيص مالي شامل لممؤسسة 
في العادة عند تشخيص حالة المؤسسة تتوقؼ العممية في مرحمة الدراسة المالية لمحسابات السنوية 
والوظائؼ شبو المحاسبية )التحميؿ المالي الدقيؽ(، بيد أنو مف الضروري تكممة ىذه العممية بتشخيص أشمؿ يمر 

 2بالمراحؿ التالية:
  مية لمعمميات المالية:المراقبة الداخ .6

لى إ.  أضؼ والسرقةأي التأكد مف سبلمة ااٍلجراءات التي تسمح بالحفاظ عمى ذمة المؤسسة مف الغش 
 ذلؾ وجوب القياـ ب:

 حساب مردودية ااٍلستثمارات ومقارنتيا بتكمفة موارد التمويؿ المستعممة، -
 حساب تكمفة موارد التمويؿ عمى المدى الطويؿ والبحث عف وسائؿ أكثر اقتصادا،  -
حساب تكمفة العمميات الخزينة مف يوـ الى يوـ )خصـ، السحب عمى المكشوؼ( والبحث عف وسائؿ  -

 أقؿ تكمفة،
لتغطية عمميات  تحديد ااٍلمكانيات البشرية والمادية المخولة لمصمحة الخزينة وتحديد ما إذا كانت كافية -

 الخزينة.
 تحديد االىداف الممكنة واألىداف المسيطرة:  .7

                                                           
1
  Ballada Salvador , op, cit: p 41 

2
  voir , J-Y Eglem , Op,cit. P 446  - 453, 
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ويتعمؽ األمر ىنا بتحديد األىداؼ التي يمكف لممؤسسة أف تحققيا وىذا باألخذ بعيف االعتبار الحالة 
الخاصة بالمؤسسة المدروسة )قطاعيا، محيطيا، ذمتيا( ثـ مقارنتيا باألىداؼ المسطرة مف طرؼ المؤسسة 

 رييا(.)مسي
 : والمفقودةالبحث عن المعمومات المالية الموجودة  .8

مف الضروري توفر معمومات معينة مف أجؿ اتخاذ القرارات المالية، ولذلؾ يتوجب عمى الشخص التأكد مف 
 النقاط التالية:

 مدة الحصوؿ وتوزيع المعمومات -
 وجود فائض في المعمومات بدوف أىمية -
 تكمفة المعمومات. -
 ووضوح المعمومات.  دور  -
 ااٍلمكانيات الموظفة لجمع المعمومات -
مصداقية المعمومات أذ يمكف أف تكوف المعمومات المقدمة مغشوشة أو طريقة الحساب خاطئة أو غياب  -

 معمومات أساسية عند أعداد التقدير ...(.
ة إلى مسيري أي التأكد مف بث المعمومات الماليالبحث ااٍلجباري عن المعمومات المالية:  .9

 وشركاء المؤسسة.
 التأكد من التنظيم القانوني المتعمق بالعمميات المالية: .10

التأكد من الكفاءة الشخصية لموظفي المؤسسة وتكييف )تطابق( الوسائل التقنية مع المشاكل  .أ
 المعالجة.

ونقصد بو، تأكد المشخص مف أف المؤسسة قد استغمت كؿ الفرص المتاحة ليا بغرض المحيط:  .ب
 تحسيف مردوديتيا وتطورىا وعبلمتيا التجارية.

ذلؾ بالتأكد مف قرارات المؤسسة في اختيار استثماراتيا وتمويميا وما ىي الجيات المخوؿ نشاطيا: و .ت
 ليا ٍاتخاذ ىذه القرارات )ىؿ بعد أو دوف موافقة المصمحة المالية(.

ومف ثـ المصمحة المالية يتاح ليا وىنا يتوجب عمى المشخص التأكد مف أف تنظيـ المؤسسة  التنظيم: .ث
 القياـ بدورىا وتحقيؽ أىدافيا.

 دراسة الميول والقدرات المخولة لمسيري المؤسسة:  .ج
 إذ يمكف لمسؤوؿ مالي اف يدفع المؤسسة عمى المجوء اآلني لبٍلقتراض دوف دراسة مسبقة.

 
 1تمرين عن تحميل جدول التدفقات المتعدد السنوات 

 ( فيما يلي :1لشركة  "ماركر" لسنة )ن + لديك معلومات مالية 

                                                           
1
 .مقياس إستراتيجية المالية، تخصص مالية المؤسسة، كبلسيؾ 2010امتحاف مف اعدادنا في  
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 .950.000    إنتاج مباع
              خدمات مقدمة

260.000. 
 .250.000  خمزون أول مدة 

 .300.000   مشرتيات البضائع 
 .150.000 خمزون أخر مدة 

 .180.000   االستهالكيات الوسيطة
 .60.000  فوائد مدفوعة على القرض

 .2.000 استثمارات خارج تقوية الفروع 
 .80.000  أجور العمال 
 .45.000  اإلهتالكات 

 .8.000 نواتج لالستغالل ) خصم( 
 .1.200 نواتج خارج االستغالل  

  .3.100  استثمارات يف الفروع 
 30.000  نواتج مالية على رأس املال

 .5.500  مصاريف مالية )خصم(
 1.000         مصاريف خارج االستغالل

  35.000 جل مسددةقروض طويلة اال
 .20.000      اشرتاكات الضمان االجتماعي

   .6.000 (  1أرباح موزعة يف ) ن + 
 .15.000    خسائر على الصرف 

 .300    واألرباح التغري السالب يف خسائر 
 7.500  مسددةIBSضرائب 

 12.000 اآلجلتسديد قروض قصرية 
 .7.800            دخل الفروع 

 .1.500  مسامهات العمال 
 .6.800 احتياجات املالية االستغالل ل ن 

 .136.800( 1+)ناحتياجات املالية االستغالل ل 
 23.000                اآلجلقروض طويلة 

  .700 نواتج حمققة من القروض 
 .1.600ختفيضات على االستثمارات الفروع 

 .20.000  الزيادة يف رأس املال 
 .% 10 مصاريف الزيادة يف رأس مال  

  2.500  ورسوم ضرائب 
 1.500.000 األصول         جمموع 

 نقاطENE , EBEC, EBE  (6 .) أحسب كل من  – 1 المطلوب :
 نقاطTR, SG, SF,SE   (8 .)أحسب كل من  – 2  
 نقاط(. 6للمؤسسة ) ، علق على الوضعية العامة Reأحسب المردودية االقتصادية  – 3  

 : جواب السؤال األول 
I -  

 املبالغ البيان
 1.210.000 (260.000+  950.000)إنتاج مباع + خدمات مقدمة 

 400.000 (150.000 – 300.000+ 250.000)بضائع مستهلكة 
 810.000 القيمة المضافة

 180.000 استهالكات الوسيطية
 100.000 20.000الضمان االجتماعي  + اشرتاكات 80.000أجور العمال 

 2.500 ضرائب و رسوم
 527.500 الفائض اإلجمالي لالستغالل

 8.000 + نواتج لالستغالل
 7.800 + دخل الفروع 

 5.500 مصاريف املالية )خصم( -
 537.800 الفائض اإلجمالي لالستغالل المصحح

 45.000 اإلهتالكات
 492.800 الفائض الصافي لالستغالل
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II - :عداد جدول المتعدد السنوات لتدفقات المالية 
1 – SE: 

46SE المبالغ 
EBEC 530.000 معدا دخل الفروع 

 BFE (136.800 – 6800) 130.000 
 400.000 الفائض الخزينة االستغالل
 2.000 استثمارات خ تقوية الفروع
 0 التنازل عن االستثمارات
 402.000 الرصيد االقتصادي

 
2 – SF : 

 المبالغ البيان
 23.000 قروض طويلة األجل

 35.000 . قروض طويلة األجل مسددة
 - 12.000 مج القروض الطويلة األجل

 12.000  تسديد قروض قصرية األجل
 - 24.000 مج الديون

-IBS 7.500 مسددة 
 1.500 مسامهات العمال -
 60.000 مصاريف مالية على القروض -

 700 من القروض+ نواتج حمققة 
 - 92.300 الرصيد المالي

3 –SG  : 

SG = SE + SF  402.000 – 92.300 = 309.700 

4 -  TR  : 

 المبالغ البيان
46SG 309.700 

 1.200 + نواتج خارج االستغالل.
 1.000   مصاريف خارج االستغالل -

 30.000 + نواتج مالية على رأس املال.
 6.000  (  1أرباح موزعة يف ) ن +  -
 300  التغري يف خسائر و األرباح  -
 15.000 خسائر على الصرف -

 20.000   + الزيادة يف رأس املال 
 2.000 .% 10 مصاريف الزيادة يف رأس مال  -

 1.600 + ختفيضات على االستثمارات الفروع
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 TR 338.200 
 

III –  التعليقحساب المرد ودية االقتصادية و : 
 نسبة المر دودية: 

 % 32.85=  1.500.000/  492.800/ مج األصول =  ENEنسبة الرد ودية االقتصادية = النتيجة / الوسائل =  
ثلث وهي نسبة جد حسنة بالنسبة للمؤسسة كفيلة بدفع اإلنتاج. نالحظ  1/3متثل نسبة املر دودية نسبة تقارب   

من الرصيد االقتصادي، الشيء الذي يظهر سوء تسيري املؤسسة، مع وجود   % 84.12وجود فائض كبري يف خزينة املؤسسة يعادل 
ولة يف استثمارات جديدة مرحبة أو تعجيل تسديدها ملديونيتها لتخفيض أعباء التمويل مديونية، لذا جيب عليها حماولة استغالل هذه السي

 و املديونية.    
II. تكمفة ومردودية رأس المال : 

تحديد تكمفة رأس الماؿ، عممية جد معقدة وصعبة بقدر تعدد وتعقد أنماط التمويؿ، ٍاذ أف كؿ مورد         
نت مؤسسة صغيرة أـ كبيرة، مسعرة في البورصة أـ ال، أو كاف تتحصؿ عميو المؤسسة، لو تكمفة سواء كا

 مصدره مف ااٍلستدانة أو زيادة رأس الماؿ...الخ.
ليذا سوؼ نعمد في ىذا المبحث إلى توضيح تكمفة أىـ موارد التمويؿ وبشكؿ مبسط ومدعـ بأمثمة، ثـ       

 نتناوؿ في األخير مردودية األمواؿ المستثمرة ومفيـو الرافعة.
 تكمفة رأس المال في حالة تمويل كمي لممؤسسة من المساىمين  .1

قد يقتصر في تمويؿ المؤسسة عمى األمواؿ التي يحضرىا المساىميف، وخاصة في السنوات األولى مف إنشاء 
المؤسسة، نظرا لتخوؼ المقرضيف وعدـ وضوح القدرات واالتجاه العاـ لمستقبؿ المؤسسة. لذلؾ يجب عمى ىذه 

 ف تحقؽ معدؿ مردودية الذي يرغبو المساىموف مقابؿ إبقاء ىذه األمواؿ مجمدة في المؤسسة.األخيرة أ
 معدل المردودية المطموب من المساىمين:  . أ

 تتعدد الطرؽ المستعممة في حساب ىذا المعدؿ، لكف سوؼ نقتصر عمى عرض نموذجيف.            
 نموذج قوردون وشابيرو: (Le Modèle de Gorden et Shapiro)  
 (Dividendes)ٍاف قيمة سيـ بحوزة مساىـ في السوؽ، تساوي القيمة الحالية لؤلرباح الموزعة         
 و يمكف توضيح ذلؾ في العبلقة التالية :     1المتوقعة

] ((1+ KA (  /E(DT [   


t =1  =PO 
 : معدؿ تكمفة األمواؿ الخاصة KA    ، (T): الربح المتوقع بالنسبة لسنة  E (DT:  التسعيرة الحالية لمسيـ ، )     Po: حيث
لكف يصعب في الواقع تقدير األرباح المتوقعة في المستقبؿ بدقة، بسبب كوف المدة غير محددة. ولتبسيط ىذا  

ؿ متوسط ،  يمكف األرباح  أف تتزايد كؿ سنة بمعدGorden et Shapiro)النموذج ٍافترض قوردوف وشابيرو )
(G وعميو )2: 

                                                           
1
  Albouy Michel, Structure financiers et coût de capital, Encyclopédie de gestion, tome 3, sous La direction Patrick 

Joffre et yves Simon, Ed : Economica, Paris, 1989, p2765,  
2
  Loc.cit., p 2766 
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KA =    ( D1   / PO ) + G 
 G  KAمع           KA  /D1    =  PO )ػ ( G أو     

 : معدؿ النمو،  Gحيث:  
PO  /1D  :.يمثؿ عائد السيـ 

ٍانطبلقا مف تقييـ المردودية المالية المستقبمية ومعدؿ توزيع األرباح بااٍلعتماد عمى التحميؿ المالي  (G)ويقدر 
                                 1التقديري لمحسابات، وعميو: 

  (1- d )  =G )معدل النمو المتوقع لألرباح( 
 : المردودية المالية لؤلمواؿ الخاصة   : معدؿ توزيع األرباح  ،  dحيث: 

 . G  KC)ٍاال أف ىذا النموذج، ال يمكف تطبيقو عمى مؤسسات ذات وتيرة نمو سريعة )
 نموذج توازن األصول الماليةModèled’EquilibredesActifsFinanciers(MEDAF):    

 2وىي طريقة أخرى لتقدير تكمفة األمواؿ الخاصة بحيث يستخرج مف العبلقة التالية: 
 ]  ( ـE ( RM  + BA ( =E (KA 

 معدؿ الفائدة بدوف خطر:        مقياس لخطر السيـ،:   BA: تكمفة األمواؿ الخاصة ،  E (KAمع: )
(E (RM  :في سوؽ. ىو األمؿ الرياضي لمردودية محفظة األوراؽ المالية 

ويساوي معدؿ المردودية المحتمؿ ألصؿ ذو خطر، يساوي مجموع معدؿ الفائدة وعبلوة الخطر، وتساوي ىذه 
 يسمىاألخيرة الفرؽ بيف معدؿ المردودية المحتمؿ في السوؽ، ومعدؿ الفائدة دوف خطر، مرجحا بمعامؿ خطر 

(Béta: B)  ، 3لمتغير عبر الزمفولكف يعاب عمى ىذه الطريقة أف المعدؿ قابؿ 
  :تقييم النموذجين 

ىذه الطرؽ ال يمكف ٍاستعماليا في مؤسسة غير مسعرة، وىذا راجع لعدـ القدرة عمى تحديد قيمة السيـ في  
السوؽ، وأيضا ال معنى لسياسة توزيع األرباح بيا، بينما يمكف ٍاستعماؿ ىذه النماذج في مؤسسات مسعرة والتي 

 4 يستنتج منيا:
 رأس الماؿ ال تنحصر فقط في معدؿ توزيع األرباح، ولكف يجب األخذ بعيف ااٍلعتبار عامؿ النمو  أف تكمفة

 المستقبمي، ولوكاف مف الصعب تقديره.
  تكمفة األمواؿ الخاصة )بعد الضرائب( ىو أعمى مف معدؿ الفائدة بدوف خطر في السوؽ، وتتوقؼ عبلوة

 .BA)) الخطر عمى مقياس معامؿ الخطر
ىو معدؿ تكمفة األمواؿ الخاصة  الذي يجب عمى المؤسسة تحقيقو، وال تستثمر رؤوس  ،KA)) ٍاف معدؿ     

أمواليا  ٍاال في المشاريع التي ينتظر منيا معدؿ مردودية أعمى أو يساوي لو. بٍافتراض وجود تمويؿ شامؿ مف 
 قبؿ المساىميف.

                                                           
1
 Ginglinger Edith, La décisions de financement des entreprises, Ed : NATHAN, Paris, 1997, p   14 

1
 Vizzavora Patrice, Gestion financière, 9 Edition, Ed : Berti, Alger, 1999, p 393, p103, 
2
  LOC,CIT. P 103 
3
 Mércier Guy, Théoret Raymond, Traité de gestion financière, Ed : presses de l’Université du Québec, 1994, p347, 
4
 Albouy Michel, op.cit. p2767 
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ف المساىميف عبر الزمف، بالنظر لمتغيرات التي يمكف أف كما يمكف أف يتغير معدؿ المردودية المطموب م   
تحدث عمى تفضيبلتيـ لمسيولة، تقديرىـ لمعدؿ التضخـ، فرص التوظيؼ المتاحة ليـ، وتقديرىـ لممخاطر 

 الممكف حدوثيا.
عادة استثمار األرباح  ب. معدل المردودية المطموب من المساىمين في حالة إصدار أسيم وا 

  ٍاصدار أسيم( ومعدل المردودية االزم لممشروع: زيادة رأس المال( 
تتحصؿ المؤسسة عندما تقوـ بإصدار األسيـ، عمى مقدار يكوف أقؿ مف المبمغ المدفوع مف المساىميف،   

( عف كؿ سيـ، فٍانيـ في المقابؿ ينتظروف معدؿ Zبسبب مصاريؼ ااٍلصدار، فٍاذا ما دفع المكتتبيف ما قيمتو )
 :(KA)العائد يساوي 

G)  ػ(KA  /D1    =  PO 
 مبمغعف كؿ سيـ وال تتحصؿ سوى عمى  Fكما أف المؤسسة عمييا أف تدفع مصاريؼ ااٍلصدار مساوية ؿ 
 (P -F)  المشروع. وعميو يجب عمييا تحقيؽ معدؿ مردودية أدنى  لتمويلK1 A  أكبر مفKA  والذي يمكف

 توضيحو في العبلقة التالية:

G   +( P - F )   /D
1

 = K 1
A



)F  = D
1   / ( K 

A
1    - G ـP 

  األرباح:معدل المردودية الضروري في حالة ٍاعادة ٍاستثمار   
لصالحيـ  وٍاعادة ٍاستثمارىايمكف اف تقوـ المؤسسة بتوزيع النتيجة الصافية لبٍلستغبلؿ عمى الشركاء أو/  

 في المؤسسة. لذلؾ يتطمع المساىموف الحصوؿ مقابؿ األمواؿ المعاد ٍاستثمارىا عمى معدؿ مردودية المساوي ؿ: 
KA = ( D1   / PO ) + G 

لؤلرباح الموزعة عف األرباح المحتفظ بيا في المؤسسة، مف حيث أف  لكف بسبب ٍاختبلؼ المعالجة الجبائية 
ىذه األولى تفرض عمييا ضرائب مباشرة بعد توزيعيا، بينما ال تفرض الضرائب عمى األرباح المعاد ٍاستثمارىا 

 ٍاال ٍاذا تحولت ٍالى عائد.
لبٍلستفادة مف تخفيض المعدؿ الجبائي  لذلؾ قد يفضؿ المساىـ ٍابقاء ىذه األرباح في المؤسسة، عمى توزيعيا    

 الذي قد يحدث في المستقبؿ، وعميو قبوؿ معدؿ مردودية أقؿ بالنسبة لؤلمواؿ المعتاد ٍاستثمارىا.
بيد أف ىذا التحميؿ ال ينطبؽ عمى جميع المساىميف، ٍاذ قد يستفيد البعض منيـ مف ااٍلعفاء الضريبي بسبب     

ىو معدؿ تكمفة رأس الماؿ حتى تتحقؽ    KAـ يكوف مف األفضؿ ٍاعتبار ضعؼ دخميـ أو لسبب آخر، ومف ث
 متطمبات كؿ المساىميف.

 تكمفة رأس المال في حالة تعدد مصادر التمويل:  .2
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لذلؾ يجب تحديد تكمفة كؿ  1 في العادة تمجأ المؤسسة ٍالى مختمؼ مصادر التمويؿ لتغطية ٍاحتياجاتيا،  
مصدر عمى حدة، ومحاولة الخروج بمعدؿ وحيد لتكمفة رأس الماؿ في األخير تعتمده اٍلنتقاء مشاريعيا 

 ااٍلستثمارية.
 قواعد تحديد تكمفة رأس المال: . أ

 ويتعمؽ األمر ىنا بتحديد المقدار وطبيعة األمواؿ الواجب ٍاعتبارىا في حساب تكمفة رأس الماؿ. 
 ل المعتبرة في تقدير تكمفة رأس المال:األموا  

األصوؿ يجب اف يعكس معدؿ تكمفة رأس الماؿ الموارد الموظفة لتمويؿ األصوؿ ااٍلقتصادية لممؤسسة )
 ، ٍاحتياجات رأس الماؿ العامؿ(.الغير الجارية

  لكن ما ىي التكمفة الواجب ٍاعتبارىا في حالة تمويل مشروع معين بمورد وحيد؟ 
 2 الحالة ال يمكف ٍاعتبار تكمفة ىذا المشروع مساوية لتكمفة المورد المموؿ لو، وذلؾ راجع ٍالى:في ىذه 

  مف الخطأ ٍاعتماد طرؽ تقييـ وٍاختيار ااٍلستثمارات، التي ترتكز في ٍاختيارىا عمى المقارنة بيف المردودية
المقارنة ٍالى رفض مشاريع ذات مردودية المتوقعة لممشروع وتكمفة المورد المموؿ لممشروع.  ٍاذ تؤدي ىذه 

 10عالية، بسبب عدـ تغطيتيا لتكمفة المورد المموؿ ليا، كحالة قبوؿ مشروع ذي مردودية مساوية ؿ 
مموؿ باألمواؿ الخاصة  14، ورفض مشروع ذي مردودية مساوية ؿ 6مموؿ بقرض بسعر الفائدة 

 .16بتكمفة 
 عمى حدي لتمويؿ المشاريع، بؿ يكوف ذلؾ  مف غير الممكف ٍاستعماؿ ااٍلستدانة(Conjointement)  مقترنا

بموارد أخرى. حيث   أف مقدرة المؤسسة عمى ااٍلستدانة محدودة، ٍاذ يشترط عمييا تقديـ ضمانات كافية 
لمدائنيف )وأىـ ضماف ىو األمواؿ المقدمة مف المساىميف( وبالتالي ترتبط بمستوى رأس الماؿ المقدـ مف 

ميف. كما أف لجوء المؤسسة ٍالى الديوف لتمويؿ مشاريع يحد مف قدرتيا عمى ااٍلستدانة، وبالتالي تكوف المساى
 مرغمة عمى المجوء ٍالى زيادة رأس ماليا لتمويؿ ٍاحتياجات األخرى.

زي أـ وبما أف التمويؿ عف طريؽ ااٍلستدانة يرتكز عمى التمويؿ بواسطة األسيـ )األمواؿ الخاصة(، سواء بالتوا  
 ال، فٍانو مف الخطأ ٍاىماؿ معدؿ المردودية )تكمفة( المطموب مف المساىميف.

أنو وٍاف تـ تمويؿ المشروع بمورد وحيد، ٍاال أف عممية قياس تكمفة رأس الماؿ يجب أف  نستنتج من ذلك،     
لنسبة العادية اٍلستعماؿ تأخذ بعيف ااٍلعتبار جميع موارد التمويؿ، التي تساىـ في تمويؿ المؤسسة، وىذا وفؽ ا

 المؤسسة ليذه الموارد )التكمفة المرجحة(.
 ىل من الواجب ٍادراج كل عناصر خصوم الميزانية في تحديد تكمفة رأس المال؟ 

تتوقؼ ااٍلجابة عف ذلؾ حسب ٍاستعماالت ىذه الخصوـ، ٍاذ أف التخصيص العقبلني ليذه األمواؿ، يقتضي 
ؿ بموارد طويمة األجؿ، أي نقتصر في حساب تكمفة رأس الماؿ، عمى حساب تمويؿ ااٍلستثمارات طويمة األج

                                                           
1
   Voir, SAID YOUSSEF, KABBAJ SMAIL, GESTION financiers, 2

e
 Edition, ED : EDISOFT, Maroc, 2014, P 361. 

2
 Voir, Mercier, Guy et Théoret, Raymond, op.cit. p352 - p353 
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تكمفة األمواؿ الخاصة وديوف الطويمة والمتوسطة األجؿ، غير أنو في بعض الحاالت قد تموؿ ىذه ااٍلستثمارات 
 بموارد قصيرة األجؿ، ومف ثـ يجب أخذ بعيف ااٍلعتبار تكمفة ىذه الموارد في ىذه الحالة.

  :تقدير تكمفة رأس المال في حالة تغيير مقدار ومدد ٍاستعمال الموارد 
ٍاف األمواؿ التي تتحصؿ عمييا المؤسسة، ال تكوف دفعة واحدة بؿ عمى فترات، كما أف نشاطيا ااٍلستغبللي  

بؿ تتغير  يمكنيا مف الحصوؿ عمى موارد بٍاستمرار، الشيء الذي يؤدي ٍالى عدـ ٍاستقرار )ثبات( تكمفة األمواؿ
 حسب الزمف، لذلؾ يجب تحديد فترة قياس تكمفة مختمؼ الموارد.

بصفة عامة ال تأخذ تكمفة رؤوس األمواؿ المتحصؿ عمييا في الماضي بعيف ااٍلعتبار، ألنو مف المفروض      
وارد أف تكوف ىذه األمواؿ قد استعممت، وال يمكف تمويؿ مشاريع جديدة بيا، ولذلؾ يجب عمييا البحث عف م

 ٍاضافية.
وعميو فٍاف تكمفة رأس الماؿ تتمثؿ في تكمفة المرجحة لتمويؿ ااٍلضافي المتحصؿ عميو، وال يكوف كذلؾ في  

أمواؿ ٍاضافية لتمويؿ ىذا  حالة ٍامتبلؾ المؤسسة لموارد تحصمت عمييا في الماضي، وليست بحاجة ٍالى
 المشروع.

، 1أنيا التكمفة الحدية المرجحة لمتمويؿ ااٍلضافي المتحصؿ عميوومف ثـ يمكف تعريؼ تكمفة رأس الماؿ عمى  
األكبر مف ىذه التكمفة، أو تكوف القيمة الحالية  (TRI)وال يتـ قبوؿ إال المشاريع ذات معدؿ المردودية الداخمي 

 المحصؿ عمييا مف ٍاستعماؿ تكمفة رأس الماؿ كمعدؿ لمتحييف موجبة. (VAN)الصافية 
 : تكمفة رأس المال . ب

لحساب تكمفة رأس الماؿ، يجب تقدير تكمفة كؿ مورد تمويؿ، ثـ العمؿ عمى تحديد معدؿ مرجح لكؿ ىذه 
 الموارد.
 يمكف تعريؼ تكمفة كؿ مورد تمويؿ، عمى أنو المعدؿ الحسابي  : تكمفة مختمف موارد التمويل

(Actuariel)  الذي يساوي بيف األمواؿ المتحصؿ عمييا واألمواؿ المدفوعة بغرض التسديد )القرض( أو
 2 التعويض )المساىميف مثبل(.

  :يشكؿ التمويؿ الذاتي، أىـ مورد داخمي تعتمد عميو المؤسسة في تمويؿ تكمفة التمويل الذاتي
مشروعاتيا، ٍاذ يحتوي عمى عنصريف: األرباح الموضوعة كٍاحتياطات ومخصصات ااٍلىتبلكات.  بحيث تشكؿ 
ة ااٍلحتياطات زيادة داخمية في األمواؿ الخاصة بالمؤسسة، ولذلؾ يجب أف تقابؿ بتعويض مماثؿ لؤلمواؿ الناتج

 عف زيادة رأس الماؿ.
KA = ( D1   / PO ) + G 

أما مخصصات ااٍلىتبلكات فيي موارد غير مجانية، بؿ وسيمة لمتمويؿ بتكمفة الفرصة البديمة، وبتحديد  
التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس ماؿ المؤسسة )تكمفة رأس الماؿ( وبالتالي فمف الغير المجدي ٍاعتبارىا في 

 الحساب ىذا األخير.

                                                           
,
1
IBID, p353 
2
  Bruno Solnik, op,cit. p168, 
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 تطرقنا في المطمب األوؿ ٍالى معدؿ تكمفة رأس الماؿ في حالة التمويؿ تكمفة األسيم الممتازة :
عف طريؽ األسيـ العادية، سواء كاف مصدرىا مف ٍاعادة ٍاستثمار األرباح أو ٍاصدار األسيـ، ٍاال أف حساب 

خيرة لحامؿ السيـ الحؽ في األمواؿ الخاصة بالمؤسسة قد يتكوف أيضا مف األسيـ الممتازة، تمنح ىذه األ
وتكمفة  األرباح عمى المساىميف العادييف.الحصوؿ عمى قسط ثابت مف األرباح، ٍاذ ما أرادت المؤسسة توزيع 

 1:ىذه األسيـ تساوي
P /  KP  =   D 

:  األرباح الثابتة   D:معدؿ المردودية الحالية في السوؽ )تكمفة(     KP: سعر األسيـ الممتازة في السوؽ.   P    بحيث:
 الموزعة
، فعمى المؤسسة تحقيؽ معدؿ (F)أما ٍاذا ما نتج عف عممية ٍاصدار األسيـ الممتازة، مصاريؼ ااٍلصدار   

 حيث: ( P -F )(  مف األمواؿ المتحصؿ عمييا  KP)أعمى مف  K 1P مردودية أعمى

G +] (P - F ) / KP1 =  [ D، 
 .ىو سعر ااٍلصدار Pحيث: 
 الدين:  تكمفة 
نخص ىنا تحديد تكمفة الديوف المالية، بحيث مف غير المجدي دراسة ديوف ااٍلستغبلؿ )ديف المورديف  

 ...الخ(، نظرا ٍالى أف تكمفتيا تؤخذ في الحسباف عند حساب تغيرات ٍاحتياجات رأس الماؿ العامؿ لممشروع.
باإلضافة لمفائدة، مختمؼ تكاليؼ تكويف الممفات  عند حساب تكمفة الديف، ال بد مف األخذ بعيف ااٍلعتبار،     

والعموالت الخاصة بالديف. كما أف معدؿ الفائدة المدرج في حساب التكمفة، يجب أف يكوف مقيـ بعد الضرائب، 
 : 2ذلؾ أف الفائدة المدفوعة تمثؿ عبئ يخفض مف العائد الخاضع لمضريبة، وعميو

 (.IBSمعدل - 1× )معدل الفائدة قبل الضرائب معدل الفائدة بعد الضرائب =            
ٍاف تحديد تكمفة بعض القروض ىي عممية جد صعبة ومعقدة، ومف أمثمتيا السندات القابمة لمتحويؿ والسندات  

ذات معدؿ الفائدة المتغير...الخ. ٍاذ تقدـ بعض القروض بسعر الفائدة المتغير، وأيضا يمكف أف تكوف مقرونة 
، باإلضافة ٍالى ذلؾ ٍاختبلؼ طريقة تسديد (Différé d’Amortissement) تسديد أصؿ الديفبمنح فترة تأجيؿ 

 القرض الذي يمكف أف يكوف بأقساط ثابتة أو متغيرة.
سوؼ نعمد في ىذه النقطة إلى حساب تكمفة الديف العادي، أي تكمفة ديف بمعدؿ فائدة ثابت، وتكوف  لذلؾ  

 طريقة تسديد بسيطة ولفترة زمنية معينة.
وفي حالة عدـ وجود عبلوة التسديد )القيمة المتحصؿ عمييا والمسددة مساوية لمقيمة ااٍلسمية(، وبٍافتراض  

 فة الديف تكوف مساوية لمعدؿ الفائدة ااٍلسمي بعد الضرائب أي:غياب تكاليؼ ااٍلصدار، فإف تكم
Kc =   k ( 1- t ) 

 = معدؿ الضرائب t،  تكمفة الديف قبؿ الضرائب K = = تكمفة الديف بعد الضرائب،  Kcحيث: 

                                                           
1
 Mercier, Guy et Théoret Raymand , op.cit. p357, 
2
  Teulie,J et Topsacalian,P, op.cit. p121, 
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 1أما في حالة وجود عبلوة التسديد، فٍاف تكمفة الديف تتمثؿ في العبلقة التالية: 
P)+K = [( 1-t ) [ ( R + 1 / n (p - I 0 ) ] / ½  (I 0 

 ، I 0، المبمغ الصافي لؤلمواؿ التي تحصمت عمييا المؤسسة nحيث: مدة القرض: 
 Pالقيمة المسددة ،  Rأعباء الضرائب المدفوعة ، tمعدؿ الضرائب 

 تكمفة ااٍلعتماد ااٍليجاري : 
المدفوعة مع مقدار مبمغ المتحصؿ عميو، والذي يحسب وفؽ وىو المعدؿ الذي يضمف تساوي مقدار المبالغ  

 2 المعادلة التالية:
I 0 = I =1 =  L I ( 1-t ) + A I (t) / ( 1 + Kc b )i  + R n / ( 1 + Kc b ) n 

مخصصات ااٍلىتبلكات التي كاف مف الممكف تقييدىا ،   L I ( 1-t )تمثؿ ااٍليجار بعد دفع الضرائب          
 ( المدة.Iخبلؿ )

A I  مقدار الخسارة في تقميص الضرائب مف ااٍلىتبلكات ، 
A I (t)   قيمة ٍاعادة الشراء األصؿ في السنةN:    ،R n   قيمة ااٍلستثمار المموؿ بااٍلعتماد ااٍليجاري I 0، 

 .Kc bىو تكمفة ااٍلعتماد ااٍليجاري 

 :التكمفة المرجحة لمختمف مصادر التمويل 
تكمفة رأس ماؿ المؤسسة ىي تكمفة مختمؼ مصادر التمويؿ )ديوف ااٍلعتماد ااٍليجاري، األمواؿ الخاصة(     

 3حسب ثقميا في التمويؿ: 
  :المعايير التي يتم عمى أساسيا تحديد نسبة ترجيح كل مورد لمتمويل 

  )القيمة المحاسبية والقيمة السوقية )قيمة البورصة : 
اد عمى القيمة المحاسبية في تحديد تكمفة رأس الماؿ، اٍلعتمادىا عمى القيمة التاريخية، ال يمكف ااٍلعتم    

وبالتالي بعدىا عف القيمة الحقيقية. عمى عكس ذلؾ، تعكس القيمة السوقية تقديرات المستثمريف لمستقبؿ 
أو ااٍلقتراض. كما أف  المؤسسة، وبالتالي تقديـ أفضؿ فكرة عف مقدار الممكف الحصوؿ عميو مف ٍاصدار األسيـ

القيمة المحاسبية لؤلمواؿ الخاصة تتوزع عمى رأس الماؿ ااٍلجتماعي     واألرباح الغير الموزعة، بينما تعكس 
 القيمة السوقية )البورصة( لمسيـ فيي كؿ قيمة األمواؿ الخاصة لممؤسسة.

المؤسسات، خاصة منيا  لكف قد ينجـ عف ٍاستعماؿ القيمة السوقية بعض الصعوبات مف حيث أف بعض
الصغيرة، غير المسعرة في البورصة. وبالتالي مف الصعب تقدير القيمة السوقية ألسيميا، كما أف أسيـ 
المؤسسات المسعرة يمكف أف تشيد تقمبات معتبرة مف شأنيا تغيير ترجيح األمواؿ الخاصة في حساب تكمفة رأس 

 ميا المالي.الماؿ، دوف أف يعكس رغبة المؤسسة في تغيير ىيك
وعميو فبما أف التقدير الخاص بتكمفة كؿ مورد تمويؿ يعتمد عمى القيمة السوقية، فٍانو مف المنطقي ٍاستعماؿ     

 : 1القيمة السوقية لتحديد أىمية كؿ مورد التمويؿ 
                                                           
1
  Teulie, G et Topsacalian,p, de Quirin, Davied , The capital expenditure decision, IWRN, 1967, op.cit. p 134 
2
 Albouy,Michel , op.cit. p2770 Et Voir aussi, Topsacalian,p et Teuilie,G , op.cit. p134-136 
3
  Ghnglinger Edith, op,cit.  p104, 
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الذي (، و (Capitalisation Boursièreٍاف القيمة السوقية لؤلمواؿ الخاصة ىي الرسممة البورصية لؤلسيـ  
ينطبؽ أيضا عمى الديوف في حالة تسعيرىا في السوؽ، أما في غير ذلؾ، نقوـ بحساب القيمة الحالية لمديف 

 بالمعدؿ الحالي الذي يمكف لممؤسسة أف تقترض بو في وقت إعداد الحساب.
  :ىيكل التمويل المعتمد في الترجيح  
أجؿ أف تمعب تكمفة رأس الماؿ دورا فعاال في التأثير عمى ٍاتخاذ قرار التمويؿ بالمؤسسة، يجب أف يعكس  مف 

الترجيح الييكؿ العادي لتمويؿ المؤسسة )تبني ىيكؿ معيف لمتمويؿ عمى المدى الطويؿ( أي أىداؼ التمويؿ عمى 
 المدى الطويؿ ليذه األخيرة.

صير، مخالفة ىيكميا التمويمي الذي تبنتو عمى المدى الطويؿ، لبٍلستفادة مف إذ يمكف لممؤسسة عمى المدى الق   
لتقميؿ مف التكاليؼ. كحالة لجوء المؤسسة ٍالى ٍاقتراض  الحالة المالية لمسوؽ المشجعة لبعض أنماط التمويؿ، أو

أخرى لبٍلستفادة مف  سندي بشكؿ واسع في سنة معينة، ولبٍلكتفاء بإعادة ٍاستثمار األرباح لتمويؿ خبلؿ سنوات
ااٍلستفادة مف  تقميؿ تكاليؼ ااٍلصدار، التي يمكف أف تنجـ عنيا عدة عمميات ٍاصدار السندات خبلؿ كؿ سنة، أو

ٍانخفاض أسعار الفائدة في السوؽ.  ليذا مف الخطأ أف يعكس ترجيح أىمية كؿ مورد تمويؿ في تكمفة رأس 
 الماؿ، خبلؿ فترة معينة فقط.

  ونميز بيف:أس المال: حساب تكمفة ر 
وىي التكمؼ السوقية لكؿ مصادر التمويؿ الممولة مف *حساب التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس المال ككل: 

 المؤسسة، والتي تعمؿ المؤسسة عمى تقميميا في ٍاطار البحث عف الييكؿ التمويمي األمثؿ.
 التالي:ولتوضيح عممية حساب تكمفة رأس الماؿ ٍارتأينا تقديـ المثاؿ  
 

 عن تكمفة رأس المال تمرين
 مؤسسة ليا إمكانيات التمويؿ التالية:

كما تتوقع توزيع األرباح في الدورات  دج250وقيمة سوقية  دج200أسيـ عادية بقيمة ٍاسمية  1.200.000* 
 سنويا. 10لكؿ سيـ، والذي يتزايد سنويا بقيمة دج 15المقبمة 
، دج300ذات قيمة ٍاسمية  6.000.000المؤسسة مف أسيـ ممتازة بمقدار  عمى ذلؾ يتكوف رأس ماؿ * زيادة

 مف قيمتيا ااٍلسمية. 5، كما ليا دخؿ ثابت يعادؿ دج 400ويمكف بيعيا ب: 
، لكف يكمفيا 8مقابؿ عائد ثابت سنويا  دج 300سيـ ممتازة بقيمة  10000ترغب المؤسسة في ٍاصدار * 

ورقة تجارية  80000مف القيمة ااٍلسمية، كما أصدرت قرض سندي يحتوي عمى  52,مصاريؼ ٍاصدار 
بينما المعدؿ السوقي  ،15بمعدؿ ٍاسمي دج  1750، وتقدر قيمتيا في البورصة ب: دج1500بقيمة ٍاسمية 

12 ، 40معدؿ الضرائب عمى األرباح يعادؿ . 
 ما ىي التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس مال المؤسسة؟ -    
 الحل:

                                                                                                                                                                                                 
1
 Guy, Mercier , Théoret,R, op,cit,p362, 



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

55 
 

 تكمفة األموال الخاصة:  .1
   :األسيم العادية    

Kc o  =    ( D1   / PO ) + G = 15/250 + 0,10=  0,16 
 عد األسيـ. × = القيمة السوقية لمسيـ  (Capitalisation bourcier)الرسممة البورصية لؤلسيـ العادية  

 دج  000.000.300=  000,1200×  250= 
 =  Kc p =    D1   / PO   الممتازةاألسيم          

 = 300 x 5 % / 400 =0375,0  =75,3     
 الرسممة البورصية لؤلسيـ الممتازة =

 دج. 000,000,8=  20000×  400دج( = 300÷  6, 000,000× ) 400 =
  *األسيم الممتازة المصدرة:   
 =G   +( P - F )   /D  =  K 1cp 
08,0  =8  = ( 300 x 8 % ) / ( 300 - 2,5 ) = 24 / 297,5 = 

 دج. 000,000,4سيـ =  10000×  400أما الرسممة البورصية = 
 ،       12   =K c ob( 1ػ  4,0= ) 2,7تكمفة الديف: ( تكمفة القرض السندي: 2

 .000,000,140( = 1750×  000,80القيمة السوقية لمديف )
 في المحافظة عمى نفس الييكؿ التمويمي.ترغب المؤسسة ( الترجيح: 3

 الترجيح الرسممة البورصية موارد التمويؿ
التكمفة بعد 

 الضرائب
 التكمفة المتوسطة

 المرجحة لرأس المال
 األسيـ العادية
 األسيـ الممتازة

 األسيـ الممتازة المصدرة
 السندات

3.000.000.00 
8.000.000 
4.000.000 

140.000.000 

66,0 
018,0 
009,0 
31,0 

16,0 
0375,0 
08,0 

072,0 

1056,0 
00070, 
00070, 
02230, 

 1293,0 / 00,1 452.000.000 المجموع
 .93,12وعميو التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس الماؿ المؤسسة:

 حساب التكمفة الحدية )اليامشية( لرأس مال المؤسسة : 
التكمفة التي تأخذ بعيف ااٍلعتبار التكمفة الحدية لمختمؼ مصادر التمويؿ، التي ترغب المؤسسة  وىي   

وىي التكمفة الواجبة ااٍلستعماؿ عند ٍاختيار المشاريع،  1 ٍاستعماليا. وحسب نسب )ترجيح( ٍاستعماؿ كؿ مورد.
 ب:   بحيث تتميز

  ،نظرا ٍالى أف كمييما يتقارباف )ٍاستثمار األمواؿ يكوف في عدـ أىمية التمييز بيف القيمة السوقية والمحاسبية
 نفس الوقت اقتنائيا( 

                                                           
 Topsacalian, p,et Teulie,J : op,cit,: p143,

1
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  يمكف أف تتـ عممية تمويؿ مشروع معيف، بنمط يختمؼ عف الييكؿ التمويؿ )عمى المدى الطويؿ المتبع مف
 طرؼ المؤسسة( الشيء الذي يؤدي ٍالى ٍاختبلؼ نسبة ترجيح موارد التمويؿ في ىذا المشروع.

 وضيح ىذه النقطة نقوـ بإضافة تمويؿ جديد بواسطة ااٍلستدانة لممثاؿ المذكور آنفا.ولت 
دج، بواسطة ااٍلقتراض السندي، بطرح  000,000,60يفترض أف المؤسسة ترغب في تمويؿ مشروع يكمؼ  

. وينجـ عف ىذه العممية تراجع قيمة أسيميا العادية بسبب 10دج وبمعدؿ  1200سندات ذات قيمة ٍاسمية 
 (CMPC)دج.   وعميو تصبح التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس ماؿ 200زيادة مديونتيا )زيادة الخطر(، ٍالى 

 مساوية ٍالى: 
 CMPC التكمفة بعد الضرائب الترجيح الرسممة البورصية موارد التمويؿ

 (A)األسيـ العادية 
 الممتازة األسيـ

 األسيـ الممتازة المصدرة
 1 السندات
 (B) 2السندات 

000,000,240 
000,000,8 
000,000,4 
000,000,140 
000,000,60 

530,0 
018,0 
009,0 
31,0 

133,0 

175,0 
0375,0 
08,0 

072,0 
06,0 

0928,0 
0007,0 
0007,0 
0223,0 
008,0 

 1245,0 / 1 000,000,452 المجموع
   10 =  K c ob (2)( 1ػ  4,0= ) 6  =06, 0:  (B)تكمفة الدين .1

 دج. 60, ,000000دج     =  1200× ورقة  50000(  = 2القيمة السوقية لديف )
  0,175 =,100  +15/200  =K c:   (A)تكمفة األسيم العادية  .2

 .000,000,240=    200×  000,1200والقيمة السوقية الجديدة لؤلسيـ العادية = 
، والتي ٍانخفضت مف جراء 12,45 التكمفة المتوسطة المرجحة لجميع موارد تمويؿ المؤسسةوعميو تساوي 

 عممية ااٍلقتراض السندي.
  التكمفة الحدية: أما:   

مف األمواؿ الخاصة الموزعة بالتساوي عمى  39يفترض ىنا أف المؤسسة تود ٍانتياج ىيكؿ تمويؿ متكوف مف 
 مف المديونية، موزعة أيضا بالتساوي عمى أصناؼ سنداتيا.  61أسيميا، و

 التكمفة الحدية التكمفة بعد الضرائب الترجيح موارد التمويؿ
 األسيـ العادية
 األسيـ الممتازة

 األسيـ الممتازة المصدرة
 1السندات
 2السندات

13,0 
13,0 
13,0 

305,0 
305,0 

175,0 
037,0 
08,0 

072,0 
06,0 

0227,0 
0048,0 
0104,0 
0220,0 
0183,0 

 0782,0 / 1 المجموع
وعميو تتمثؿ التكمفة التي يجب أف تعتمد عمييا المؤسسة في تقييـ مشروعيا في التكمفة الحدية لرأس الماؿ 

 .  82,7المساوية ؿ: 



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

57 
 

 1تكمفة التمويل القصير األجل:  .3
تظير في خصوـ ميزانية المؤسسة، باإلضافة ٍالى الموارد الثابتة المتكونة مف األمواؿ الخاصة والديوف       

الطويمة والمتوسطة األجؿ، موارد تمويؿ قصيرة األجؿ. تنقسـ أساسا ٍالى قروض مقدمة مف المورديف والديوف 
ستغبلؿ. تنجـ عف ىذه الموارد تكاليؼ مالية المالية القصيرة األجؿ، التي تخصص لتغطية ٍاحتياجات دورة االٍ 

 .متنوعة
 تكمفة الديون المالية القصيرة األجل:  . أ

  :العناصر األساسية المكونة لتكمفة القروض القصيرة األجل 
 تتوقؼ تكمفة القرض عمى ثبلثة عناصر أساسية وىي: 

  :وىو مجموع العناصر التالية:معدل الفائدة 
  :يستند عند تحديد معدؿ القرض عمى:المعدالت المرجعية لمقروض 

  معدؿ السوؽ النقدية خاصة في حالة غياب سياسة تأطير القرض 
  معدؿ القاعدة البنكية وىو المعدؿ المرجعي لكؿ تسعيرات(Tarification) 2البنؾ لمجمؿ قروضو 

والذي يتميز بنوع مف الثبات ولو عمى المدى القصير الشيء الذي يجعؿ منو مخففا لحدة تقمبات 
 أسعار الفائدة. 

  :العالوة الخاصة بالقرضLa Majoration Spécifique au crédit  
كوف في وىي عبلوة خاصة بكؿ بنؾ، والتي تتوقؼ عمى نسبة الخطر، ٍامكانية ٍاعادة التمويؿ، المدة. وأدناىا ت 

 عممية الخصـ، أما أقصاىا تكوف في عممية السحب عمى المكشوؼ.
 :وىي العبلوة الخاصة بنسبة الخطر المتعمؽ بكؿ مؤسسة، والتي تتوقؼ عمى رقـ  عالوة خاصة بالمؤسسة

 أعماليا وحجميا.
  :)أيام )تواريخ القيمةLes Dates de valeur   بمغا وتعرؼ عمى أنيا األياـ التي بموجبيا يصبح م

، 3المديف لمحساب خرج منو، لحساب الرصيد الدائـ أو معينا، يعتبر مف البنؾ، قد دخؿ فعبل في الحساب أو
 ويبرر ىذا ااٍلجراء بسبب ثقؿ عممية تداوؿ وسائؿ الدفع والفترة الضرورية اٍلنتقاؿ األمواؿ.

تختمؼ ىذه األياـ عف ٍاجراء عممية، لذلؾ مف الميـ أف تتحكـ ااٍلدارة بخزينة المؤسسة في ىذه التقنية،     
لتجنب دفع تكاليؼ مالية ٍاضافية، بحيث لوكاف الحساب البنكي لممؤسسة موجبا فٍانو ال يمنع مف أف يصبح 

 .تسديد ااٍليجيووالتي ينجـ عنو  حساب المؤسسة مدينا )عجز( بعدد األياـ القيمة
 العموالت Les commission:  :وتنقسـ ٍالى 
 التكاليؼ ااٍلدارية الخاصة بمعالجة الممؼ وتكوف مستقمة عف حجـ العممية. عموالت ثابتة: وىي -    
 وىي مقابؿ ااٍلخطار والخدمات المقدمة، والتي تمثؿ نسبة مف مبمغ العممية. عموالت متغيرة:  -    

  :تكمفة السحب عمى المكشوف 
                                                           
1
  Voir, Langlois Georges, Michèle Mollet, manuel de gestion financière, Ed : BERTI, Alger, 2011. 
2
  Eglen J,Y et autre, op,cit. p227, 
3
  Loc.cit., p229, 
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 بيف عدة مفاىيـ لمعدؿ الفائدة. الفوائد السحب عمى المكشوف: ونميز 
وىو المعدؿ الحقيقي المطبؽ عمى القرض، والذي : ((Le taux effectif global* المعدل الفعمي ااٍلجمالي    

 يشمؿ كؿ المعدالت المطبقة، وأيضا العموالت باإلضافة لمتعويضات األخرى.
وىو المعدؿ الفعمي ااٍلجمالي الرقمي، الذي ال يمكف لمبنؾ  ( (Taux de l’Usure* معدل ااٍلستعمال:     

 1 تجاوزه، ويساوي ضعؼ المعدؿ المتوسط لممردودية الفعمية لمسندات الصادرة خبلؿ األسبوع الفارط.
بة )الشير، الفصؿ، الثبلثي( أي وىو يساوي المعدؿ السنوي مقسوما عمى الفترة المحسو * المعدل النسبي:    

 المعدؿ الخاص بكؿ فترة.
 يتشكؿ المعدؿ ااٍلسمي مف العناصر التالية:  * المعدل ااٍلسمي لمسحب عمى المكشوف: 

 معدؿ القاعدة البنكية + عبلوة خاصة بالسحب + عبلوة خاصة بالمؤسسة
  :التكمفة الحقيقية لمسحب عمى المكشوف  

 المكشوؼ دفع عموالت ثابتة ومتغيرة ومصاريؼ تضاؼ ٍالى المعدؿ المطبؽ:ينجـ عف السحب عمى  
  :عموالت عن المخاطر 
وىي عممية تطبؽ عمى أكبر سحب في كؿ شير  (:(Commission de risqueعمولة أكبر سحب:  -

 .             05,0بأياـ القيمة وىي ضئيمة ٍاذ تقارب
 . 05,0× عمولة أكبر سحب = مقدار أكبر سحب 

تحسب ىذه العمولة بشكؿ مستقؿ طواؿ مدة ٍاستمرار ىذا السحب، والتي تعتبر كعقوبة لممؤسسات التي    
 تقوـ باألفراط في السحب مقارنة بالمؤسسات التي تعرؼ ثباتا في السحب.

تقوـ بعض البنوؾ بفرض  (:(La commission de dépassementعمولة تجاوز الحد األقصى لمسحب:  -
 عمى أكبر تجاوز لمسحب خبلؿ السداسي.  025,0عمى المؤسسات تقارب عمولة 

عندما يبقى حساب المؤسسة خبلؿ كؿ  (:(LacommissionD’Immobilisationعمولة تجنيد السحب  -
 . 2الثبلثي دائما مديف )دائما سحب عمى المكشوؼ( تفرض بعض البنوؾ عمولة عمى ذلؾ تقارب 

 :تفرض عمى ىذه العموالت ااٍلدارية كالرسـ عمى القيمة المضافة عموالت ٍادارية 
، وتفرض  025,0تدفع ىذه العمولة في مقابؿ تسيير البنؾ لمسحب، والتي تعادؿ تقريبا عمولة الحساب:  -

 عمى مجموع األرصدة المدينة بأياـ القيمة التي تقع داخؿ الثبلثي.
الكتابات المحررة مف البنؾ عف العممية خبلؿ الثبلثي،  مصاريؼ خاصة بكؿ مصاريف مسك الحساب: وىي -

 وحدة نقدية عف كؿ عممية.  1وتقارب 
 2وعميو فٍاف التكمفة الحقيقية لمسحب عمى المكشوؼ، تساوي مجموع العناصر التالية:   

معدل القاعدة البنكية + العالوة الخاصة بالسحب + العالوة الخاصة بالمؤسسة + عمولة أكبر سحب + عمولة تجاوز السحب 
 في حالة عدم ٍامكانية ٍاسترجاعيا. TVA+ عمولة تجنيد السحب + عمولة الحساب + مصاريف مسك الحساب + 

  :عدؿ المطبؽ.ينجـ عف الخصـ عدة مصاريؼ، ٍاضافة ٍالى المتكمفة الخصم 
                                                           
1
  IBID : p235 

2
  Eglen J,Y, op.cit. p242, 
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 المعدؿ المطبؽ، مجموع العناصر التالية:  معدل الخصم: يساوي 
+ العبلوة الخاصة بالخصـ+ العبلوة الخاصة  0, 60معدؿ القاعدة البنكية. + عمولة التظيير التي تقارب 

 بالمؤسسة.
  :عمولة تسيير الخصـ، والذي يتوقؼ مقدارىا عمى طبيعة األوراؽ  تطبؽ عدة عموالت أىمياالعموالت

 المخصومة. 
  األيام اإلضافيةLe décompte de jours  تحسب الفائدة عمى المدة الفاصمة بيف تقديـ الخصـ

  بحيث:وتاريخ ااٍلستحقاؽ، ٍاال أف تاريخ دفع الورقة التجارية يختمؼ عف تاريخ بداية حساب الفوائد، 
(، بينما تحسب الفوائد  J +1) (، فٍاف تحصيؿ المبمغ يكوف في يوـ Jدفع الورقة لمخصـ في يوـ )في حالة 

 .(Jour de Banque)ىذا اليـو اإلضافي يعرؼ بيـو البنؾ  (.J +1)(عوض  Jابتداء مف يـو )
 :تكمفة الديون المقدمة من الموردين 
في الظاىر يتبيف أف القروض المقدمة مف المورديف عديمة التكمفة، لكف يقترح المورديف في العادة إلى       

زبائنيـ خصـ التعجيؿ بالدفع، ليذا فٍاف تكمفة القروض المقدمة مف الزبائف، رغـ صعوبة ذلؾ، يمكف تقديرىا 
بالتخمي عف الديف، أي البحث عف معدؿ الفرصة  المتعمقة D’opportunité (Le cout)بتكمفة الفرصة البديمة 

الذي يكوف سواء معدؿ التوظيؼ لسيولة المؤسسة في حالة وجود فائض في خزينتيا، أو معدؿ  (I)البديمة 
 (التمويؿ لمحبلؿ

 (Substitution) في حالة عجز خزينتيا، كما أنو كمما قؿ مدة القرض  الخصـ(والتسديد لبٍلستفادة مف  لبٍلقتراض
 1 مما كاف الخصـ أكثر أىمية.ك

 :2ٍاعتبار التمويل القصير األجل في حساب تكمفة رأس المال . ب
ٍاف تكمفة الديوف المقدمة مف المورديف ليا تكمفة ضمنية، كما تـ توضيحيا في الفرع السابؽ، بما أنو ال ينتج      

عنيا خروج فعمي وظاىر لؤلمواؿ، ٍاذ تمثؿ ىذه التكمفة الفرؽ بيف المبمغ المدفوع في حالة التسديد الفوري والمبمغ 
ىذه التكمفة ىي آليا مدرجة في التدفقات الظاىرة في حساب النتائج،  المدفوع في حالة تقديـ أجؿ لمدفع، لذلؾ فٍاف

 .(CMPC)والذي يوزع عمى الشركاء وتدرج في حساب التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس الماؿ
بالنسبة لمموارد المالية القصيرة األجؿ، فيي ال تأخذ بعيف ااٍلعتبار سوى الموارد القابمة لمتجديد  أما       

تماثؿ التمويؿ الدائـ لممؤسسة )الطويمة  Explicite)والمتميز بطابع دائـ لتمويؿ المؤسسة، بحيث ليا تكمفة ظاىرة )
 يا عمى المدى القصير.األجؿ( وتقترب قيمتيا ااٍلسمية مف قيمتيا السوقية بما أن

لذلؾ يمكف مماثمة التمويؿ القصير األجؿ بالتمويؿ الطويؿ األجؿ، وأخذه بعيف ااٍلعتبار في حساب التكمفة 
 .3المتوسطة المرجحة الحدية لرأس الماؿ

 
 

                                                           
1
  J,Y Eglen , op.cit. p 165 
2
  Voir, Topsacalian,P, Teulie, J, op,cit. p143, 
3
  Loc, cit, 
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 القرار التمويمي والتسيير االستراتيجي لممؤسسة: 4المحور 
 (والقصير)التحكم في التسيير االستراتيجي عمى المدى الطويل 

V.  :مفيوم التخطيط المالي خطواتو وأنواعو 
 مفيوم التخطيط المالي:  .6

يمثؿ التخطيط المالي، الجانب المالي لمتخطيط االقتصادي مف حيث جوىره، والذي يعد أسموبا جديدا لتوزيع 
المؤسسة، مف زاوية أخرى نشاط تنظيمي المالي يسعى الختيار  الموارد واستغبلليا بشكؿ أمثؿ لتحقيؽ أىداؼ

أىداؼ وتحقيقيا باستخداـ أفضؿ الوسائؿ المتاحة، ويتضمف دراسة المواد المالية لممؤسسة ونفقاتيا، كما تمتد 
 ا.لدراسة االدخار باعتباره إحدى مصادر التمويؿ واالستثمار وتقدير االحتياجات مف األمواؿ ومجاالت استخدامي

إف تقدير احتياجات المؤسسة مف األمواؿ يتـ في ضوء تنفيذ خططيا المستقبمية، ألف استراتيجية المالية 
لممؤسسة تترجـ في النياية لموازنة تخطيطية توضح احتياجات مف األمواؿ، كما توضح الموازنة التقديرية لتمويؿ 

 وؿ إلى األىداؼ".مجاالت استخداـ األمواؿ المطموبة مف أجؿ تنفيذ الخطط والوص
يتضمف التخطيط المالي أيضا تخطيطا لمحصوؿ عمى األمواؿ وتوفيرىا في الوقت المناسب )المزيج 
التمويمي( وفي ىذا الصدد تأتي أىمية تحديد المصادر التي يمكف المجوء إلييا مف أجؿ تمويؿ وتغطية احتياجات 

 سبؽ. المؤسسة مف األمواؿ والتي تـ قدير الحاجة إلييا بشكؿ م
ويمتد التخطيط المالي ليشمؿ أيضا مشكمة تخطيط تمويؿ استثمار وىنا تبرز أىمية التخطيط المالي في 
مسألة توزيع األرباح في الشركات الكبرى، حيث يتطمب األمر وجود سياسة مدروسة مف أجؿ ذلؾ، وىنا تبرر 

          أىمية التخطيط المالي في توجيو مصير المؤسسة.                    
  :خطوات التخطيط المالي .7

 ويمكف ذكرىا عمى الشكؿ التالي:
 المرحمة األولى: تحديد األىداف الرئيسية 

وتشتمؿ تحديد اليدؼ المالي الرئيسي والذي يدور في إطار التوظيؼ األمثؿ لرأس الماؿ مف أجؿ زيادة 
كفاءة عوامؿ اإلنتاج والموارد المتاحة في المؤسسة، ويتـ تجزئة ىذا اليدؼ إلى أىداؼ متوسطة األمد وقصير 

 منسجمة مع اليدؼ الرئيسي.   األمد ويمكف وضع األىداؼ األخرى لكف مف الضروري أف تكوف ىذه األخيرة
 المرحمة الثانية: تكوين السياسات المالية 

تعتبر السياسات المالية بمثابة المرشد ودليؿ العامميف في مجاؿ اإلدارة المالية عند اتخاذىـ قراراتيـ 
ويرعى عند وضع ىذه السياسات أف تحقؽ مصالح المؤسسة وأال تكوف متعارضة مع السياسات األخرى 

ضوعة في أقساـ المؤسسة المختمفة ومف أمثمة ىذه السياسات: سياسة اإلقراض، سياسة التحصيؿ، سياسة المو 
 التمويؿ الذاتي، سياسة توزيع األرباح، سياسة االستيبلؾ.

ومف الضروري أف تنسجـ السياسات العامة لممؤسسة مع األىداؼ الموضوعية ألف السياسات المالية 
 تحقيؽ األىداؼ وليس مف أجؿ تأخير وعرقمة الوصوؿ ليذه اليداؼ.توضع مف اجؿ المساىمة في 
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 المرحمة الثالثة: إعداد الموازنات التخطيطية 
تعتبر ىذه المرحمة ذات أىمية خاصة في وضع الخطط المالية حيث تتحوؿ الخطط المادية إلى مالية 

ي إال ترجمة مالية لخطط التشغيؿ األخرى جزئية تتكامؿ لتشكؿ الخطة المالية الشاممة والموازنة التخطيطية ما ى
أو أىداؼ المؤسسة خبلؿ فترة معينة وتعتبر األرقاـ الواردة في الموازنة بمثابة مؤشرات تخطيطية رقابية لذلؾ 
يجب مراعاة الدقة والصحة أثناء إعداد ىذه الموازنات ألف الخطأ أثناء إعداد ىده الموازنات قد يعرض لممؤسسة 

 ة. إلى مشاكؿ كبير 
 المرحمة الرابعة: تكوين اإلجراءات والقواعد المالية 

يتـ بموجب ىذه المرحمة تحويؿ الميزانية التخطيطية واليداؼ والسياسات إلى تفاصيؿ تساعد عمى تحقيؽ 
الخطة المالية كأف يتـ توزيع الخطة السنوية مثبل إلى خطط ربحية وىذه بدورىا إلى خطط شيرية ثـ خطط 

خ أو القياـ بالتوزيع الوظيفي لمخطة أي توزيعيا عمى فروع وأقساـ ووحدات المؤسسة حسب أسبوعية.... ال
قدر ممكف اختصاص وميمة كؿ منيا، ومما ال شؾ فيو أف مثؿ ىذه اإلجراءات والقواعد تسعى إلى تحقيؽ أكبر 

 مف التنسيؽ في التنفيذ.
 أنواع التخطيط المالي:   .8
 التخطيط طويل األجل:  . أ

المؤسسة عمى وضع السياسات المالية التي في ضوئيا يتـ إعداد الخطط المالية قصيرة األجؿ بيف يساعد 
سنتيف إلى عشرة سنوات وتمعب طبيعة نشاط المؤسسة دور ىاما في تحديد الفترة الزمنية التي تغطييا الخطة 

ء بمجموعة مف االفتراضات المالية وبفرض أف التخطيط طويؿ األجؿ يغطي فترة خمسة سنوات فإف يبدأ بالتبو 
التي تغطي ما سوؼ تكوف عميو الظروؼ االقتصادية العامة وظروؼ الصناعة والنواحي اليامة األخرى مثؿ 
ظروؼ العمالة، األجور، إمكانية الحصوؿ عمي المواد األولية والتغيرات المتوقعة في أسعارىا، ظروؼ السوؽ، 

لتكنولوجي، وبالرغـ مف أف التنبؤ ببعض ىذه المتغيرات قد يكوف مستويات األسعار، قوى المنافسة والمستوى ا
 صعبا وتنقصو الدقة التامة إال أف ىذا ال يمنع مف المحاولة .

 وينصب التخطيط طويؿ األجؿ عمى النواحي التالية: 
 كيفية تحديد الخطة االستثمارية. -
 البرنامج واألبحاث المتعمقة بالمنتجات الجديدة. -
 المصادر الرئيسية لمحصوؿ عمى األمواؿ  -
 كيفية سداد القروض المختمفة. -
 إمكانية اإلدماج مع شركات أخرى. -

 التخطيط قصير األجل: . ب
ال توجد فروؽ جوىرية بيف التخطيطييف مف حيث المدخؿ أو الطريقة التي تتبع في الحالتيف فالتخطيط 

تفصيبل لمنشاط الذي ستقـو بو المؤسسة في مرحمة مقبمة  القصير األجؿ ال يزيد عف مجرد تعبير أكثر دقة وأكثر
تعتبر جزء مف المرحمة التي تغطييا الخطة طويمة األجؿ والخطة قصيرة األجؿ تغطي فترة سنة أو أسابيع وعادة 
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ما تأخذ الخطط قصيرة األجؿ شكؿ الموازنة التقديرية التي تعتبر ترجمة مالية لنشاط المؤسسة خبلؿ فترة 
  التخطيط.
 أىمية التخطيط المالي ومتطمباتو.  .9
 أىمية التخطيط المالي:  . أ

فيو يتيح فرصة التعرؼ عمى احتياجات المالية المستقبمية واالستعداد ليا بشكؿ مسبؽ كما يتيح أيضا 
الفرصة لمتعرؼ عمى ما سيكوف عميو المركز المالي وربحية المؤسسة في المستقبؿ مف اجؿ اتخاذ اإلجراءات 

  التصحيحية إذا احتاج األمر إلى ذلؾ. 
ة في أحد األشير المقبمة يمكف لممدير المالي أف يفكر بعدد مف بدائؿ فعندما يتـ الكشؼ عف حاجة لمنقدي

التمويؿ واختيار انسبيا، فيمكف الحصوؿ بذلؾ عمى األمواؿ بشكؿ أفضؿ مف حيث تكمفتيا ومقدارىا، بينما إذا لـ 
وقد يكوف يتـ المجوء لمتخطيط المالي فمف يتـ الكشؼ عف موعد ىذه الحاجة وبالتالي سيقـو في ضائقة مالية 

الخروج مف ىذه الضائقة أمرا ليس بالسيؿ وىذا سيرتب عنو مصاريؼ وتكاليؼ أكبر مف الحالة األولى، مما 
يكسب التخطيط المالي أىمية خاصة ألنو يتناوؿ تحديد الحاجة لؤلمواؿ وكمية ىذه الحاجة ومدتيا وتوقيعيا 

 ومصدر تغطيتيا باإلضافة إلى طريقة تسديدىا.
جربة أف عدـ إتباع التخطيط يؤدي إلى فشؿ المؤسسة وقد ازدادت أىمية التخطيط نتيجة توسع لقد أثبتت الت

 المؤسسة وتعقد أعماليا.
 1 متطمبات التخطيط المالي: . ب

 إف إعداد خطة مالية فعالة يتطمب مجموعة مف االعتبارات ىي:  
  :كافة الظروؼ المحيطة  ترجع صعوبة عممية التنبؤ إلى ضرورة وضع تصورا يشمؿدقة عممية التنبؤ

 بالمؤسسة وذلؾ جنبا لجنب مع الظروؼ الداخمية لممؤسسة.
  :ال يوجد حتى اآلف نموذج أو نظرية تساعد المدير المالي عمى الوصول إلى أفضل خطة مالية ممكنة

تحديد أفضؿ خطة مالية ممكنة، لذلؾ يجب عمى القائـ بالتخطيط أف يواجو كافة المشاكؿ والظروؼ 
 ة ويحدد في ضوئيا أفضؿ البدائؿ الممكنة. المتوقع

  :البد مف االىتماـ بعممية متابعة التنبؤات التي تـ بناء الخطة مراجعة ومتابعة الخطة المالية
المالية في ضوئيا خاصة في حالة حدوث بعض الظروؼ غير المتوقعة بمعنى البد مف األخذ 

عند تحقيؽ األداء محؿ القياس فقد ينحرؼ  بعيف االعتبار الظروؼ االقتصادية المحيطة بالمؤسسة
 األداء عف الخطة التي سبؽ إقرارىا نظرا لمرور االقتصاد بمرحمة مؤقتة مف الكساد.

تفاعل قرارات  .10
 التمويل واالستثمار 

                                                           
1
 ،701ص  ,1999إداسة األعٛاق ٚإٌّشآث اٌّاٌٍت, تٛصٌغ ِٕشؤة اٌّؼاسف, اإلعىٕذسٌت,  , ٍِٕش إبشاٍُ٘ ٕ٘ذي  
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ترتبط قرارات االستثمار بقرارات التمويؿ حيث تؤثر وتتأثر بيا ويمكف إبراز ىذا االرتباط والتفاعؿ بيف  
 نوعيف مف القرارات عمى النحو التالي: 

 1 تأثير قرار التمويل عمى قرار االستثمار: . أ
تختمؼ مصادر التمويؿ مف حيث التدفقات النقدية اإلضافية المترتبة عمى استخداميا فبينما نجد انو ال 
يصاحب استخداـ التمويؿ باألرباح المحتجزة أي تدفقات نقدية خارجية، نجد أف التمويؿ عف طريؽ األسيـ 

دار والخصومات التي يحصؿ عمييا العادية أو الممتازة ينجـ عنو تدفقات نقدية خارجة تتمثؿ في تكاليؼ اإلص
مشترو تمؾ األسيـ، نفس الشيء يمكف قولو عف السندات غير أف التمويؿ بالسندات وكذلؾ القروض يتولد عنو 
وفرات ضريبية يمكف اعتبارىا في حكـ التدفقات النقدية الداخمة وعمى افتراض انو أماـ المؤسسة خياريف لتمويؿ 

 األرباح المحتجزة أو عف طريؽ األسيـ العادية . اقتراح استثماري إما عف طريؽ 
أي أف الييكؿ المالي لممؤسسة يتكوف فقط مف األرباح المحتجزة أو يتكوف فقط مف األسيـ العادية، ونظرا 
الختبلؼ تكمفة التمويؿ لمعنصريف نظرا لوجود تكاليؼ إضافية بالنسبة لمتمويؿ باألسيـ العادية، والمتمثمة أساسا 

اإلصدار والخصومات الممنوحة لممكتتبيف في األسيـ فإف تكمفة التمويؿ باألسيـ العادية تصبح أكبر في تكمفة 
مف تكمفة التمويؿ باألرباح المحتجزة، مما يفيـ أف ىناؾ اقتراحات استثمارية قد يتـ رفضيا إذا استخدمنا تكمفة 

ة األرباح المحتجزة في حالة استخداـ تكمفالتمويؿ باألسيـ العادية كمعدؿ لمخصـ ويتـ قبوؿ نفس االقتراحات 
 كمعدؿ لمخصـ 

قرار االستثمار يتأثر بالتدفقات النقدية اإلضافية التي تصاحب طريقة التمويؿ المستخدمة مما يظير تأثير 
قرار التمويؿ عمى قرار االستثمار غير أف ىذا ليس ىو النمط الوحيد لمتفاعؿ بيف القراريف حيث تمعب تكمفة 

 دورا ميما في اتخاذ قرارات االستثمار ويتمثؿ ىذا الدور في: األمواؿ
  تمثؿ معدؿ الخصـ إليجاد القيـ الحالية لمتدفقات النقدية لممشروعات االستثمارية والتعرؼ عمى صافي

القيمة الحالية لكؿ متغير ودليؿ ربحية أي حساب النسبة بيف القيـ الحالية لمتدفقات الصافية، والتكمفة 
 لبلستثمار.  المبدئية

  تستخدـ بطريقة مباشرة في حساب القيـ الحالية لمتدفقات النقدية في طريقة صافي القيمة الحالية
وبطريقة غير مباشرة كمعيار في طريقة معدؿ العائد الداخمي حيث ال تقبؿ إال االقتراحات التي معدؿ 

 عائدىا الداخمي أكبر أو يساوي تكمفة األمواؿ.
 حجر الزاوية بالنسبة لئلدارة المالية فيي توجييا نحو تعظيـ حقوؽ الممكية بقبوؿ  تشكؿ تكمفة األمواؿ

المشروعات التي عوائدىا أكبر مف تكمفة األمواؿ المستخدمة في تمويميا وترشيدىا نحو التوصؿ إلى 
  الييكؿ المالي األمثؿ لرأس الماؿ.

 تأثير قرار االستثمار عمى قرار التمويل: . ب

                                                           
1
 Voir, ABDELJALIL NAJIB IBN, Evaluation et financement des investissements de l’entreprise, 2

e
 

Edition, Ed : EDIT CONSULTING, Maroc, 2007, P 309 
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إلى وضع سياسة تحدد مف خبلليا الييكؿ المالي المستيدؼ أي تحدد عناصر تسعى كؿ مؤسسة 
التمويؿ التي تعتمد عمييا ونسبة كؿ عنصر، وتمتـز المؤسسة عند تمويؿ االقتراحات االستثمارية بيذا الييكؿ، 

%  حقوؽ ممكية فينبغي تمويؿ أي 60%  قروض و40فعمى افتراض أف الييكؿ المالي لممؤسسة يتكوف مف 
االقتراح استثماري بنفس ىذه التشكيمة مف األمواؿ، وفي حالة اضطرار المؤسسة إلي تمويؿ االقتراح االستثماري 
بحقوؽ الممكية فقط فإف تشكيمة الييكؿ المالي تتغير بحيث ترتفع نسبة حقوؽ الممكية وتنخفض نسبة االقتراض 

 ؽ الممكية فقط في تمويؿ االقتراح االستثماري.مبمغا إضافيا يتمثؿ في الفرؽ الذي أحدثو االعتماد عمى حقو 
وىكذا يمكف القوؿ بأنو إذا ترتب عمى تنفيذ اقتراح استثماري ما تغيير في تشكيمة األمواؿ التي يتكوف 
منيا الييكؿ المالي بسبب زيادة نسبة حقوؽ الممكية، فسوؼ يترتب عف ذلؾ زيادة في الطاقة االفتراضية 

ع قياـ المؤسسة بالتخطيط لمحصوؿ عمى قرض إضافي تتحدد قيمتو بالتكمفة المبدئية لممؤسسة ويصبح مف المتوق
 1 لبلقتراح وىي تعادؿ قيمة الزيادة في حقوؽ الممكية المفروضة في نسبة االقتراض إلى حقوؽ الممكية.

عمى  إف ارتفاع الطاقة االفتراضية لممؤسسة نتيجة تنفيذ االقتراح االستثماري سوؼ يؤدي إلى الحصوؿ
قروض إضافية مما يزيد في الوافرات الضريبية التي تحصؿ عمييا، ولما كاف االقتراح االستثماري ىو السبب 

 الرئيسي في الحصوؿ عمى ىذه الموفرات فإنيا تعتبر مف بيف المكاسب التي تؤخذ في الحسباف عند تقييمو.
يث انو قد يؤدي االعتماد في تمويؿ يمكف إبراز تأثير قرار االستثمار عمى قرار التمويؿ بشكؿ آخر ح

االقتراح االستثماري عمى القروض لدى المؤسسة إلى انخفاض نسبة حقوؽ الممكية وارتفاع نسبة القروض في 
الييكؿ المالي مما يؤدي إلى انخفاض نسبة اإلقراض لدييا وبالتالي الصعوبة في الحصوؿ عمى قروض في 

ت فائدة أكبر نظرا النخفاض االستقبللية المالية لممؤسسة وبالتالي قد المستقبؿ نتيجة مطالبة المقرضوف بمعدال
 2أدى تنفيذ ىذا القرار إلى ارتفاع تكمفة التمويؿ في المستقبؿ

 
VI.  وتخطيط لمتمويل:القرارات االختيارية لتمويل مؤّسسة 

تحديد األىداؼ، تدرج األولويات وٍانتقاء القرارات يقع السموؾ التمويمي في قمب السياسة المالية إذ يسمح ب
وتخص القرارات المالية اتخاذ خيارات حسب األىداؼ المسطرة مسبقا مف طرؼ التمويمية الواجب اتخاذىا. 

كما يرتبط أيضا قرار التمويؿ  السياسة المالية، بعد األخذ بعيف االعتبار مختمؼ انماط التمويؿ المتاحة لممؤسسة.
ستثمار، ما يتيح اقتناء استثمار مف أجؿ تحقيؽ تدفقات مستقبمية وزيادة ثروة المؤسسة المحسنة لقيمة بقرار اال

المؤسسة، والتي ال تتحقؽ إال عندما تتجاوز مردودية ىذه االستثمارات تكاليؼ التمويؿ، ومف ثـ فإف قرارات 
 تتحكـ في قيمة المؤسسة.التمويؿ 

اءات المتخذة مف طرؼ المؤسسة الختيار موارد التمويؿ لتغطية ونقصد بقرار التمويؿ مختمؼ اإلجر 
 مختمؼ احتياجات التمويؿ لدورة االستثمار واالستغبلؿ، ىذا المفيوـ يجمع بيف ثبلثة اصناؼ مف القرارات:

                                                           
1
 ,733ص ,ِشخغ عابك ,ـ ٍِٕش إبشاٍُ٘ ٕ٘ذي  

2
 ,409ص ,ِشخغ عابك ,"1999إداسة األعٛاق ٚإٌّشآث اٌّاٌٍت, تٛصٌغ ِٕشؤة اٌّؼاسف, اإلعىٕذسٌت, "  ,ـ ٍِٕش إبشاٍُ٘ ٕ٘ذي  
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 قرارات مرتبطة بسياسة توزيع األرباح، أي االختيار بيف إعادة استثمار األرباح المحققة مف المؤسسة أو 
 ا.توزيعي

  قرار االختيار بيف التمويؿ الداخمي والخارجي، أي االعتماد عمى التمويؿ الذاتي لمتقميؿ مف التكاليؼ
 المالية الطويمة االجؿ الموجية لتمويؿ دورة االستثمار.

  لى قرار مرتبطة باختيار ىيكمة التمويؿ، والتي تعني االختيار بيف المجوء إلى األمواؿ الخاصة أوا 
والتي يترتب عمييا زيادة المخاطر عمى المساىميف والمؤسسة، )خطر اإلفبلس وفقداف 1، االستدانة
 السيطرة(.

 مبررات وحدود المجوء ٍالى ااٍلستدانة: .4
 مبررات التمويل بااٍلستدانة: . أ

 تتعدد الدوافع المحفزة لمجوء ٍالى ااٍلستدانة في التمويؿ وىي:  
 :عندما يقتني المستثمر أسيما في شركة تسيطر عمييا مجموعة  خطر ضعف المساىم في ٍاتخاذ القرار

أو شخص خاصة المؤسسة الصغيرة، قد يواجو خطر تسييرىا وفؽ المصالح التي تخدـ ىذه األطراؼ، دوف 
 وجود ٍامكانية ٍاحداث أي تغيير نظرا لضعؼ مكانتو بالمؤسسة.

 لمردودية مف جراء تخصيص أجور أو ومف بيف ما يتعرض لو المساىـ ىو ٍامكانية حدوث تقميص في ا
أرباح ىامشية ألعضاء ااٍلدارة المسيطريف عمى المؤسسة أكبر مف األجر المخصص في مؤسسات أخرى لنفس 

 الخدمة.
  لذلؾ يفضؿ بعض المستثمريف المساىمة في تمويؿ المؤسسة بتقديـ ديوف بشكؿ مباشر أو ٍاقتناء

ث مدة التسديد والعائد، وٍامكانية المجوء القانوني في حالة عدـ سندات، وتحفظ حقوقو بشكؿ دقيؽ وواضح مف حي
 ٍاحتراـ بنود العقد. 

  وعميو قد تجد بعض المؤسسات، وخاصة منيا الصغيرة، صعوبات في تحصيؿ موارد التمويؿ عند
 طرحيا لؤلسيـ، وتجد أقباال كبيرا في حالة ٍاصدار سندات أو طمب قروض مباشرة.

   :تعكس قيمة السيـ المعمومات التي الرغبة في المحافظة عمى سرية المعمومات الخاصة بالمؤسسة
بحوزة السوؽ عف المؤسسة، فٍاذا ما كانت المؤسسة بصدد تحضير لممشروع جد مشجع كحالة ٍاصدار منتوج 

في المحافظة عمى  جديد وتبحث عف الموارد الضرورية لذلؾ. فإنيا قد تعدؿ عف ٍاصدار أسيـ بسبب رغبتيا
سرية المشروع إلبعاد المنافسيف عف ااٍلستثمار في مشاريع مماثمة، ومف ثـ التقميؿ مف مردودية المشروع 
المنتظر، الشيء الذي يسبب عدـ تقييـ السوؽ المالية الحقيقي ألسيـ الشركة، ويسبب ٍاي ٍاصدار ضررا 

بل لتمويؿ المشروع بالنظر لبٍلستقبللية عائد الديف عف لممساىميف القدامى. لذلؾ تظير ااٍلستدانة بديبل مماث
 النتيجة المحققة مف المؤسسة.

  :يعتبر التمويؿ بااٍلستدانة وسيمة لمجموعة معينة لممحافظة عف مراقبة المؤسسة، ٍاذ ت مراقبة المؤسسة
 ال يحدث أي تغيير عمى تقسيـ حقوؽ التصويت بالمؤسسة.

                                                           
1
  Voir, Vernimmen Pierre, Finance d’entreprise, 11 éditions, DALLOZ, France, 2013. 
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 تتوقؼ قيمة السيـ عمى النمو المنتظر لؤلرباح  ح الخاصة بالسيم:أثر نمط التمويل عمى نمو األربا
الموزعة لكؿ سيـ ويتأثر ىذا النمو بدوره بنمط التمويؿ المختار مف المؤسسة. لذلؾ فٍاف ٍاصدار أسيـ جديدة 

أجؿ يؤدي ٍالى تقسيـ األرباح عمى عدد أكبر مف المساىميف، وفي العادة تؤدي ٍالى تراجع أرباح كؿ سيـ. ومف 
ذلؾ يمكف أف يفضؿ مسيرو المؤسسة التمويؿ بااٍلستدانة، خشية أف يؤدي تراجع أرباح كؿ سيـ، ٍالى تراجع 

 قيمة األسيـ في السوؽ.
  :تعتبر ااٍلستدانة متغيرة استراتيجية بما تحققو مف ضماف زيادة مردودية المؤسسة أثر الرافعة المالية

 1الداخمي:  خبلؿ فترة معينة، لمعدؿ أعمى مف التمويؿ
 Amplifiéeيتبيف مف تقسيـ المردودية المالية، بٍانيا تتوقؼ عمى المردودية ااٍلقتصادية، والتي بدورىا مضخمة 

 2مستوى ااٍلستدانة. ويمكف توضيح ذلؾ في العبلقة التالية: × بأثر ااٍلستدانة، تكمفة ااٍلستدانة 
R F = R E + [ R E - K d X D / CP ] 

 ، R F المردودية المالية،  R E، المردودية ااٍلقتصادية CP األمواؿ الخاصة ،Dحيث: الديوف 

، والمعروؼ بأثر الرافعة [ [ R E - K d > 0فعندما تكوف المردودية ااٍلقتصادية أكبر مف تكمفة ااٍلستدانة، 
ألثر بٍارتفاع عبلقة تكوف في ىذه الحالة أثر ٍايجابي االستدانة مضعؼ لممردودية ااٍلقتصادية، والذي يتزايد ا

  D / CPااٍلستدانة 
  حدود المجوء لاٍلستدانة: . ب

 رغـ تعدد المزايا التي تحققيا ااٍلستدانة ٍاال أنيا تتميز ببعض السمبيات، أىميا:
  :تؤدي عدـ قدرة المؤسسة عمى ٍاحتراـ ٍالتزاماتيا المالية ٍاتجاه الغير  زيادة الخطر ومصاريف ااٍلفالس

ٍالى ااٍلفبلس ااٍلختياري أو ااٍلجباري. ٍاذ ينجر عف وقوع المؤسسة في حالة عدـ المبلءة، تكاليؼ غير مباشرة 
ييا عمى تمديد جد باىظة، ولو لـ يؤد ذلؾ ٍالى تصفية المؤسسة، كحالة توصؿ المؤسسة ٍالى ااٍلتفاؽ مع مورد

آجاؿ التسديد، وكمثاؿ عف ذلؾ فقداف الزبائف الذيف يتخوفوف مف ٍامكانية عدـ ٍاستمرارية تموينيـ أو خدمات ما 
 بعد البيع.

كما يؤدي ٍارتفاع معدؿ ااٍلستدانة بزيادة ٍاحتماؿ وقوع المؤسسة في حالة عدـ الدفع وااٍلفبلس، ٍالى الزيادة 
ة بالتمويؿ إضافة لمتكاليؼ المباشرة المبينة سابقا. ومف ثـ قد يؤدي تخوؼ المؤسسة المباشرة لمتكاليؼ المرتبط

 مف وقوعيا في حالة عذـ المبلءة أو ااٍلفبلس نظرا لمتكاليؼ الباىظة التي تصحبيا ٍالى الحد مف ااٍلستدانة.
 :يخص المردودية  يتمثؿ الخطر المالي في الخطر الذي يواجو مالكي المؤسسة فيما زيادة الخطر المالي

أي خطر تراجع المردودية  3المالية، والتي تتوقؼ مباشرة عمى عامميف: الخطر ااٍلستغبللي ومستوى ااٍلستدانة، 
 المالية مف جراء ٍانخفاض المردودية ااٍلقتصادية والمستوى المفرط لبٍلستدانة. 
دودية ااٍلقتصادية مستوى مرضي ذلؾ أف لممديونية أثر في تحسيف مردودية المساىميف، عندما بموغ المر 

 وعمى العكس، تتدىور المردودية المالية لممساىميف بضآلتيا، وبالتالي يتزايد خطر مالكي المؤسسة.
                                                           
1
 Conso, P, op.cit. p230  
2
   Ballada, Salvadore, op.cit. p42 
3
  Paucher Piere , Mesure de la performance financière de l’entreprise , Ed : O,P,U, 1993, p143, 
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ىذه الظاىرة تكوف أكثر تأثيرا عندما يكوف مستوى ااٍلستدانة بيا أكبر، ويمكف توضيح عبلقة ااٍلستدانة  
 : 1اٍلستدانة بالمردودية ااٍلقتصادية، والتي تظير فيما يميبالمردودية ااٍلقتصادية، بمقارنة تكمفة ا

 ( معدؿ الفائدة لبلستدانةi) أصغر مف معدؿ المردودية ااٍلقتصادية Re     زيادة معدؿ مردودية
 الزيادة في ااٍلستدانة تحسف مف المردودية المالية    Rf. األمواؿ الخاصة 

  معدؿ الفائدة لمديوف أكبر مف معدؿ المردودية ااٍلقتصادية تراجع معدؿ مردودية األمواؿ الخاصة  
  .زيادة ااٍلستدانة يخفض مف المردودية المالية 

  معدؿ الفائدة لمديوف مساوي لمعدؿ المردودية ااٍلقتصادية  المحافظة عمى معدؿ المردودية لؤلمواؿ
ااٍلستدانة فٍاف المردودية المالية تبقى ثابتة رغـ ما تحققو المديونية مف زيادة ميما كاف مستوى  الخاصة. 

 مردوديتيا وٍاسراع نموىا، ٍاال أنيا ترفع أيضا مف مخاطر المؤسسة، والتي نبينيا في الشكؿ التالي:
 2: المخاطر المحدثة من ااٍلستدانة عمى المؤسسة: 5 الشكل

 
 
 

                    تتطمب 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berbelet. M, économied’entreprise ،Ed : Foucher ،1996 ،P74 المصدر :   

 3ولذلؾ يجب عمى المؤسسة ٍاحتراـ القواعد التالية: 
 ز مديونية المؤسسة األمواؿ الخاصة، والتي تشكؿ ضمانا لمدائنيف. او يجب أال تتج -

 ، وىذا ما يسمح بتقدير ااٍلستدانة %  50الموارد الدائمة  \األموال الخاصة 
سنوات عمى األكثر، ٍاذا  3يجب عمى المؤسسة أف تكوف قادرة عمى تسديد الديوف المالية خبلؿ ثبلثة  -

 يؿ الذاتي. كانت تخصص لذلؾ كؿ طاقة التمو 
 ،  والذي يسمح مف قياس طاقة ااٍلستدانة %  33الديون المالية  \طاقة التمويل الذاتي 
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االٌٍجابً   )األثرزٌادة المردودٌة 

المالٌة(للرافعة    

(التثبٌتات تسرٌع النمو )زٌادة   

 االٍستدانة التً تزٌد من

 ٌواجههالخطر الذي 

 ورفضهم تقدٌمالمقرضون 

 قروض أخرى 

حساسٌة االٍفالس فً حالة  من التكالٌف تجاه المقرضٌن

 التعرض لصعوبات 

 ٌجب على المؤسسة الحد من مستوى االٍستدانة
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يجب عمى المؤسسة أال يتجاوز نصيبيا المخصص لتسديد الديوف، نصؼ طاقة التمويؿ الذاتي في كؿ  -
 سنة والنصؼ اآلخر تخصصو لبٍلستثمارات.

 ،  ٍاختبار تناسب مخطط التمويؿ وااٍلستثمار. 2لمديون التسديد السنوي  \طاقة التمويل الذاتي 
 :وجود خطر تحقيق خسائر جبائية  

يتطمب ااٍلقتصاد في الضرائب عمى األعباء المالية، أف تكوف المؤسسة خاضعة لمضرائب، وأف تحقؽ نتيجة 
مى البحث عف ااٍلقتصاد جبائية موجبة، فٍاذا ما تعرضت لخسائر كبيرة، في السنوات السابقة فإنيا غير محفزة ع

 في الضرائب بواسطة تعديؿ تمويميا.
كما أف ٍامكانية تحقيؽ ٍاقتصاد في الضرائب في المستقبؿ ىي غير مؤكدة نظرا لعدـ الوثوؽ مف تحقيؽ  

 نتائج ٍايجابية، وكمما كاف مستوى ااٍلستدانة بالمؤسسة أكبر كمما كاف ىذا الخطر أكبر.
  :العقبات الموضوعة من البنوك وقمة المعمومات لدى المتعاممين مع المؤسسة 

تعتمد بعض الييئات المالية في تمويميا لمقروض التي تقدميا عمى نسبة ضئيمة مف أمواليا الخاصة، ونسبة 
واؿ سوى في عالية مف الودائع لدييا، وعمى تمويميا مف السوؽ المالية. لذلؾ فيي ال تخاطر في تقديـ ىذه األم

 حدود جد ضيقة لممحافظة عمى مبلءتيا وقروضيا.
وٍاف كاف لكؿ ىيئة معيارىا الخاص في تقديـ القروض، ٍاال أف المؤسسة ال يمكنيا ااٍلستدانة بشكؿ غير 

 محدود، وال تتحصؿ عمى تمويؿ إضافي عندما تصبح عناصر خصوـ ميزانيتيا في وضع غير متوازف.
بٍلستدانة، قد تؤدي بالمورد ٍالى تراجع في رقـ أعمالو مع المؤسسة خوفا مف ٍافبلسيا، كما أف النسبة العالية ل

نظرا لقمة المعمومات عف مصيرىا، ليذه األسباب يعمد مسيرو المؤسسة إلى سياسة تمويؿ تحتـر الحد األقصى 
 لبٍلستدانة.

  :في المستقبؿ، ٍاذ يمكف أف تواجو ال يمكف لممؤسسة التنبؤ باحتياجاتيا التمويمية بدقة  مرونة التمويل
أزمة حادة وغير منتظرة ٍانكماش أو ٍاضراب، أو أف تتعرض ليجومات في البورصة أو أف يتاح ليا، بشكؿ غير 

 منتظر، فرصة لبٍلستثمار مثالية.
لذلؾ يجب عمييا أف تحتفظ بمقدار مف المرونة في التمويؿ لبٍلستفادة مف ىذه الفرص وتتجنب ىذه 

 الصعوبات.
تعتبر ااٍلستدانة في بعض الحاالت أكثر الوسائؿ مرونة، ٍاذ يتوقؼ التمويؿ الذاتي عمى المردودية المحققة 
مف المؤسسة، بينما تقتضي عممية زيادة رأس الماؿ مدة طويمة وفترة مناسبة. الشيء الذي يجعؿ مف القدرة عمى 

 ااٍلستدانة، خزينة حقيقية كامنة لممؤسسة.
 الواجبة ااٍلعتبار عند ٍاختيار التمويل: العوامل المختمفة .5
ال يكوف نمو السوؽ المالية دائما في صالح المؤسسة، لخضوع السوؽ لتقمبات حالة السوق المالية:  . أ

العرض والطمب، ليذا يجب أف يرتكز قرار التمويؿ في المؤسسة عمى تحميؿ حالي لمسوؽ، وأيضا عمى تقدير 
ممؤسسة أف تمجأ لمتمويؿ الحالي بتكمفة عالية، ٍاذا ما تنبأت في المستقبؿ شروط السوؽ المستقبمية، ٍاذ يمكف ل

 بشروط أكثر قساوة.
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لمتقديرات الحالية والمستقبمية لنشاط المؤسسة دور أساسي في ٍاختيار وسائؿ التمويؿ، نشاط المؤسسة:  . ب
 فٍاذا ما تنبأ مسيرو المؤسسة بنمو نشاط. 

ٍاف ذلؾ يشجعيـ عمى ٍاختيار التمويؿ الخارجي. بما أف التدفقات رقـ األعماؿ في السنوات المقبمة، ف 
 المستقبمية لممؤسسة تسمح مف بضماف خدمة دفع الفوائد ىذه الوسائؿ الجديدة لمتمويؿ.

عمى عكس ذلؾ، ٍاذا كانت تقديرات تطور رقـ األعماؿ سالبة، نظرا لتزايد المخاطر ااٍلقتصادية المستقبمية  
 مف مخاطر عدـ المبلءة والذي يكوف محفزا أضفيا لئلعطاء األولوية لمتمويؿ الداخمي.لممؤسسة، مما يرفع 

عمى مديرية المؤسسة قبؿ ٍاتخاذ قرار تمويؿ معيف التأكد مف تماشيو مع استراتيجية المؤسسة:  . ت
اؼ الممولة االستراتيجية العامة لممؤسسة وخاصة االستراتيجية المالية ومف ثـ ٍاحتراـ المصالح المختمفة لؤلطر 

 لممؤسسة مساىميف، موظفيف.... الخ.
كما أف عممية الدخوؿ في السوؽ يمكف أف تكوف محدودة بسبب ىشاشة رأسماؿ المؤسسة، وخاصة في حالة  

وجود خطر فقداف السيطرة عمى مراقبة المؤسسة، الشيء الذي يحفز المجوء ٍالى ااٍلستدانة أو ااٍلعتماد عمى 
 التمويؿ الذاتي لمتمويؿ.

لمختار مع الييكؿ تمويؿ المعتبر في حساب تكمفة رأس يجب أف يتبلءـ قرار التمويؿ اىيكل المؤسسة:  . ث
الماؿ، ذلؾ أف ٍاحداث أي تغيير في ىيكؿ التمويؿ قد يؤدي ٍالى الرفع مف عبء تكمفة التمويؿ، الشيء الذي 

 يثقؿ كاىؿ المؤسسة.
بحيث  كما يفضؿ أف يأخذ المسؤوؿ المالي بعيف ااٍلعتبار تصرفات المؤسسات األخرى التابعة لنفس القطاع،

تمكنو مف وضع قاعدة مقارنة بينو وبيف المؤسسات األخرى. ويحبب أيضا، ٍاف أمكف ذلؾ، المحافظة عمى 
مرونة رأس الماؿ وىذا بتجنب ٍاستعماؿ طاقة ااٍلستدانة ٍالى أقصى حد، وااٍلعتماد في التمويؿ عمى مزيج مف 

 مستقبؿ. األمواؿ الخاصة والديوف حتى ال تتجمد ٍامكانية التمويؿ في ال
كما أف لحجـ المؤسسة دور في تحديد ٍامكانية التمويؿ، ٍاذ أف طاقة ااٍلستدانة تتزايد مع تزايد حجـ المؤسسة. 
بحيث أنو كمما كانت المؤسسة أكبر كمما كانت ليا ٍامكانية ااٍلستفادة مف موارد مالية خارجية ٍاصدار السندات 

 مثبل ٍالى جانب المساعدات البنكية.
تبيف ٍاحتياجات المؤسسة لموارد التمويؿ في مخطط التمويؿ الذي يظير ٍاحتياجات التمويل:  مخطط  . ج

المؤسسة عبر الزمف لمموارد. لكف يجب أف يراعى عند تحديده أثر ٍاختيار تمويؿ معيف عمى توازف المؤسسة 
 الموارد واالستخدامات، حتى ال تقع المؤسسة في حالة عدـ التوازف.

 ل عمى المدين الطويل والقصير األجل:ٍاختيار التموي .6
 ٍاختيار التمويل عمى المدى الطويل )تمويل التثبيتات(:  . أ
ٍاف وسائؿ التمويؿ المتاحة لممؤسسة متعددة وأصبحت أكثر تخصصا حسب متطمباتيا، كما يتوقؼ ٍاختيار  

ة المالية لممؤسسة وعبلقتيا المؤسسة لموارد تمويؿ التثبيتات عمى الحالة الظرفية لممحيط ااٍلقتصادي، والحال
 بمختمؼ المموليف. وكمثاؿ عف ذلؾ: 

 :ااٍلختيار بين ااٍلعتماد ااٍليجاري وااٍلقتراض لاٍلقتناء التثبيتات 
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 أف ٍاختيار التمويؿ بيف ااٍلعتماد ااٍليجاري وااٍلقتراض يجب اف يراعي العناصر التالية: 
ال تمثؿ النتيجة المتحصؿ عمييا مف تمويؿ المشروع بقرض المبمغ المتبقي في الخزينة، ٍاذ تطرح منيا   *

قيمة ٍاىتبلؾ القرض المدفوعة في كؿ سنة، بينما بالنسبة لبٍلعتماد ااٍليجاري فٍانو يمثؿ المبمغ المتبقي في كؿ 
 ية في السنة األخيرة.سنة، وال يطرح منو سوى مبمغ شراء ااٍلستثمار والقيمة المتبق

تتوقؼ تكمفة وسائؿ التمويؿ المستعممة لتمويؿ ااٍلستثمار عمى: قيمة مستحقات ااٍلعتماد ااٍليجاري،   *
 قيمة مخصصات ااٍلىتبلؾ السنوية، معدؿ الفائدة لمقرض، قيمة القرض المسدد، معدؿ الضرائب عمى األرباح.

  اري، مقارنة بالقرض لتمويؿ المشروع، لما تتمتع بو يسيؿ عمى المؤسسة الحصوؿ عمى ااٍلعتماد ااٍليج
 مف حماية قانونية في حالة ٍافبلس المؤسسة ٍامكانية ٍاسترجاع ااٍلستثمار.

   تتوقؼ فترة القرض الممنوحة عمى قدرة تسديد المقترض، بينما ترتبط فترة ااٍلعتماد ااٍليجاري عمى مدة
 ٍاىتبلؾ ااٍلستثمار.

  زات سريعة التقادـ مثؿ: آالت الحاسوب تقترح بعض عقود ااٍلعتماد ااٍليجاري في حالة ٍاستعماؿ تجيي
 تعويض ىذه التجييزات قبؿ حموؿ تاريخ نياية العقد.

   ٍاف قرار ااٍلستثمار مستقؿ عف قرار التمويؿ، لذلؾ يجب أوال قياس مردودية المشروع بغض النظر عف
 ااٍلستثمار. ااٍلستدانة، ثـ نقوـ بدراسة أثر نمط التمويؿ عف

  .ٍاف قرار التمويؿ بااٍلستدانة يزيد مف مردودية المشروع ولكف يرفع المخاطر عدة المبلءة مثبل 
   :1تتمثؿ أفضؿ توليفة لتمويؿ التثبيتات في 
 عدـ ااٍلعتماد كمية عمى طاقة التمويؿ الذاتي. -  
 التي تحقؽ أفضؿ مردودية لرأس الماؿ. -  
 التي تضمف ٍاستقبللية المؤسسة والحماية المالية تجنب الوقوع في حالة عدـ الدفع. -  

 ب. ٍاختيار التمويل عمى المدى القصير تمويل دورة ااٍلستغالل: 
لممؤسسة الخيار بيف عدة موارد تمويؿ عمى المدى القصير، أىميا السحب عمى المكشوؼ والخصـ، لذلؾ 

 ف ىذيف المورديف.سوؼ نركز عمى ااٍلختيار بي
ٍاف المقارنة بيف معدؿ الفائدة لكؿ مف السحب عمى المكشوؼ، والذي يكوف في العادة أكبر مف معدؿ الخصـ 
)معدؿ القاعدة البنكية + العبلوة الخاصة بالمؤسسة +  عبلوات أخرى(، قد يبيف لنا أفضمية المجوء ٍالى الخصـ، 

ذ بعيف ااٍلعتبار المعدؿ الحقيقي لمقرض وليس المعدؿ ااٍلسمي، ولكف ىذا التحميؿ يبقى ناقص، ٍاذ يجب األخ
أياـ البنؾ المستعممة في الخصـ، عمولة أكبر  2 بحيث يمكف أف تؤدي العناصر التالية ٍالى تغيير تكمفة الخصـ:

في السنة،  األجيو المطبؽ لكبل التمويميف، خطر ااٍلفراط في الخصـ في   0.6سحب التي قد تصؿ ٍالى 
 لة تحصيؿ أمواؿ غير منتظرة، الحد األدنى ألياـ الخصـ.حا

 كؿ ىذه العناصر التي قد تجعؿ مف الخصـ أعمى تكمفة مف السحب عمى المكشوؼ.

                                                           
 
1
 Nobert ,Guedj , op.cit. p 409, 

2
 Eglen,J-Y et autre, op.cit. p 247, 
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VII. :االستراتيجية والتخطيط التمويمي لممؤسسة 
 ٍاطار ٍاتخاذ قرار التمويل لممؤسسة: .3

(، ٍاال أف ىذا 2تطرقنا في سابقا ٍالى العناصر المعتبرة في ٍاختيار المؤسسة لييكميا التمويمي )المحور 
ااٍلختيار يكوف ضمف ٍاطار معيف تنتيجو المؤسسة عمى المدى المتوسط والطويؿ في ظؿ السياسة واالستراتيجية 

 سة لييكؿ معيف. المتبعة مف قبميا، بحيث ليذه العناصر تأثير عمى تفضيبلت المؤس
إذ تعمد العديد مف المؤسسات إلى تحديد استراتيجية عامة ليا، تأخذىا بعيف االعتبار عند اتخاذىا ألي قرار، 
تـ تبحث عف صياغة ىذه األىداؼ العامة في شكؿ مخططات عمى المدى المتوسط، تجزأ ىذه األخيرة بدورىا 

 وتسييؿ تجسيدىا التخطيط عمى المدى القصير.إلى موازنات تقديرية سنوية بغرض تدقيؽ معطياتيا 
 مفيوم التسيير)التخطيط( المالي لمقرارات االستراتيجية )االستثمار والتمويل(: . أ

ويتعمؽ االمر باتخاذ القرارات عمى المدى الطويؿ بناء عمى تشخيص نقاط القوة وضعؼ لممؤسسة، 
 ونخص ىنا اساسا: 

  قرار االستثمار، الذي يعتبر قرار مصيري لممؤسسة نتيجة المخاطرة في استثمار أمواؿ ضخمة بيدؼ
 تحقيؽ ايرادات مستقبمية غير مؤكدة، 

 تشكؿ المؤسسة ٍاحتياجا دائـ لؤلمواؿ سواء عند ااٍلنشاء أو عند مزاولة نشاطيا أو في  وقرار التمويؿ، إذ
 المدييف:حالة النمو والتطور وىذا عمى 

، الوسائؿ الدائمة لبٍلستغبلؿ وىي المتمثمة في التثبيتات )المادية، المعنوية، الطويل األجل والذي يخص -
 المالية(، ااٍلحتياجات الدائمة لتمويؿ الدورة ااٍلستغبلؿ.

احتياجات تمويؿ دورة االستغبلؿ الظرفية، االحتياجات األخرى لمتمويؿ القصير األجل والذي يخص،   -
 ج ااٍلستغبلؿ(، مستوى أدنى لمخزينة لمواجية ااٍللتزامات الطارئة.)خار 

لذلؾ يتوجب التقدير المسبؽ لبٍلحتياجات مف رؤوس األمواؿ الضرورية بغرض توفير الموارد االزمة 
 لذلؾ.

 يتحقؽ تخطيط ااٍلستثمار مف خبلؿ تتبع المرحمتيف التاليتيف:تخطيط االستثمار:  .أ
ٍاف دراسة ٍامكانية تحقيؽ مشروع ٍاستثماري يجب أف ترتكز عمى تقييـ ااٍلحتياجات شاريع: أوال: التقييم المالي لمم

 والموارد األمواؿ المحقؽ مف المشروع.
بمجرد أف تقبؿ العديد مف المشاريع ااٍلستثمارية لتناسبيا مع األىداؼ ثانيا: تشكيل برنامج ومخطط ااٍلستثمار: 

مف ناحية المردودية والمخاطر، تجمع المشاريع المتبلئمة فيما بينيا في برمج االستراتيجية لممؤسسة، ومبلءمتيا 
لبٍلستثمار، عندا ىذا المستوى يتمثؿ التخطيط في ٍاقتناء البرنامج الذي يستجيب لمتوجيات االستراتيجية لممؤسسة 

 واألفضؿ مف حيث المردودية وأقؿ خطر.
ة ٍاعداد مخطط ااٍلستثمار، وفؽ عدة مقاييس منيا حجـ المؤسسة بعدما يتـ ٍاقتناء البرنامج األنسب تبقى عممي 

 وتقسيمو بيف المقرات والفروع، وفي ىذه الفترة يجب أف يتفؽ ويتناسب مخطط ااٍلستثمار مع مخطط التمويؿ.
  :Désinvestissementsتخطيط التخمي عن ااٍلستثمار  .ب
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اٍلستثمار ىي مماثمة لبلقتناء، ٍاف دراسة ٍامكانية التخمي ٍاف التحضير وٍاتخاذ القرار وٍانجاز عممية التخمي عف ا 
عف ااٍلستثمار يجب أف ترتكز عمى المقارنة بيف األمواؿ الممكف تحصيميا مف العممية والتدفقات المستقبمية التي 

 تفتقد في حالة ٍاتخاذ القرار بالتخمي عف ااٍلستثمار.
  :La planification des financements تخطيط التمويل .ت

ٍاف اليدؼ األساسي مف تخطيط التمويؿ ىو ٍاختيار ىيكؿ التمويؿ األنسب لممؤسسة، بعد األخذ بعيف  
ااٍلعتبار أثر الرافعة، والذي ال تظير أىميتو )تخطيط التمويؿ( بوضوح سوى عند ٍاعداد التخطيط المالي الشامؿ 

 يؿ النقاط التالية: لممؤسسة. ويخص تخطيط التمو 
وىي عممية ٍاحصاء مختمؼ الموارد أوال: جرد الموارد والتقنيات الممكن ٍاعتمادىا في التمويل الدائم لممؤسسة:  

 الداخمية والخارجية لمتمويؿ المتاح لممؤسسة.
بحيث يتـ  كؿ مورد لمتمويؿ يعني مشروع لمتمويؿ يقتضي دراسة قابمية التحقيؽ،ثانيا: تحديد قيمة التمويل: 

 تحديد: 
تكمفة ىذا المورد: والتي تعتبر أساسية في تحديد التكمفة المتوسطة المرجحة لرأس الماؿ المؤسسة وتعييف  -

 معدؿ المردودية المطموب مف المشروع لتخطيط التثبيتات والتخمي عنو.
 مقدار رأس الماؿ الممكف جمعو. -
 الوقت الذي يصبح فيو رأس الماؿ متاح.  -
يمكف التخطيط لمتمويؿ بٍاستعماؿ عدة وسائؿ لمتمويؿ، لكف توجد  الوقوف عند حدود التخطيط المالي: :ثالثا

 ثبلثة حدود خاصة بالييكؿ المالي لممؤسسة يجب عمى المسيريف ٍاحتراميا عند ٍاعداد التخطيط وىي: 
 تدانة األمثؿ. توزيع التمويؿ بيف األمواؿ الخاصة واألمواؿ المقترضة، أي تحديد مستوى ااٍلس 
   ويخص ىيكؿ ممكية المؤسسة، أي توزيع ممكية األمواؿ الخاصة لممؤسسة، ٍاذ أف أي تغيير في ىذه

الممكية لو أثر عمى تسيير ومراقبة المؤسسة، ولكي تكوف ىيكؿ ممكية المؤسسة ٍايجابية يجب أف تحقؽ 
 شرطاف: 

ب أف يعمدوا إلى تقديـ عناصر النشاط صعبة باإلضافة لؤلمواؿ الضرورية التي يمنحيا المساىموف، يج -
المناؿ وتمنح لممؤسسة امتيازا عف غيرىا، والتي تساىـ في تطويرىا مف بينيا نظاـ معمومات متطورة، مساعدات 

 (، شبكة لؤلبراـ العقود. (Groupesبيف المجمعات 
تجنيب ىذه األخيرة حدوث ٍاستمرار وفاء المساىميف في تمويؿ المؤسسة طيمة مراحؿ تطور ىا، مف أجؿ  -

 تقمبات في االستراتيجية التي تنتيجيا.
   ،ويخص فترة حيازة المؤسسة ليذه األمواؿ، أي ٍانقساـ التمويؿ بيف األمواؿ الدائمة والديوف القصيرة األجؿ

 األصوؿ الغير الجاريةٍاذ يجب أف تتجانس مدة حيازة الوسائؿ المالية )التمويؿ( مع مدة حياة األصوؿ )
والمتداولة( المقتنية مف ىذه األمواؿ، بغرض خمؽ ىامش أماف )المتمثؿ في رأس الماؿ العامؿ الصافي 

 الذي يسمح بتغطية ٍاحتياجات ااٍلستغبلؿ الطويؿ األجؿ( وبقاء الخزينة ٍايجابية.
 التخطيط التمويمي بإعداد مخطط التمويل: .4
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 مراحل إعداد مخطط التمويل: .أ
 تمر عممية ٍاعداد مخطط التمويؿ بمرحمتيف أساسيتيف: 

تحديد ٍاحتياجات التمويؿ، بغرض تقدير التمويبلت األخرى الضرورية بغض النظر عف الموارد  أوال:
 الموجودة.

 زيادة في األصوؿ                                  
 تقدير ااٍلحتياجات             تراجع الخصـو

 وٍادراج التمويبلت التي تسمح بتوازف مخطط التمويؿ. تحديد ثانيا:
 زيادة الخصـو                               

 تقدير الموارد                تخفيض في األصوؿ
عند ٍاعداد مخطط التمويؿ يجب أف يؤخذ بعيف ااٍلعتبار العقبات التي يضعيا مقدمو األمواؿ )مقرضوف أو 

أدنى لتوزيع األرباح مف قبؿ المساىميف أو /وشروط التسديد وتغطية القروض  مساىميف( مف تحديد حد
 المفروضة مف القرضيف.

 فترة ٍاعداده:   .ب
سنوات والذي يجزأ حسب كؿ سنة، تتوقؼ المدة  5و 3يتـ ٍاعداد مخطط التمويؿ لفترة تتراوح بيف   

قطاع نشاطيا، مستوى التحديث التكنولوجي، مدة حياة   1المختارة ألعداد جدوؿ التمويؿ عمى عدة خصائص 
 المنتوجات، الثقؿ المالي لبٍلستثمارات، شدة المنافسة، حجـ المؤسسة...الخ.

 2منيجية ٍاعداد مخطط التمويل:  .ت
 أوال: تحميل المعطيات الموجودة والتقديرية: 

 والتي تشمؿ المراحؿ السبعة التالية: 
 الضرورية )ميزانية التقديرية لبٍلستثمار(.  تحديد التثبيتات - أ
 جمع المعمومات التقديرية عف النشاط. - ب
تحديد ٍاحتياجات تمويؿ ااٍلستغبلؿ المتعمقة بمستوى النشاط )أي ٍاعتبار فقط التغيير الحاصؿ في  - ت

 ٍاحتياجات رأس الماؿ العامؿ لبٍلستغبلؿ(.
 مى جدوؿ النتائج التقديرية(. تحديد طاقة التمويؿ الذاتي التقديري )بااٍلعتماد ع - ث
 األخذ بعيف ااٍلعتبار السياسة التقديرية لتوزيع األرباح.  - ج
 اعتبار مخطط ااٍلىتبلؾ لمديوف الموجودة في السابؽ.  - ح
حوصمة كؿ ذلؾ في مخطط التمويؿ الذي يكوف غير متوازف، والتي تمكننا مف تحديد ااٍلحتياج العاـ  - خ

 لمتمويؿ.
 ديدة: ثانيا: البحث عن موارد ج

                                                           
1
 op,cit. p196, Coulaud Alain, 

 
2

Voir, BOUAYAD AMINE Nabil, finance d’entreprise, 1
ére

 Edition, Tome 1, travail non Publier, dépôt légal : 2668  

ISBN: 978-9954-31-557-6, Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Maroc, ?, P191. 
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وىي عممية البحث عف موارد أخرى لمتمويؿ، مع األخذ بعيف ااٍلعتبار أثر ىذه التمويبلت عمى الموارد  
وااٍلستخدامات، سواء تعمؽ األمر بالتمويؿ بواسطة األمواؿ الخاصة )ٍاعانات، زيادة رأس الماؿ، التمويؿ الذاتي، 

 يؿ السندي أو ااٍلقتراض البنكي(.شبو األمواؿ الخاصة(، أو التمويؿ بااٍلستدانة )التمو 
 ٍاحداث تغيرات عمى ااٍلستخدامات: : ثالثا

في ىذه المرحمة نعمد لمبحث عف التوازف العاـ لمخطط التمويؿ، وىذا بالبحث عف تحسينات ممكنة عند 
 ٍاستخداماتو.

 رابعا: محاولة تغطية نقص الظرفي في التمويالت:
يع األرباح أو بعض التثبيتات، أو المجوء ٍالى قروض الخزينة لتغطية وفي ىذه الحالة يمكف توقع تأجيؿ توز  

 العجز في موارد التمويؿ.
 عرض مخطط التمويل:  .ث

 : عرض مخطط التمويل 2رقم جدول ال
 1دورة  مخطط التمويل

+N 
+ 2دورة 

N 
 3دورة 

+N 
+ 4دورة 

N 
 موارد الفترة:

 طاقة التمويؿ الذاتي.  -
 التثبيتات المتخمي عنيا. -
 رؤوس األمواؿ المحضرة. -
 ٍاعانات االستثمارية. -
 قروض.  -
 ٍانخفاض في ٍاحتياجات رأس الماؿ العامؿ.  -

    

       (A)مجموع الموارد
 ٍاستخدامات الفترة:

 توزيع األرباح   -
 التثبيتات الجديدة   -
 ٍانخفاض في األمواؿ الخاصة   -
 تسديدات القروض   -
 ٍاحتياجات رأس ماؿ العامؿ. زيادة  -

    

     (B)مجموع ااٍلستخدامات
     = (A) - (B)  (C)تغيرات في الخزينة لمفترة 
     (D)رصيد الخزينة األولية 
     (C) + (D) = (E)رصيد الخزينة النيائي 

  Zombatto C et M , Op.cit : P 90 المصدر:

 توازن ومراقبة مخطط التمويل: .ج
  مخطط التمويل: توازن 
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يجب أف يتجاوز مجموع الموارد التقديرية مجموع ااٍلحتياجات التقديرية لممؤسسة، وىذا لتتمكف مف ااٍلحتفاظ 
 بيامش األماف لمجابية حالة حدوث أي خطأ في التقديرات أو ااٍلحتياجات.

د عمى المقارنة بيف الدفعات كما يجب عمى المؤسسة أف تتأكد مف عدـ تجاوز طاقتيا لبٍلستدانة والتي تعتم    
 المسددة لمقرض وطاقتيا لمتمويؿ الذاتي.

 في حالة حدوث عجز بالمخطط(0E):  
عمى المؤسسة البحث عف موارد أخرى لمتمويؿ، أو تقميؿ ٍاستخداماتيا )مثؿ التقميص في األرباح الموزعة(، 

 لكف أي تغيير لو آثار:
زعزعة ثقة المساىميف في المؤسسة وال يشجعيـ عمى ااٍلكتتاب عند تقميص في األرباح الموزعة قد يؤدي ٍالى  -

 زيادة رأس الماؿ.
 تخفيض ااٍلحتياجات التقديرية لتمويؿ دورة ااٍلستغبلؿ يمكف أف ينشأ عنو عجز في الخزينة. -
 تقميص في التثبيتات يخفض مستوى النمو. -

 :أما في حالة حدوث فائض بالمخطط (0E) 
يمكف لممؤسسة العدوؿ عف بعض التمويبلت المقررة أو التسديد المسبؽ لمديوف بمعدؿ فوائد مرتفعة، أو  

 البحث عف ٍاستخدامات أخرى سواء ااٍلستثمار أو الزيادة في األرباح الموزعة...الخ.
 :مراقبة مخطط التمويل 
تتـ ىذه المراقبة بالمقارنة بيف نتائج تحاليؿ الميزانية الختامية ومعطيات مخطط التمويؿ، أو القياـ بتحديد  

 وتحميؿ الفروقات التي تتيح تصحيح مخطط التمويؿ.
 دور مخطط التمويل:  .ح

 يتيح المخطط المالي ما يمي:   
قرارات ااٍلستثمار األكثر طموحا عند ٍاعداد مخطط : ٍاذ تبيف التأكد من ترابط القرارات االستراتيجية لممؤسسة -

 التمويؿ.
: خاصة عند طمب قروض يعتبر وسيمة أساسية لمحوار والتفاوض حول التمويالت المختمفة مع المقترضين -

سنوات،  3عمى المدى الطويؿ والمتوسط لتمويؿ مشاريع ٍاستثمارية، لذلؾ يعد مخطط التمويؿ في فترة ال تتجاوز
ب أف يكوف مجموع الموارد أكبر مف ااٍلحتياجات وأف يكوف الفارؽ بينيما مرتفعا نوعا ما لمجابية أي وأيضا يج

 تغييرات في التقديرات.
لكؿ مف مسيري المؤسسة والبنوؾ، ٍاذ يوضح التوازنات وعدميا يعتبر وسيمة حقيقية لتسيير وتنظيم التقديرات  -

 ة لممؤسسة لضماف تطورىا.المحتممة بيف ااٍلحتياجات والموارد المتاح
بشكؿ يمكف لممؤسسة مف ٍاتخاذ قياس الخطر التقديري لعدم سيولة وتقدير الصعوبات الممكن مواجيتيا  -

 ٍاجراءات فورية لتسوية المشكؿ.
 .يعتبر دفترا لتبرير ٍاستعماالت األموال المطموبة -

 مخطط التمويل دراسة حالة
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التقديرات المتعمقة بالخمس سنوات القادمة، والمرتبطة بأىداؼ أعدت مصالح التقدير لمؤسسة "س"  
 .واستراتيجية المؤسسة في مجاؿ االستثمار المردودية )بآالؼ الدينار(

 السنة
 البياف

 5ف+ 4ف+ 3ف+ 2ف+ 1ف+

 االستثمار
 اليامش قبؿ طرح االىتبلؾ

 االىتبلؾ

700 
620 
70 

300 
860 
100 

100 
745 
110 

100 
1202 
120 

100 
1422 
130 

 النتيجة قبؿ الضريبة
 % 25الضريبة عمى األرباح 

550 
137.5 

760 
190 

635 
158.75 

1082 
270.5 

1292 
323 

 969 811.5 476.25 570 412.5 النتيجة بعد الضريبة
ألؼ دج،  200بمبمغ  2ستتحصؿ المؤسسة عمى إعانات مف الجماعات المحمية، تدفع أوالىما في بداية ف+ 

 ألؼ دج. 100بمبمغ  3بداية ف+وثانيتيما في 
 تسديدات القروض السابقة )بآالؼ الدينار( كما يمي:

 5ف+ 4ف+ 3ف+ 2ف+ 1ف+
264 238 206 175 150 

 +التغير في احتياجات رأس الماؿ العامؿ التقديرية ميمؿ النظر إلى االستقرار النسبييف  1في السنة ف
ألؼ دج،  300ارتفاع المبيعات يولد تطورا في احتياجات رأس الماؿ العامؿ التقديرية بػػػ  2لمنشاط في السنة ف+

 .% 8وفي السنوات البلحقة يرتفع االحتياج بمعدؿ 
  ألؼ دج. 500ىو 3لمستودع تريد المؤسسة التنازؿ عميو في السنة ف+السعر المحتمؿ 

 المطموب:
إعداد مخطط التمويؿ لمخمس سنوات باقتراح حؿ تمويؿ يتمثؿ في قرض بنكي يجب تقديره، مع العمـ أف  

 ألؼ  150مف المبمغ المقدر لبلرتفاع  %8بشرط دفع أرباح موزعة  2عممية رفع رأس الماؿ ممكنة في السنة ف+
مع االستفادة مف فترة سماح سنتيف وتسديد كؿ المبمغ المقترض  %10معدؿ الفائدة عمى القروض الجديدة  

 (% 25في الثبلث سنوات المتبقية )معدؿ الضريبة عمى األرباح 
 تيمؿ االرقاـ بعدا الفاصمة. مالحظة:
 الحل:
 حساب النتيجة بعدا الضريبة: .1

 5ن+ 4ن+ 3ن+ 2ن+ 1ن+ السنة
 100 100 100 300 700 االستثمار

 1422 1202 745 860 620 اليامش قبل طرح االىتالك
 130 120 110 100 70 االىتالك

 1292 1082 635 760 550 النتيجة قبل الضريبة
 388 325 191 228 165 % 30الضريبة عمى األرباح 
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 904 757 445 532 385 النتيجة بعد الضريبة
 حساب طاقة التمويل الذاتي: .2

 5ن+ 4ن+ 3ن+ 2ن+ 1ن+ البيان
 1422 1202 745 860 620 اليامش قبؿ طرح االىتبلؾ

 130 120 110 100 70 مخصصات االىتبلكات-
 1292 1082 635 760 550 النتيجة قبؿ الضرائب

 388 325 191 228 165 % 30الضريبة 
 904 757 445 532 385 النتيجة بعد الضريبة

 130 120 110 100 70 +االىتبلؾ
C A F 455 632 555 877 1034 

 المرحمة األولى: .3
 5ن+ 4ن+ 3ن+ 2ن+ 1ن+ االستخدامات

 100 100 100 300 700 االستثمار       -
 BFR 0 300 24 25 26التغيير في        -
 150 175 206 238 264 تسديد القروض السابقة       -

 276 300 330 838 964 االستخدامات مجموع
      الموارد:
C A F 455 632 555 877 1034 

 0 0 100 200 0 اعانات االستثمار
 0 0 500 0 0 التنازؿ عف التثبيتات

 1034 877 1155 832 455 مجموع الموارد
 758 577 825 6- 509- الرصيد

 1645 887 310 515- 509- الرصيد المتراكم
 المرحمة الثانية: .4      

 5ن+ 4ن+ 3ن+ 2ن+ 1ن+ االستخدامات
 100 100 100 300 700 االستثمار

 BFR 0 300 24 25 26التغيير في 
 150 175 206 238 264 تسديد القروض السابقة

 12 12 12 0 0 توزيع األرباح
 288 312 342 838 964 مجموع االستخدامات

      الموارد:
 1034 877 555 632 455 طاقة التمويؿ الذاتي
 0 0 100 200 0 اعانات االستثمار

 0 0 500 0 0 التنازؿ عف  التثبيتات
 0 0 0 150 0 رفع رأس الماؿ
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 1034 877 1155 982 455 مجموع الموارد
 746 565 813 144 509- الرصيد

 1759 1013 448 365- 509- الرصيد المتراكم
 .509س = 0.93        509س=  0,07 -س         0.3%(×  10× + )س  509س=  
 547س = 

 .0,7× فائدة (            0,3-1×)مع العمـ أف الفائدة بعد الضريبة = فائدة 
 إعداد جدول تسديدات القروض: .5

تأثير القرض عمى  االىتالك الفائدة بعد الضريبة الفائدة باقي القرض 
 مخطط التمويل

 38,29 0 38,29 54,7 547 1ن+
 38,29 0 38,29 54,7 547 2ن+
 38,29 182,33 38,29 54,7 547 3ن+
 25,53 182,33 25,53 36,47 364,67 4ن+
 12,76 182,84 12,76 18,23 182,33 5ن+

 (547تعديل طاقة التمويل الذاتي بعدا القرض األول ) .6
 5ن+ 4ن+ 3ن+ 2ن+ 1ن+ البيان

C A F 455 632 555 877 1034 
 12,76 25,53 38,29 38,29 38,29 الضريبةالفائدة بعد 
CAF 1047 903 593 670 493 المعدلة 

 المرحمة الثالثة: .7
 5ن+ 4ن+ 3ن+ 2ن+ 1ن+ البيان

 288 312 342 838 964 مجموع االستخدامات السابقة
 182,34 182,33 182,33 0 0 تسديد القروض الجديدة

 470,34 494,33 524,33 838 964 مجموع االستخدامات الجديدة
      الموارد:

 1047,16 902,93 592,79 670,29 493,29 طاقة التمويؿ الذاتي الجديدة
 0 0 100 200 0 اعانات االستثمار

 0 0 500 0 0 التنازؿ عف التثبيتات
 0 0 0 150 0 رفع رأس الماؿ

 0 0 0 0 547 قروض
 1047,16 902,93 1192,79 1020,29 1040,29 مجموع الموارد الجديدة

 576,82 408,6 668,46 182,29 76,29 الرصيد
 1912,46 1335,64 927,04 258,58 76,29 الرصيد المتراكم

VIII. .التسيير المالي االستراتيجي لممؤسسة والتخطيط االستغاللي 
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 التخطيط المالي عمى المدى القصير: .6
ٍاف التخطيط المالي عمى المدى القصير ىو في نفس الوقت بديؿ ومكمؿ لمتخطيط المالي عمى المدى  

المتوسط األجؿ، ٍاذ يعتبر اليدؼ األساسي مف ٍاعداد مخطط مالي تقني، كشؼ الفوارؽ المحتممة بيف 
ت الظرفية القابمة لمتجديد ااٍلحتياجات وموارد رؤوس األمواؿ عمى المدى القصير، بشكؿ يمكف مف تقدير التمويبل

لتغطية النقص في السيولة أو البحث عف التوظيفات المتاحة في حالة وجود فائض في الخزينة. وتمر سيرورة 
 : 1التخطيط المالي عمى المدى القصير بثبلثة مراحؿ أساسية مبينة في الشكؿ التالي

 : سيرورة التخطيط عمى المدى القصير6 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         + 
 
 اليدف من اعداد موازنة الخزينة: .7

تعتبر ميزانية الخزينة أداة ضرورية لممدير المالي عند تحقيؽ ىدفو الخاص بالسيولة، والغرض الرئيسي 
اكتشاؼ ما إذا كاف رصيد الخزينة المتاح في أي وقت مف األوقات ال يكفي لسداد الفواتير وااللتزامات ىنا ىو 

المالية التي حؿ موعد استحقاقيا، ليذا نعمد إلى تصنيؼ المقبوضات والمدفوعات المتوقعة ونقارف بينيا حتى 
 نتمكف مف معرفة ىؿ أدى ىذا إلى زيادة أو نقصاف الرصيد النقدي.

 اد الميزانية التقديرية لمخزينة:إعد .8

                                                           
1
   Levasseur, M et Quintart, A, op.cit. p756, 

 مرحلة إعداد الموازنات التقدٌرٌة

0ٌة لسنة معطٌات أساس  

 معطٌات تقدٌرٌة شهرٌة

موازنة العملٌات خارج  موازنة عملٌات اإلستغالل

 اإلستغالل

 مرحلة التخطٌط الفعلً

النتائج التقدٌري حساباتجدول   

 المٌزانٌة التقدٌرٌة موازنة الخزٌنة

التدفقات التقدٌريجدول   

 مرحلة المراقبة
النشاط( )تغٌراتتحلٌل الحساسٌة   

 التسٌٌر التقدٌري للخزٌنة
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 عٍاعت اٌتخضٌٓ
 

 ِٛاصٔت اٌخضٌٕت

 اٌؼاِت

إف اختيار الفترة الزمنية التي ستغطييا الميزانية تعد أوؿ خطوة في إعداد الميزانية التقديرية، لذا عمى 
المدير المالي أف يقرر إلى أي مدى سيقوـ بتجزئة الفترة التي حددىا إلى أجزاء أصغر، فيمكنو إعداد قائمة 

 6ية المتوقعة لمفترة كميا إذا افترضنا أنو قرر إعداد الميزانية لمخزينة لفترة تغطي المدفوعات والمقبوضات النقد
 1أشير. حتى أنو يمكف أف يضع قائمة يظير فييا كؿ التدفقات النقدية المتوقعة لكؿ شير أو لكؿ أسبوع، حيث:

يكفي التقدير الشامؿ لفترة إذا كانت الخزينة تتوفر فييا سيولة، والتدفقات النقدية تمتاز بالثبات النسبي، ف -
 نصؼ السنة.

أما إذا كانت الخزينة شبو خالية مف السيولة، والتدفقات تمتاز بتقمبات كبيرة، أصبح مف الضروري إعداد  -
 التقديرات لكؿ شير أو لفترة أقصر مف ذلؾ.

2 : الميزانية التقديرية لمخزينة.7شكل ال  

 تمذٌش اٌّبٍؼاث

 

 األخً           ِتٛعظ األخً طًٌٛ

 

 

 

 ِٛاصٔت        عٍاعت             بشٔاِح          بشٔاِح اإلعتثّاس                             

 

 اٌتخضٌٓ                    اٌّبٍؼاث     اإلٔتاج              فتشة         األخً                   

 

 إٌشاط      اٌطًٌٛ

 

 

 

 

 

 ِٛاصٔت ِٛاصٔت                  ِٛاصٔت                اٌخطت اٌّاٌٍت                             ِٛاصٔت            

 تىاٌٍف اٌٍذ               اٌّٛاد                     تىاٌٍف       تىاٌٍف

 اٌتٛصٌغ                  اٌؼاٍِت اٌّباششة            األٌٍٚت    اإلٔتاج      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِٛاصٔت      ِٛاصٔت             ِٛاصٔت           

 ثاٌتٌٍّٕٛااٌخذِاث                    اٌّغتخذٍِٓ                            

 

 

 

 

                                                           
1
   .521ص:,5691سنة،المصزيةجميلأحمدتوفيق"مذكزاتفياإلدارةالمالية"دارالجامعاتدكتور  

2
  Omar Boukhezar "équilibre financier des entreprises, N°

 
d`édition: 82\OF\1349, dépôts légale 2éme trimestre, Année 

1983, P: 93. 
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أف عممية إعداد ميزانية الخزينة تعتمد عمى تقدير المبيعات وىناؾ مدخميف ليذه  السابؽيبيف الشكؿ 
 1المسألة:

حيث تطمب اإلدارة مف إدارة المبيعات، القياـ بعممية تقدير لممبيعات خبلؿ الستة شيور  الداخمي:
القادمة، وحسب ىذه الطريقة تعمؿ كؿ مصمحة بتحديد ما يتوقع بيعو خبلؿ ىذه المدة، مع تقييـ التقديرات بيف 

  قسـ بيف المنتجات المختمفة.العمبلء وبيف خطوط المنتجات، ويتمكف مدير المبيعات مف إعداد تقدير لممبيعات م
حيث يتـ التنبؤ بالمبيعات عمى أساس ىذه المشاريع بالنسبة لممؤسسة، التي سوؼ تحققيا  الخارجي:

أشير القادمة، وانطبلقا مف معطياتيا السابقة يمكف أف تقدر عدد الوحدات اإلنتاج المتوقع بيعيا، حيث  6خبلؿ 
توقع حدوثو ثـ يتـ االنتقاؿ إلى تقدير المبالغ المالية لممبيعات المتوقعة يتـ تعديؿ ىذا التقدير طبقا ألي تغير ي
 مع األخذ بعيف االعتبار مستوى السعر.

 وعمى ضوء ىذه التقديرات، عمى المؤسسة أف تقدر حصتيا في السوؽ التي تتأثر بالتغيرات:
بغي أف يكوف التقدير النيائي لممبيعات سعر المواد األولية، الجودة، الطاقة اإلنتاجية، برنامج اإلنتاج. حيث ين

 ىو ما توقع تحقيقو وليس اليدؼ المتضخـ الذي قد تحمـ بو إدارة المبيعات.
 استخدامات الميزانية التقديرية لمخزينة: .9

 التخطيط االفتراضي: . أ
يتوقؼ القرار الخاص بكمية األمواؿ التي تقترض عمى حجـ العجز النقدي وعمى الحد األدنى لمرصيد  

النقدي الذي ينبغي اإلحتفاظ بو باستمرار، وأساسا يعتمد ىذا الحجـ األدنى عمى درجة الخطأ في تنبؤاتنا، ألننا 
نت ىنالؾ حاجة إلى ىذا الحد األدنى % مف صحة تقديرنا لمرصيد النقدي اليومي، لما كا100لو كنا عمى ثقة 

الذي يعمؿ كيامش أماف لمواجية التدفقات النقدية الخارجة غير المتوقعة أو االحتياط لمعراقيؿ التي تقؼ في 
 سبيؿ التدفؽ الداخؿ، فكمما كانت ثقتنا في تقديراتنا قميمة كمما كبر الحد األدنى لمرصيد النقدي.

 التخطيط لسداد القرض: . ب
األمواؿ ال يقتصر اىتمامو عمى معرفة مقدار المبمغ المطموب اقتراضو، بؿ يرغب أيضا في إف مقرض  

معرفة متى سيحدث السداد وفي ىذه الحالة نجد الميزانية التقديرية لمخزينة تأخذ بعيف االعتبار رزنامة استحقاقية 
لغرض سداد القروض يساعد عمى القروض القديمة والقروض الجديدة وتواريخ تسديدىا، وبالتالي فإف التخطيط 

 تكويف الخطة الخاصة باالقتراض، ويقدـ أيضا بعض الضمانات لممقرض فيما يتعمؽ بالسداد.
التخطيط ألجل  .10

 االستخدام الفعال لمسيولة:
يحاوؿ المدير المالي أف يضع خزينة لمعمؿ في األوجو التي تعود بأكبر األرباح الممكنة وبدوف أف تؤثر  

مى وظيفتو المتمثمة في الحفاظ عمى السيولة، والميزانية التقديرية لمخزينة ىي األداة التي تمكنو مف تأثيرا سيئا ع
 عمؿ ذلؾ.

                                                           
1
 .121إٌى  117ِٓ  ,105ص:  ,روشِٖشخغ عبك  ,دوتٛس خًٍّ أحّذ تٛفٍك  
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ويعتبر سداد الفواتير خبلؿ فترة الخصـ الممنوح مف أىـ االستخدامات المربحة لمخزينة، ويمكف القوؿ إف   
نة. فيذا السداد يرفع مف المركز اإلئتماني لممؤسسة، ىذا العمؿ وحده يكفي لتبرير القياـ بإعداد ميزانية الخزي

 واألىـ مف ىذا ىو المبالغ النقدية التي توفرىا نتيجة االستفادة مف الخصـ النقدي.
أخيرا يمكف اعتبار الميزانية التقديرية لمخزينة أداة ىامة يستخدميا المدير المالي لمعمؿ مع أقؿ حد ممكف   

 قت يكوف واثقا إلى حد كبير مف مقدرتو عمى مقابمة التزاماتو.لمرصيد النقدي، وفي نفس الو 
أىداف موازنة  .11

 الخزينة:
 مف المعمـو أف خزينة المؤسسة ليا دور مزدوج ىو:

 .تمويؿ حاجات المؤسسة بأقؿ تكمفة ممكنة، حتى تتمكف المؤسسة مف تحقيؽ أىدافيا اإلقتصادية 
 الحصوؿ عمى أفضؿ مردود لؤلمواؿ المستثمرة،  ضماف االستعماؿ األمثؿ لمموارد المالية، مف أجؿ

وىذا بالتخفيض مف السيولة المجمدة، واحتياجات رأس ماؿ عامؿ، وتكاليؼ التحويؿ، ويتـ تسيير 
 الخزينة عف طريؽ منيجيف مختمفيف رغـ ارتباطيما:

 .برنامج سداسي أو سنوي مع تحديد فترات شيرية لتقدير التمويؿ الضروري الحتياجات الخزينة -
 جدوؿ أكثر دقة ولفترة وجيزة يحدد تطور الخزينة مف يـو آلخر، لمدة شير واحد.  -
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 التسيير االستراتيجي لقرار توزيع األرباح: 5المحور 
 

المؤسسة في تمويميا اٍلحتياجاتيا الطويمة األجؿ عمى موارد دائمة مشكمة مف أمواليا الخاصة والديوف  تعتمد
طويمة ومتوسطة األجؿ، ىذه األولى ترتفع كؿ سنة باألرباح المحققة خبلؿ الدورة، وتنخفض بالخسائر ومف جراء 

 توزيع المؤسسة لؤلرباح عمى الشركاء.
IV.  لتوزيع األرباح المتبعة من المؤسساتالسياسات االستراتيجية: 

  السياسات االستراتيجية في توزيع األرباح: .3
 1وىي أساسا ثبلثة سياسات: 

 تتمثؿ في توزيع جزء ثابت مف النتيجة، حيث ترتفع وتنخفض األرباح الموزعة حسب النتيجة المحققة.  أوال:
ثبات في توزيع األرباح، ٍاذ ال ترتفع ٍااّل في حالة ما ٍاذا كانت المؤسسة قادرة عمى ضماف ٍاستقرار ثانيا: 

ىذه األرباح، وال تنخفض ٍاال في حالة مرور المؤسسة بصعوبات معتبرة، وىي الطريقة المتبعة مف طرؼ 
 العديد مف المؤسسات المسعرة في البورصة 

البرنامج ااٍلستثماري، ٍاذ تقمص أ وتمغي األرباح في حالة ااٍلستثمار، وىي ويتـ توزيع األرباح حسب ثالثا: 
 حالة نادرة.

ين التمويل و )تكفي السيولة أو توزيع األرباح قرار االختيار بين إعادة استثمار الفائض  .4
 الذاتي(.

يأتي ىذا االختيار ضمف معالجة طاقة التمويؿ الذاتي )المردودية المحققة( لممؤسسة، بشكؿ يفضؿ فيو اما 
تخصيصيا كميا لمتمويؿ الذاتي مف أجؿ رفع رأس الماؿ مقابؿ أسيـ مجانية أو تغطية الديوف، أو تقـو المؤسسة 

 بتوزيعيا عمى شكؿ نقدي لشركاء. 
مدفوعة مف المسيريف إلى المساىميف، ولذلؾ عمى المؤّسسة أف تبحث  وتعتبر األرباح الموزعة تدفقات

عف التوازف بيف توزيع األرباح الذي يرضي المساىميف ويستقطب األمواؿ، لكف يكبح نمو المؤسسة )تدني 
 التمويؿ الذاتي(، واالبقاء عمييا إلعادة استثمارىا في العممية االنتاجية.

 ألرباح: مفاىيم أساسية في سياسة توزيع ا . أ
عندما تقرر المؤسسة توزيع األرباح، فيي تقرر اليا تعويض مقدمي األمواؿ، لكف ىذا القرار قد يقيد 
سياسة االستثمار والتمويؿ لممؤسسة. وبإمكاف المؤسسة االختيار بيف العديد مف أشكاؿ توزيع األرباح، إذ يمكنيا 

سيـ الذي يشكؿ بديبل عف الشكميف السابقيف، تعويض المساىميف في شكؿ نقدي، باألسيـ، إعادة شراء األ
فاالختيار بيف ىذه الطرؽ الثبلث ليس باألمر السيؿ عمى المؤسسة، التي يجب عمييا احتراـ عدة عراقيؿ 

 مفروضة مف المساىميف مف جية، وشروط إعادة التمويؿ في السوؽ مف جية أخرى.
 :1 مفيوم سياسة توزيع األرباح 

                                                           
1
 Ginglinger Edith, La décisions de financement des entreprises, Ed : NATHAN, Paris, 1997, p   14 
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ي قرار مالي يقضي بتحديد نصيب مف األرباح الواجب إعادة استثماره في المؤسسة سياسة توزيع األرباح ى
)قيمة التمويؿ الذاتي( والنصيب الموزع عمى الشركاء، ىذا القرار يخص فقط تخصيص نتيجة الدورة الحالية 

 . والدورات السابقة، ما يميزه عف قرار التمويؿ الذي يشمؿ جؿ خصـو المؤسسة وموجودات المساىميف
لذلؾ تعتبر سياسة توزيع األرباح المصدر االوؿ لممساىميف قبؿ فوائض القيمة الممكف تحقيقيا مف التنازؿ 
عف األسيـ في السوؽ، وعميو فيجب أف تيدؼ ىذه السياسة إلى تعظيـ ثروة المساىميف أي تعظيـ القيمة 

 السوقية ألسيـ المؤسسة.
 :أسباب توزيع األرباح والوقت المحدد لذلك 

  :أسباب توزيع األرباح 
لكي نتمكف مف توزيع األرباح يجب أف تحقؽ المؤسسة نتيجة ايجابية، بعد تحصيؿ كؿ اإليرادات 

 واحتساب كؿ ااٍللتزامات القانونية والتأسيسية وخسائر السنوات السابقة، والذي يحسب كما يمي:
مخصصات -خسائر المرحمة( -اح المجمعة أرباح السنة + تحويؿ مف جديد )األرباألرباح القابمة لمتوزيع =  

 ااٍلحتياطات ااٍلجبارية والتأسيسية.
ىذا الرصيد، الذي ىو جزء مف التمويؿ الذاتي ال يمكف لممؤسسة ااٍلحتفاظ بو كمية لتمويؿ ٍاحتياجاتيا، إذ يجب 

 توزيع جزء منو في شكؿ أرباح عمى الشركاء وذلؾ لؤلسباب التالية:
مثابة تعويض عف األمواؿ المستثمرة مف قبؿ المساىميف، وفي حالة عدـ توزيعو فإف تعتبر ىذه األرباح ب - 

 ذلؾ يؤدي إلى تدىور قيمة السيـ في البورصة نتيجة اٍلىتزاز ثقة المستثمريف في المؤسسة.
 ىذا التوزيع قد يحفز المساىميف عمى عدـ بيع األسيـ، وتحفيزىـ عمى ااٍلكتتاب عند زيادة رأس الماؿ. - 
في حالة توزيع األرباح وااٍلستثمار في نفس الوقت، فيذا يمثؿ دليبل عمى صحة الحالة المالية لممؤسسة،  - 

 التي ٍاستطاعت تمويؿ العمميتيف.
 :الوقت المناسب لتوزيع األرباح  

 وىو معرفة متى يمكف توزيع األرباح ومتى يتـ العدوؿ عف ذلؾ:
 2 :ال يمكن توزيع الرباح في الحاالت التالية 

 في حالة تحقيؽ المؤسسة لخسائر معتبرة في السنوات السابقة. -
عندما تكوف ىذه السنة جد صعبة مف حيث المردودية وااٍلستغبلؿ، ألف توزيع األرباح ال يتـ ٍاال بعد وقؼ  -

حسابات السنة المالية، والذي يكوف في الشير الرابع مف السنة الجارية، الشيء الذي يتيح معرفة ٍاتجاه 
 الحالة المالية لمسنة الجارية )حالة التدىور أـ ال(،

 ر المؤسسة القياـ بٍاستثمارات معتبرة. عندما تقر  -

                                                                                                                                                                                                 
1
  Voir, BREALEY .R, MAYERS T s., principes de gestion financière, Edition française, 7

e
 Edition, Ed : PEARSON 

EDUCATION, 2003, Paris, P 481. 
2
 Vizzavora Patrice, Gestion financière, 9 Edition, Ed : Berti, Alger, 1999, p 393 



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

86 
 

عندما تشيد المؤسسة نموا معتبرا، الذي يؤدي ٍالى ٍارتفاع رقـ أعماليا، وبالتالي زيادة ٍاحتياجاتيا مف رأس ماؿ  -
العامؿ، ىذا األخير يجب أف يموؿ بموارد دائمة، وأي توزيع لؤلرباح قد يؤدي ٍالى ٍاختبلؿ توازف 

 ؼ عف الدفع.المؤسسة ومف ثـ التوق
 بينما يمكن أن تقوم المؤسسة بتوزيع األرباح في الحالتين: 

 حالة غياب ٍامكانية تعرض المؤسسة ٍالى ٍاختبلؿ مالي كنتيجة إلحدى الحاالت المذكورة سابقا،  - 
بدافع ٍاستراتيجي، عندما تنوي المؤسسة القياـ بزيادة رأس الماؿ، وذلؾ بتوزيع األرباح لتشجيع المساىميف  - 

 عمى ااٍلكتتاب.
 أشكال األرباح الموزعة: . ب

كما تعرضنا لذلؾ سابقا يوجد ثبلثة اشكاؿ مف التوزيعات، فيمكف أف تكوف في شكؿ نقدي أو باألسيـ أو 
 كؿ بديبل عف الشكميف السابقيف.إعادة شراء األسيـ الذي يش

  :وىو التوزيع االكثر شيوعا، مرة واحدة أو بتسديدات متعددة، وقد تقـو التوزيعات النقدية لألرباح
المؤسسة بتوزيعات اضافية أو استثنائية عف التوزيعات المنتظمة، إال أنيا تتفادى ذلؾ بسبب تخوفيا مف عدـ 

 القدرة عمى االلتزاـ بنفس مستوى التوزيع مستقببل. 
  :سبؽ لجزء مف األرباح لممساىميف، ىذا القرار يتخذ مف وىو التسديد المالتسبيق عن األرباح الموزعة

مجمس االدارة أومف مديرية المؤسسة، دوف الزامية موافقة الجمعية العامة، ىذه الممارسة ىي نادرة مف قبؿ 
 المؤسسات المسعرة.

 :ميف وىي مف التوزيعات االستثنائية، إذ تمنح المؤسسة االختيار لممساى توزيعات األرباح في شكل أسيم
بيف حصوليـ عمى توزيع في شكؿ نقدي أو عمى شكؿ أسيـ، ويتخذ ىذا القرار مف قبؿ الجمعية العامة السنوية 

 والمشار إليو في القانوف التأسيسي لمشركة.
تسمح ىذه الطريقة لممؤسسة بتوزيع النتيجة وفي نفس الوقت االحتفاظ بيذه األمواؿ، إال أف ذلؾ يؤدي إلى 

 مساىميف المفضميف لتوزيعات النقدية إلى المساىميف المفضميف لمتوزيعاتتحوؿ الثروة مف ال
 باألسيـ. 
  :وىي طريقة أخرى لتوزيع األمواؿ عمى المساىميف، إذ بإمكاف المؤسسة إعادة شراء إعادة شراء األسيم

بإعادة األمواؿ  أسيميا واالحتفاظ بيا في اصوليا أو الغائيا وذلؾ يعرؼ بتقميص رأس الماؿ. تسمح ىذه العممية
 لممساىميف لكف ال يمكنيا تعويض األرباح الموزعة، إذ يتميز االوؿ بالشكؿ الظرفي بينما الثاني فيو دائـ. 

 طرؽ إلعادة شراء األسيـ:  4يمكف لممؤسسة اتباع 
 االعبلف في السوؽ عف نيتيا في إعادة شراء أسيميا مف كؿ مستثمر، -
 %(، 20إلعادة شراء عدد محدد مف األسيـ بتسعيرة أعمى مف السوؽ )عادة  اقتراحيا -
المزايدة بالطريقة اليولندية، أيف تضع المؤسسة مجموعة مف االسعار المستعدة إلعادة شراء اسيميا. اذ  -

يقترح المساىموف عدد األسيـ المستعديف لبيعيا مع تحديد التسعيرة، فتقوـ المؤسسة باختيار التسعيرة 



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

87 
 

االدنى، ىذه الطريقة ىي الطريقة المعروفة بالمباشرة، لذلؾ تفضؿ المؤسسة التفاوض مع المساىـ ذو 
 االغمبية. 

 إف الدافع وراء ىذه العممية ىو:
جبائي ألف عممية إعادة الشراء ىي أقؿ كمفة )في الجزائر منعدمة إف جرت في سوؽ( مف تسديد األرباح  -

 والنتيجة نفسيا.
الذي يكوف مف المساىـ الذي يرفض بيع اسيمو بسبب المراقبة والذي يقبؿ بالبيع بسعر  تحوؿ القيمة -

 أعمى مف قيمة أسيمو في السوؽ.
 ليذا عمدت العديد مف الدوؿ إلى منع ىذا االجراء أو اخضاعو لنفس الضريبة كتوزيع األرباح. 

 1قياس توزيع األرباح:  . ت
 ح الموزعة مف المؤسسة عمى المساىميف: يمكف االعتماد عمى طريقتيف في قياس األربا

 :سعر السيـ في السوؽ. وىو  \وىو بمقارنة المبمغ السنوي لؤلرباح الموزعة لكؿ سيـ  مردودية السيم
 مقياس معبر بالنظر ألىمية حساب األرباح الموزعة في المردودية الكمية لمسيـ والتي تساوي إلى: 

 + القيمة المضافة. المردودية الكمية لمسيـ = مردودية السيـ
  :والتي تقارف مبمغ األرباح الموزعة مع نتيجة المؤسسة، وىي نسبة شائعةنسبة توزيع األرباح 

االستعماؿ في تحميؿ سياسة توزيع األرباح، إذ تستعمؿ في تقييـ قيمة السيـ المستقبمية بعد تقدير نسبة توزيع 
نسبة توزيع األرباح(، وتستعمؿ في  – 1األرباح، كما توظؼ في حساب نسبة حجز األرباح )التي تساوي إلى 

سبة حجز األرباح مرتفعة يتزايد لدييا معدؿ نمو تقدير النمو المستقبمي لؤلرباح، بحيث أف المؤسسات المتميزة بن
األرباح مقارنة بالمؤسسات ذات معدؿ الحجز المتدني. واخيرا يتماشى معدؿ توزيع األرباح مع دورة حياة 
المؤسسة، إذ ينطمؽ مف الصفر عندما تعرؼ المؤسسة نموا مرتفعا ويتزايد تدريجيا في مرحمة النمو بتزايد األرباح 

 فترة التقمص. ويتراجع عند 
  العوامل المؤثرة عمى توزيع األرباح: . ث

يعود قرار توزيع األرباح في المؤسسة ٍالى الجمعية العامة، والتي تحدد مقدار األرباح التي توزع في حالة 
ي ٍاتخاذ القرار بالتوزيع، أو ااٍلحتفاظ بيذه األمواؿ في المؤسسة، وذلؾ وفؽ قرار أغمبية المساىميف. أف القرار الذ

 يتخذه المساىميف يتأثر بعدة عوامؿ أىميا:
  :لمعامؿ الجبائي أثر عمى قرار التوزيع األرباح، ٍاذ يفضؿ المساىموف توزيع ضئيؿ العامل الجبائي

لؤلرباح في حالة ٍارتفاع الضرائب عمى األرباح الموزعة، بينما يفضموف توزيع أوسع في حالة ٍانخفاضو. كما ليذا 
ااٍلستثمار، حيث يفضؿ المستثمروف ااٍلستثمار في المؤسسات ذات توزيع ضئيؿ لؤلرباح  العامؿ أثر عمى قرار

المحققة  (plus-values)في حالة ٍارتفاع الضرائب عمى األرباح الموزعة مقارنة بالضرائب عمى فوائض القيمة 
 ا مستوى توزيع األرباح عالي.مف بيع األوراؽ المالية، بينما في الحالة العكسية فٍانيـ يفضموف المؤسسات التي لي

                                                           
1
 Voir, YAHI NESRINE, Les déterminants de la distribution de dividendes des entreprises privées algériennes, 

écoles supérieur de commerce d’Alger, 2005 – 2006, p 13 – 62, 
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 :ويتعمؽ األمر ىنا بصعوبة مراقبة المؤسسة في حالة ما ٍاذا كاف مستوى دراية  عامل مراقبة المؤسسة
 المساىموف بٍاستراتيجية وتسيير المؤسسة جد ضئيؿ، اذ يكوف توزيع األرباح في ىذه المؤسسات مرتفع جدا.

رباح ثـ زيادة رأس ماؿ المؤسسة بنفس المقدار، والذي يتيح ليـ ويرجع ىذا ٍالى تفضيؿ المساىميف توزيع األ
الحصوؿ عمى تعويض ٍاستثماراتيـ )األرباح الموزعة( ثـ تقرير أفضؿ تخصيص ممكف ليذه األمواؿ، بدال مف 
ؿ ااٍلمتناع عف توزيع ىذه األرباح وٍابقائيا في المؤسسة لتمويؿ ٍاستثمارات، ليذا يجب عمى مسيري المؤسسة العم

عمى تقديـ توضيحات ومعمومات كافية عف المشاريع ااٍلستثمارية الجديدة المزمع ٍانجازىا، لتشجيع المساىميف 
 عمى ٍاعادة ٍاستثمار ىذه األمواؿ في المؤسسة عند زيادة رأس الماؿ.

  :الماؿ، تمجأ المؤسسة ٍالى توزيع األرباح قبؿ زيادة رأس توزيع األرباح كإشارة عن مردودية المؤسسة
بغرض جمب وٍاستقطاب المدخريف لبٍلكتتاب، ٍاذ أف سياسة المؤسسة في توزيع األرباح تعتبر مؤشر لنوعية 

 المشروع ااٍلستثماري، بحيث كمما كانت األرباح الموزعة مرتفعة فو ودليؿ عف مردودية جيدة لممشروع.
 

V. النظرية والعوامل المحددة لسموك توزيع األرباح في المؤسسات. مقارباتال 
 التفسيرات التقميدية لسموك المؤسسات في توزيع األرباح: .3

تعكس سياسة توزيع األرباح مدى الصحة المالية لممؤسسة، لذلؾ تحاوؿ ىذه االخيرة المحافظة عمى 
بمحاولة منح استقرار لمتوزيع في ظؿ تطور غير استقرارىا لتجنب كؿ سوء فيـ لطريقة توزيعيا لؤلرباح، وىذا 

 مستقر لممردودية مف جية وتقمبات احتياجات التمويؿ لممؤسسة مف جية أخرى.
النقطة المرجعية في تحميؿ تطور األرباح الموزعة، إذ تـ تطوير  LINTNER 1956تشكؿ دراسات لينتر 

 مفيوـ استقرار األرباح الموزعة انطبلقا مف ابحاثو لتتوسع في اوروبا والواليات المتحدة االمريكية. 
سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا   اعطاء نظرة عف التفسيرات النظرية نماذج توزيع األرباح دوف التوسع فييا لتبياف 

 المؤسسات في التوفيؽ بيف توزيع األرباح وتمويؿ المؤسسة. سموؾ 
، والذي تـ توسيعو LINTNERترتكز نماذج توزيع األرباح عمى النموذج االساسي لمتسوية الجزئية ؿ لينتر 

، لكف النموذج االوؿ ييتـ بتوزيع األرباح لمؤسسة معينة، 1987في  Marchومارش  Mertonمف قبؿ ميرتف 
 يدرس توزيعات األرباح لمجموعة مف المؤسسات.بينما الثاني 

 نموذج التسوية الجزئية، دراسة لينتر: . أ
، أف أغمب 1فريؽ مف مسيري المؤسسات األمريكية في الخمسينات 28الحظ لينتر في دراسة اجراىا عمى 

ياسة المؤسسات تقوـ بتخصيص النتيجة في توزيع األرباح ثـ تبقي الباقي عمى شكؿ تمويؿ ذاتي، إي اف س
توزيع األرباح مستقمة عف قرار االستثمار وتمويؿ المؤسسة، وذلؾ نتيجة لرغبة ممحة لممؤسسة في المحافظة 

 عمى استقرار دفع األرباح.

                                                           
1
 Voir, J, Linter, <<distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes>> 

American economic  review, vol 46, N2, Mai 1956, 
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واستنتج كذلؾ مف الدراسات اف المؤسسات تحدد معدؿ توزيع "ىدؼ" والذي يتغير حسب درجة نموىا، 
بتوزيع مرتفع لؤلرباح، بينما تكتفي المؤسسات التي ىي في بحيث تقوـ المؤسسات التي تكوف في حالة جيدة 

 طريؽ النمو بمعدؿ توزيع ضعيؼ. 
كما الحظ أف مسيري المؤسسة يولوف أىمية لمتغير في الحجـ بدال مف قيمة األرباح الموزعة، أي أف قرار 

لربح الموزع.   وبمعنى أخر، التوزيع األعمى لمربح مقارنة بالسنة الماضية ىو أىـ مف االكتفاء بنفس القدر مف ا
أف عمى المؤسسة تجنب توزيع مستوى مرتفع لؤلرباح الغير ممكف االستمرار فييا، ولذلؾ عمييا تبني مستوى 

 توزيع مستيدؼ عمى مدى الطويؿ.
اما االستنتاج الثالث ىو أف مسيري المؤسسة يحاولوف " تمميس " عممية توزيع األرباح بسبب عدـ دقة نمو 

وذلؾ بتجنب وضع معدؿ ثابت لمتوزيع قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في حجـ األرباح الموزعة )تغيرات  النتائج،
عنيفة، تراجع او فقداف(. وىو شيء غير مستحب مف المستثمريف والمسيريف. ولذلؾ تمجأ المؤسسات إلى سياسة 

رباحيا الصافية وذلؾ دوف االسراع استقرار توزيع األرباح، وترتكز عمى أقممت مبمغ األرباح الموزعة مع نمو ا
 في ذلؾ، أي عمى المدى البعيد وباألخذ بعيف االعتبار خصوصيات المؤسسة. 

يمثؿ الربح الموزع  Dولشرح نمو األرباح الموزعة في إطار سياسة استقرار األرباح )تسوية جزئية(، نعتبر 
ح الموزع ليذه السنة ال يساوي لربح الموزع المتعمؽ بتطبيؽ المعدؿ المستيدؼ عمى النتيجة الصافية، أي الرب

لمسنة الماضية مضافا إليو مجموع الفرؽ بيف الربح الموزع المستيدؼ والربح الموزع في السنة الماضية، فالزيادة 
تشمؿ فقط جزء مف ىذا الفرؽ، أي تسوية جزئية لمربح الموزع وال تصبح كمية إال إذا استمر نمو مردودية 

يتجنب مسيرو المؤسسة اتخاذ قرارات يكونوف مجبريف عمى تغييرىا مستقببل، ويجبروف عمى المؤسسة. وعميو، 
 الغاء الزيادة في توزيع األرباح، والتي تعتبر اشارة سالبة بالنسبة لسوؽ.

 Babiak:1وبابياك  Famaنموذج فاما  . ب
عمى صحة النتائج المتواصؿ وسع الباحثاف نموذج لينتر بإدراجيما لمربح الصافي في المعادلة، بحيث اكدا 

إلييا مف قبؿ لينتر فيما يخص التكيؼ المتصاعد لؤلرباح الموزعة مع النتائج وأف نتائج لينتر تعطي أحسف 
 تفسير مقارنة بنماذج أخرى.

، وبالتالي عمبل عمى  B t-1 لكف أكدا فاما وبابياؾ عمى أف ىذا النموذج يمكف اف يحسف بإضافة الربح
إضافة الربح الصافي، إال أنيـ لـ ييمموا أىمية العوامؿ األخرى المحددة لؤلرباح الموزعة توسيع النموذج ب

 كسياسة االستثمار والتمويؿ.
 )استراتيجية مزدوجة(: GALESNE وقالسن CABBAUTدراسات كابو . ت

قالسف اف تحديد األرباح الموزعة ليس بسيطا كما حدده نموذج لينتر، بحيث اكدا عمى ضرورة  بيف كابوو
اعتبار االستثمار والتمويؿ في تثبيت قيمة لؤلرباح الموزعة، ولذلؾ قاـ كابو باختبار مدى صحة استنتاجات لينتر 

، واستنتج انيا يمكف اف تمجأ عمى المؤسسات الفردية، واعترض خاصية عدـ الحجز ألرباح الموزعة لممؤسسات

                                                           
1
 Voir, E , F, Fama et babiak, "dividend policy an empirical study ", journal of the American statistical 

association, vol 63, December 1968, 
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إلى لسياسة حجز األرباح اذا ما رأت امتيازا في برنامجيا االستثماري ومنو تعقد عممية التمويؿ الخارجية. وعميو 
 تطبؽ المؤسسات استراتيجية مزدوجة في توفيؽ بيف احتياجات التمويؿ ومتطمبات توزيع األرباح.

 ت ىيكمية )االستثمار، االستدانة وتكمفة رأس الماؿ( عمى نموذجأما قالسف فقد قاـ بتطبيؽ ثبلثة متغيرا
مف أجؿ تحديد فرضية تطبيؽ استراتيجية مزدوجة في المؤسسات الفرنسية.  Babiakوبابياؾ  Famaفاما 

تأخذ بعيف االعتبار أحد العوامؿ الثبلث في توزيع األرباح، أي تطبؽ  45مؤّسسة مف  15واستنتج أف 
 مؤّسسة(. 45مف  7استراتيجية مزدوجة، وبينا أيضا التأثير الكبير لبلستثمار عمى توزيع األرباح )

 : Goffin 1970دخل الدائم، نموذج قوفان نموذج ال . ث
 ويعتبر قوفاف أف تسوية األرباح الموزعة تتوقؼ عمى تقديرات المسيريف لنتيجة المؤسسة، إي يرتكز 

نما يتوقؼ أيضا عمى العائد الدائـ الذي يمغي  النموذج عمى أف توزيع األرباح ال يتوقؼ فقط عمى العائد الحالي وا 
عرضية االيجابية أو السمبية. كالتي تمس االستغبلؿ او خارج االستغبلؿ. بمعني أف المكونات الظرفية أو ال

ارتفاع األرباح الموزعة يجب اف يكوف بسبب عوامؿ دائمة وليس عرضية. ولذلؾ تحاوؿ المؤسسة تجنب 
 التغيرات الغير مستقرة لتوزيعاتيا لؤلرباح، وتقوـ بتوزيع طبيعي ودائـ وليس عرضي.

 ى المفسرة لسموك توزيع األرباح )التفسيرات الحديثة(:العوامل األخر  .4
إف الدراسات النظرية المشار إلييا سابقا ال يمكف أف تفسر سموؾ المؤسسات في توزيع األرباح إال إذا 

 أخذت بأخذ بعيف االعتبار عدة عوامؿ أخرى ليا تأثير عمى قرارات توزيع األرباح في المؤسسة. 
العامؿ الجبائي، بحيث أف كؿ مؤّسسة تولي االىتماـ في توزيعيا لؤلرباح ومف بيف ىذه العوامؿ نجد 

الضريبة المطبقة عمى المساىميف، لدرجة أنو يمكف لمتنظيـ الجبائي أف يجعؿ مف األرباح الموزعة الوسيمة 
 االكثر كمفة في تمبية احتياجات السيولة لممساىميف.

توزيع األرباح، اذ أف الضغط عمى المسيريف قد تؤدي  ويؤثر أيضا تضارب المصالح )الوكالة( عمى قرار
إلى تغير مستوى األرباح المدفوعة، نتيجة التفويض الممنوح مف طرؼ المساىميف )الذيف يكونوف في العادة غير 

 لممقرضيف.مسيريف( لمسيري المؤسسة. ما يجعميـ ينحازوف في قراراتيـ لمصمحتيـ أو 
اإلشارة لمسوؽ، لذلؾ تولي المؤسسات أىمية لتسديدات األرباح في يمكف أف يؤدي توزيع األرباح دور 

تأثيرىا عمى األسيـ في السوؽ، وفي نفس الوقت تسعى إلى وضع حدود ومراقبة لممعمومات المسوقة لممساىميف 
مف أجؿ المحافظة عمى السمعة الجيدة لممؤسسة، ألف المستثمريف ىـ بحاجة إلى معمومات تمكنيـ مف تقدير 

 ئد الممكف أف تحققو اوراقيـ المالية. العا
 سياسة توزيع األرباح والتأثيرات الجبائية:  . أ

 إف االختبلؼ في الخضوع الضريبي المطبؽ عمى األرباح وفائض القيمة، يدفع كؿ مستثمر الذي
فائض القيمة.  ييدؼ إلى تعظيـ دخمو بعد الضريبة إلى أف يحكـ بيف تحصيؿ نفس المبمغ في شكؿ ارباح او

فإذا ما كانت األرباح الموزعة تخضع لضريبة اعمى مف فائض القيمة، فانو بطبيعة الحاؿ يميؿ المستثمر، مف 
 اجؿ اشباع رغباتو مف السيولة، إلى تفضيؿ التنازؿ عف األسيـ في السوؽ بدال مف قبض األرباح الموزعة.
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المستثمريف، بحيث اىتـ  أثر توزيع األرباح عمى سموؾ Selwyn،1وسيموف  Farrar لقد درس فارار
االستثمار في مؤّسسة أخرى تحجز مجمؿ ارباحيا.  بحالتيف، االستثمار في مؤّسسة توزع مجموع األرباح أو

واستنتجا أنو إذا كاف المستثمر يرغب في تعظيـ قيمة مردوديتو بعد الضريبة فعميو االحتفاظ بدخمو عمى شكؿ 
الخيرة أف ال تقوـ بأي توزيعات لؤلرباح. إال أف ىذه الدراسة فائض قيمة في رأس ماؿ المؤسسة وعمى ىذه ا

 اعتمدت عمى التحميؿ في ظروؼ التأكد، أيف ال يممؾ المستثمر امكانيات 
 أخرى.

فيعتبراف بأف االشخاص الطبعييف يممكوف عدة امكانيات لمتيرب  Scholes  2وشولس  Millerبينما ميمر
 3منيا االكتتاب في التأميف عمى الحياة، االستدانة مف الحساب الشخصي.مف خضوع األرباح الموزعة لمضريبة، 

عمى سياسة توزيع األرباح، فاذا ما قاـ الزبوف  "الزبائن"إف ادراج الضريبة يمكف أف يخمؽ ما يعرؼ بأثر 
ولذلؾ ببيع سيمو بعد فصمو عف قسيمة الربح، فانو يحصؿ عؿ األرباح الموزعة لكف يبيع السيـ بقيمة متدنية، 

بأف تراجع قيمة السيـ يمكف أف تكوف مساوية لقيمة األرباح الموزعة،  Elton et Gruber4بيف التف وقيبار 
وعميو، وباعتبار وجود الفرؽ في الخضوع الضريبي بيف فائض القيمة وتوزيع األرباح، فإنيما ينصحاف 

 شراء األسيـ بدوف قسيمة.  المساىميف بوجوب التنازؿ عف األسيـ قبؿ فصميا عف قسيمة الربح، ثـ
 المحتوى االعالمي لسياسة توزيع األرباح )نظرية االشارة(: . ب

بإمكاننا تقدير خطر األسيـ انطبلقا مف نوعيف مف المعمومات، االولي تخص معمومات عف الوضعية 
االقتصادية الحالية، أما الثانية فتتعمؽ بالقدرات الربحية المستقبمية لممؤسسة، وعميو انطبلقا مف ىذه المعمومات 

ردودية المستقبمية لممؤسسة، لما تمثمو ىذه يتبيف لنا أىمية عممية توزيع األرباح في تقديـ نظرة لمسوؽ عف الم
األرباح مف تسديد نقدي فوري يضفي مصداقية فعمية لممؤسسة وفي نفس الوقت يسوؽ معمومة ايجابية عف 

 المؤسسة دوف الحاجة إلى تقديـ معمومات حساسة لفائدة المنافسيف. 
تثمريف عف المردودية وتقـو المؤسسات الراغبة في الحصوؿ عمى تمويؿ بتوصيؿ معمومات لممس

المستقبمية لمؤسساتيـ مف اجؿ اف يتمكنوا مف التقدير الصحيح لصحة وضعية المؤسسة. بواسطة نشر 
 المعمومات المالية والمحاسبية السنوية وتنظيـ جمسات لتحميؿ الوضعية المالية لممؤسسة.

غير أف ذلؾ غير كاؼ لممستثمريف بسبب االشتباه في مصداقية الحسابات المالية لممؤسسة وابتعاد   
البرامج االستثمارية عف الواقع، لذلؾ تعمد إلى بث اشارات أكثر مصداقية كتوزيع األرباح، فيقوـ المسيروف 

طرؼ المستثمريف عمى أنو تدىور بتوزيع األرباح بمقدار يمكف أف يمتزموف بو مستقببل، كي ال تترجـ ذلؾ مف 
 في مردودية المؤسسة في حالة التغيرات السالبة لتوزيع لؤلرباح. 

                                                           
1
 Voir, Farrar D, Selwyn L, “taxes, corporate financial policy and return to investor”, national tax journal, 

December, 1967, 
2
 Voir, Miller et Scholes, « dividends and taxes », journal of financial economics, volume 6, N° ‘, décembre, 1978, 

3
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كما أف المؤسسات الراغبة في رفع رأس الماؿ وجذب األمواؿ عمييا اقناع المدخريف بقدراتيا عمى 
لمالية الماضية في شكؿ االستثمار في مشاريع مربحة، لذلؾ فيي تعمؿ عمى تبياف قدراتيا في توزيع التدفقات ا

 ارباح لتأكدىا مف مردودية مشاريعيا المستقبمية. 
سنة  S. BHATTACHARYAىذا الميكانزيـ لئلشارة بواسطة سياسة توزيع األرباح شرحو بياتاشاريا 

في نموذجو: "بأف تسديد األرباح الموزعة يرسؿ اشارة عف التدفقات المستقبمية لممؤسسة في إطار عدـ  19791
 ناسؽ المعموماتي في السوؽ، وأف التسديد المباشر لؤلرباح يمكف أف يكوف مكمفا لممساىميف". الت

كما ربطت العديد مف الدراسات بيف توزيع األرباح وبدائؿ أخرى لتوظيؼ ىذه األمواؿ، ومف أمثمة ذلؾ، 
ي استعمؿ فيو كتكمفة المذاف ربطا بيف توزيع األرباح واالستثمار والذ ROC 1985وروؾ  Millerدراسة ميمر 

 لئلشارة الفرصة البديمة الناتجة عف استعماؿ التدفؽ النقدي لدفع األرباح عوض استثمارىا في مشاريع مربحة. 
صدار األسيـ بدال مف  Williams وويميامس John ودراسة جوىف المذاف ربطا بيف توزيع األرباح وا 

بتوزيع مرتفع لؤلرباح وترسؿ اشارة بإحجاميا عف إصدار  االستثمار، فنظرا إلى أف المؤسسة ذات مردودية تقوـ
األسيـ، بينما المؤسسة االقؿ مردودية فيي مضطرة لمقياـ باإلصدار لتعويض فقدانيا لسيولة نتيجة التوزيع 

ويربط بيف توزيع األرباح  Ambarishمع الباحث امباريش  1987المرتفع لؤلرباح. لتتطور ىذه الدراسة في 
صدار األس  يـ واالفراط أو التفريط في االستثمار. وا 

فبالنسبة ليما  2فحاوال الربط بيف توزيع األرباح واالستدانة كإشارة، Savig 1991 وسافيج Rovidأما روفيد 
القدرة عمى االستدانة تقدـ اشارة مساوية لتوزيع األرباح، فكبلىما يعني التزاـ مسيري المؤسسة بتسديد، منتظـ، 

 ونقدي. 
 وزيع األرباح وتضارب المصالح )نظرية الوكالة(:سياسة ت . ت

تمعب سياسة توزيع األرباح دور في توفيؽ بيف تضارب المصالح بيف ممولي المؤسسة، فعممية التوزيع ترفع 
مف احتياجات التمويؿ الخارجي التي تحاوؿ المؤسسة أف تغطيو بواسطة المجوء إلى السوؽ، ىذا ما يجمب أنظار 

تحت المراقبة، وبطبيعة الحاؿ يؤدي إال انضباط مسيري المؤسسة والتقميؿ مف تكاليؼ  المستثمريف ويضعيا
 الوكالة.

وعميو تشكؿ عممية توزيع األرباح ميكانزيـ ضمنيا يسمح لممساىميف بمراقبة تسيير المسيريف لممؤسسة 
ومعرفة مدى سموكيـ في مصمحة المؤسسة. ذلؾ أنو بسبب السياسة االستثمارية لممؤسسة، تعمؿ عممية توزيع 

السياسة االستثمارية، ولتحصيؿ  األرباح عمى دفع المسيريف إلى البحث عف مصادر األمواؿ التي تحفظ ليـ نفس
  3ىذه األمواؿ اإلضافية يجب عمييـ وضع اجراءات مراقبة ومراجعة حسابات المؤسسة. 
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فاذا ما كانت المؤسسة تعرؼ صعوبات مالية، فاف اي عممية لتوزيع األرباح يمكف اف تترجـ عمى انيا 
الحماية التي يفرضيا المقرضوف في عقود  تحويؿ لمثروة مف المقرضيف الى المساىميف، ما يفسر طبيعة شروط

 إصدار السندات، والتي تضع قيودا عمى توزيع األرباح. 
VI. :سياسة توزيع األرباح وآثارىا عمى قيمة المؤّسسة والمساىمين 
في ىذه النقطة عرض بعض تأثيرات دوف التفصيؿ فييا بيدؼ فقط توضيح أىمية تأثيرات سياسة  نحاوؿ

 توزيع األرباح عمى قيمة المؤسسات.
 دراسات تأثيرات سياسة توزيع األرباح عمى قيمة المؤسسة: .3
 : Millerوميمر  Modiglianiدراسة موديقمياني  . أ

 حسب الباحثاف تعتبر سياسة توزيع األرباح مجرد قرار مالي بسيط وال يوجد سبيؿ دائـ ألنشاء القيمة 
مف قرار مالي بسيط، فبالنسبة ليما ال يفضؿ المساىـ الحصوؿ عمى دخمو في شكؿ توزيع نقدي لؤلرباح أو 

 ألرباحو. فائض لمقيمة، فيذه ال تمثؿ ارتفاعا في ذمتو المالية ولكف تمثؿ فقط تجزئة
كما اكدا عمى أف سياسة توزيع األرباح يجب أال تؤثر عمى قرار االستثمار والتمويؿ لممؤسسة، فيجب تحميميا 
عمى أنيا سياسة متبقية أيف تحدد محدداتيا بعد تحديد سياسة االستثمار وتحديد مصادر تمويميا. أي يتـ تسديد 

  األرباح لممساىميف بعد تغطية جميع االلتزامات.
إف نظرية موديمياني وميمر قد طرحت سؤاليف: لماذا تقوـ المؤسسات بتوزيع األرباح؟ وىؿ تؤثر سياسة توزيع 

 1 األرباح عمى قيمة المؤسسة؟ وذلؾ وفقا لمفرضيات التالية:
 بالنسبة لكؿ مساىـ فٍاف أفضؿ ٍاستثمار ممكف ىو إعادة ااٍلستثمار في المؤسسة نفسيا. -
 ٍاف معدالت الضرائب الشخصية لكؿ مساىـ ال تؤخذ بعيف ااٍلعتبار.  -
 يمثؿ السوؽ نوعا مف الفعالية. -

بأف توزيع األرباح بيف ااٍلحتياطات وتقديميا لممساىميف في شكؿ  لقد أوضح كؿ مف مودقمياني وميمر
المؤسسة، وعمى ثروة المساىـ، أرباح موزعة ليس لو أي أثر في سوؽ فعاؿ عمى تسعيرة األسيـ وعمى قيمة 

 2 ويرجع سبب عدـ تأثر قيػمة السػيـ ٍالى:
أف التوزيع الضئيؿ لؤلرباح يؤدي إلى انخفاض قيمة السيـ ولكف يقابميا تمويؿ ذاتي مرتفع، والذي يرفع  -

 مف قيمة السيـ )زيادة فائض القيمة(.
مة السيـ، ولكف يدفع المؤسسة ٍالى ااٍلستدانة بينما التوزيع الواسع لؤلرباح ينجر عنو تحسيف حالي في قي -

 مف الخارج، والذي لو أثر عمى قيمة السيـ.
 : Shapiroوشابيرو Gordonنموذج قوردن  . ب

لممؤسسة في السوؽ،  أحسفويقضي بضرورة أف تقوـ المؤسسة بتوزيعات عالية لؤلرباح مف أجؿ تقدير 
 إذ تشكؿ األرباح المدفوعة ومعدالت نمو األرباح عوامؿ أساسية في تقييـ السيـ:

                                                           
 

1
  DUPALLENS, G, gestion financière d’entreprise, 11

e
 édition, Ed : Dalloz, Paris, 1997, p 835,  

2
  Piget Patrick, gestion financière d’entreprise ; Ed : Economica, Paris, 1998, P 461,     
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P0 = (Dt / K) + g 
 ،tاألرباح الموزعة في الفترة  Dt، 0قيمة السيـ في الفترة  P0حيث: 

K  السوؽ،معدؿ مردودية المطموب في g .معدؿ نمو األرباح 
لؤلمواؿ  Kمف اجؿ نفس التكمفة  أكبركبيريف، كمما كانت قيمة السيـ  أصبحا gو Dtوبالتالي كمما 

الخاصة. وعميو فالمؤسسة التي ترغب في تحسيف قيمة اسيميا عمييا أف تقوـ بتوزيع مرتفع لؤلرباح واالحتفاظ 
 كؿ سنة. gبمعدؿ نمو توزيع األرباح في مستوى مرتفع، أي اف تسعيرة السيـ في السوؽ تتزايد بقيمة 

ولكي تحافظ المؤّسسة عمى نفس مستوى لتوزيعات األرباح ونفس برنامج االستثمار وىيكمتيا المالية عمييا 
 مراجعة سياستيا التمويمية بقياميا بزيادة رأس الماؿ لتعويض ارتفاع األرباح الموزعة.

 1 أثار سياسة توزيع األرباح عمى المؤسسة والمساىمين: .4
طبقة في المؤسسة عمى تقدير النتائج واحتياجات التمويؿ الذاتي في تعمؿ سياسة توزيع األرباح الم

المستقبؿ، كما تقرر االولويات بالتحكيـ بيف األرباح الموزعة والتمويؿ الذاتي، مع ضماف الحد األدنى مف الدخؿ 
الربح"  \األرباح الموزعة لممساىميف. لذلؾ تحاوؿ المؤسسة مف خبلؿ سياستيا لتوزيع األرباح، إما ببموغ نسبة "

% )حسب الدوؿ( والمحافظة عمى ذلؾ مف أجؿ منحيا نوع مف االستقرار، أو محاولة الزيادة  50إلى  20
 المنتظمة في األرباح الموزعة ولو بنسبة ضئيمة، وىي الطريقة االنسب.

 لسياسة توزيع األرباح أثر عمى ثروة المساىـ وقيمة المؤسسة مف حيث: إف 
 ف مستوى توزيع األرباح بالمؤسسة ضئيؿ كمما ٍارتفع فائض القيمة )المحقؽ مف بيع األوراؽ كمما كا

المالية(، ومف ثـ زيادة قيمة األسيـ. باإلضافة ٍالى ذلؾ تفرض معظـ األنظمة المالية في العالـ ضرائب ثقيمة 
أف يجعؿ مف األرباح الموزعة  لدرجة أنو يمكف لتنظيـ الجبائيعمى األرباح الموزعة مقارنة بفوائض القيمة، 

، وىذا ىو الدافع ٍالى تفضيؿ ااٍلحتفاظ باألرباح في الوسيمة االكثر كمفة في تمبية احتياجات السيولة لممساىميف
 المؤسسة.

  ٍاف مستوى األرباح الموزعة يعتبر وسيمة لمسيري المؤسسة لبلستعبلـ عف حالة المؤسسة في السوؽ
(، بحيث ال تقوـ المؤسسة بزيادة األرباح الموزعة إال إذا تأكدت La théorie de Signaux)نظرية ااٍلشارة 

مف إمكانية المحافظة عمى ىذه النسبة لتوزيع في المستقبؿ والعكس صحيح، وبالتالي حدوث تغيير أو ٍاستقرار 
عكس ذلؾ  في مستوى األرباح الموزعة، يشير لممتعامميف في السوؽ عف اآلفاؽ المستقبمية لممؤسسة. وعمى

يعتبر بعض الكتاب أف زيادة األرباح الموزعة ىي دليؿ عف عدـ قدرة المؤسسة عمى ٍايجاد مشاريع ٍاستثمارية 
 ذات مردودية مقبولة، وبالتالي تفضؿ توزيع ىذه األرباح.

وعميو، تنشأ عف سياسة توزيع األرباح عواقب وضغوطات عمى المؤسسة، لكف في نفس الوقت تعتبر 
وؽ عف تحكـ المؤسسة في محيطيا واحتراميا لمالكييا، مما يترتب عميو اعطاء صبغة جيدة ألسيـ كإشارة لمس

 المؤسسة وتسييؿ لعممية توزيع األرباح المستقبمية ومنح استقرار في ممكيتيا.  

                                                           
1
 Roland GILLET, Jean-piérre JOBARD, Patrick NAVATTE, Philippe RAIMBOURG, finance, 2 

e
 édition, DALLOZ, 

France, 2003, P 177-181, 
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السابقة انتياج  استنتاجا مف السنوات ويمكف أف نستشؼ عف سياسة توزيع األرباح المعمف عمييا صراحة أو
 لمؤسسة والمساىميف لسموؾ مالي معيف:ا

  ،تحاوؿ المحافظة عمى استقرار ممكيتيا بتوزيع منتظـ لؤلرباح عمى المساىميف، مما ينشئ فالمؤسسة
ضغوط كبيرة عمى خزينة المؤسسة، لكف يمكف لممؤسسة تفكير في توزيع األسيـ المجانية بدال مف توزيع 

نتيجة عدـ  سيـلؤلاألرباح، إال أف ذلؾ يترتب عميو زيادة رأس الماؿ كؿ سنة، إمكانية تدىور قيمة السوقية 
 توزيع األرباح وتزايد عدد األسيـ المتداولة في السوؽ. 

  فيفضموف التوزيع المنتظـ لؤلرباح لحاجتيـ الماسة إلى ذلؾ، لدرجة انيـ في بعض أما المساىمين
مجانية، مما  أسيـتوزيعا لمربح في شكؿ  الحاالت مستعدوف لمتخمي عف اسيميـ ما لـ تحقؽ ليـ ربحا مستقرا أو

يقمؿ مف إمكانية تبخر قيمة  لؤلسيـيترتب عميو عدـ استقرار في ممكية المؤسسة. وفي المقابؿ التوزيع الياـ 
 السيـ وبالتالي التعظيـ مف قيمة المؤسسة.

وعمى العموـ مف األفضؿ أف تقوـ المؤسسة بتوزيع عاؿ لؤلرباح مف أجؿ ااٍلسراع في حركة تنقؿ رؤوس 
رأس الماؿ مف أجؿ ترؾ حرية ااٍلختيار لممساىميف في ااٍلكتتاب أـ ال، والذي يكوف  األمواؿ، ثـ القياـ بزيادة

  1 حسب التنبؤات المستقبمية لمردودية ٍاستثمارات المؤسسة.
 التمرين: توزيع األرباح، تكمفة رأس المال والييكمة المالية لممؤسسة

I-  ،ىيكمة األمواؿ الدائمة في ىذه المؤسسة في لدينا مؤسسة العمبلؽ تعمؿ في ميداف الصناعات الغذائية
 % احتياطات والباقي ديوف.5% أمواؿ خاصة منيا 65/ف ، مكوف مف 31/12
 دج. 3.000.000( حدد قيمة األمواؿ الدائمة في المؤسسة إذا كانت قيمة األمواؿ الخاصة اإلجمالية 1
 ( حدد قيمة الديوف المالية في المؤسسة ونسبتيا.2
 Gordonاألمواؿ الخاصة وفؽ نموذج ( حدد تكمفة 3
II- ( غير صالحة وأنو مف األحسف أف تصبح 1قررت المؤسسة أف ىيكمة األمواؿ الدائمة كما ىي في السؤاؿ )

 % ديوف مالية.30% أمواؿ خاصة صافية و70ىذه النسبة 
دج مع نسبة فائدة 1.000.000( أحسب قيمة الزيادة في رأس الماؿ المحقؽ إذا كاف مبمغ القرض المتاح ىو 1

دج لمسيـ  15% مع توضيح المبمغ المتاح فعميا لبلستثمار. مع العمـ أف مصاريؼ اإلصدار ىي 5تقدر بػ 
 صافية وأف اإلصدار تـ بسعر السوؽ.

 ( أحسب تكمفة رأس الماؿ في المؤسسة في ىذه الحالة.2
 : معمومات إضافية

دج تأمؿ المؤسسة في 285القيمة السوقية لمسيـ سيـ عادي  10000يتكوف رأس ماؿ ىذه المؤسسة مف  -
 % سنويا.4دج لمسيـ. نسبة النمو المحتممة لمربح لمسيـ الواحد ىي  8( بػ Divدفع ربح لمسيـ الواحد )

  %.25تقدر بػ  IBSنسبة الضريبة عمى أرباح الشركات  -
                                                           
1
  Vermimmen, Pierre, Politique Financiers de l’Entreprise, Encyclopédie de gestion, tome 3, sous la direction 

Patrick Jeffre et Yves Simon, Ed : Economica, Paris ,1989 p 2151 
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 التسيير االستراتيجي لقرار االستثمار: 6المحور 
 
II. التخطيط االستثماري:  مراحل 

يعتمد التخطيط االستثماري عمى القرار االستثماري الطويؿ األجؿ و الذي يعتبره العديد مف المختصيف في 
ىذا المجاؿ مف أىـ القرارات في ميداف األعماؿ، ذلؾ ألنو يرىف أمواؿ المؤسسة في استثمارات يتوقع تحقيقيا 

جعؿ عامؿ المخاطرة يمعب دورا بارزا في اتخاذ مثؿ ىذا النوع مف لعائد معيف بعد فترة زمنية طويمة، مما ي
القرارات، مف جية أخرى فأف سعي المؤسسة نحو الحصوؿ عمى األمواؿ و بأقؿ تكمفة و بأفضؿ شروط ممكنة 
 ال يمكف أف يكمؿ بالنجاح إال بتخطيط احتياجاتو المالية مسبقا وفي فترة زمنية كافية تسمح بالتفاوض المثمر مع
موردي األمواؿ،  وعمى العكس مف ذلؾ فإف الصعوبات المالية تظير خطيرة عندما تفاجئ المؤسسة باحتياج 

 ممح إلى األمواؿ دوف توقع ليذا االحتياج.
 تحميل قرار اإلنفاق االستثماري  .5
 مفيوم اإلنفاق االستثماري: . أ

روع في موجودات تستخدـ لفترات زمنية يقصد باإلنفاؽ االستثماري عممية استثمار األمواؿ المتوفرة لدى المش
طويمة، مما يجعؿ النتائج المتوخاة مف ىذا االستثمار ال تحقؽ في الفترة التي يتـ فييا االستثمار أو بفترة قصيرة 

 عنو بؿ يتوقع أف تستمر لفترة زمنية طويمة.
بطريقة مثمى في نشاطات كما يعرؼ اإلنفاؽ االستثماري أيضا بأنو " قرار مف المؤسسة باستثمار األمواؿ 

 طويمة األجؿ يتوقع الحصوؿ منيا في المستقبؿ عمى عوائد تستمر لعدة سنوات"
مف خبلؿ التعريفيف السابقيف نجد ىناؾ بعض الخصائص التي تميز اإلنفاؽ االستثماري عف اإلنفاؽ 

 التشغيمي مف بينيا: 
 :من ناحية اليدف 

يتكوف اليدؼ في النفقات التشغيمية ىو تحقيؽ أكبر استفادة ممكنة مف الطاقة اإلنتاجية الموجودة أي 
الوصوؿ إلى تحقيؽ أقصى استخداـ ممكف لمطاقة بينما يكوف اليدؼ مف اإلنفاؽ االستثماري ىو زيادة حجـ 

 .األصوؿ الغير الجاريةالطاقة اإلنتاجية أو استبداؿ 
 :من ناحية التخطيط 
قتصر تخطيط النفقات التشغيمية عمى فترة سنة مالية باعتبارىا الفترة التي تتحدد خبلليا نتيجة النشاط أما ي

تخطيط النفقات الرأسمالية فيكوف لعدة سنوات قادمة نضرا ألنيا ذات أثار غاية في األىمية والخطورة لفترة 
 مستقبمية طويمة.

 :من ناحية األىمية 
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ية بمبالغ ضخمة ترىف مستقبؿ المؤسسة وتؤثر عمى عائد االستثمار، األمر الذي ترتبط النفقات االستثمار 
يدعو إلى دراسة أىمية وحجـ االستثمارات بينما ترتبط النفقات التشغيمية بمبالغ اقؿ أىمية تؤثر عمى عائد 

 األرباح األمر الذي يتطمب العناية بزيادة حجـ المبيعات وتخفيض تكاليؼ اإلنتاج.
 ر اإلنفاق االستثماري:تحميل قرا . ب

 :مف الضروري عند اتخاذ أي قرار بشأف اإلنفاؽ االستثماري إجراء بعض الدراسات مثؿ
اختيار نوعية المشروع، ويراعى عند اختيارىا التوافؽ مع خطط المؤسسة المتعمقة بتحقيؽ معدالت نمو  -

 معينة.
ر أف تكمفة رأس الماؿ مف أىـ مؤشرات تحديد مقدار األمواؿ البلزمة ومصادر التمويؿ المناسبة باعتبا -

 القياـ باالستثمار ويتوقؼ عمى ىذه المعمومة انجاز المشروع أو االمتناع عنو.
تقدير اإلرادات المتعمقة مف البديؿ المقترح في المستقبؿ، حيث يتـ مقارنة اإلرادات المتعمقة بالتكاليؼ  -

 رفة جدوى ىذا البديؿ.الحالية والمستقبمية مف اجؿ تحديد مقدار األرباح ومع
دراسة الحالة االقتصادية لمسوؽ ودرجة المنافسة فيو ومقدار الطمب مف أجؿ التوصؿ إلى تحديد حصة  -

 المشروع المقترحة في السوؽ.
تحديد التوقيت المناسب مف اجؿ تحديد موعد البدء باالستثمار وتحديد موعد االنتياء منو والفترة التي  -

 يا ومتى يكوف غير مجدي. تكوف فييا االستثمار مجد
 مراحل وأىمية التخطيط االستثماري  .6
 مراحل التخطيط االستثماري:  . أ

يمر التخطيط االستثماري بعدة مراحؿ متعددة تختمؼ مف مؤسسة قائمة إلى مؤسسة قيد اإلنشاء غير أف 
  وىي:ىناؾ مراحؿ أساسية تشترؾ فييا اغمب المؤسسات 

 :مرحمة تحضير المشاريع 
افتتاح المشاريع أو بدائؿ االستثمار وىذه البدائؿ تتضمف المشاريع التي تزيد الطاقة اإلنتاجية  وىي مرحمة

 اإلنتاج.لممؤسسة مثؿ إضافة خطوط إنتاج جديدة أو المشاريع المتعمقة بتخفيض تكمفة 
 :مرحمة تقييم المشاريع 

 المشاريع.ناسب لمحكـ عمى تتعمؽ ىذه المرحمة بتقدير عوائد ونفقات االستثمارات واختيار معيار م
 :مرحمة اختيار المشاريع 

 يعتمد عمى نتائج المرحمة السابقة فبعد تقييـ المشاريع يتـ اختيار المشروع الذي يحقؽ أىداؼ المؤسسة. 
 :مرحمة تنفيذ المشاريع  

القرارات  وتعتبر أكثر المراحؿ عممية ألنيا المرحمة التي تقطؼ بيا المؤسسة ثمار المراحؿ السابقة وثمار
 المتعمقة باالستثمار.

 أىمية التخطيط االستثماري: . ب
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قد ال تكوف ىناؾ ناحية خاصة باتخاذ القرارات أكثر أىمية مف تمؾ الخاصة بالتخطيط االستثماري فيبلحظ 
أف ضخامة مبالغ التكاليؼ االستثمارية وطوؿ الفترة الممتدة خبلليا اآلثار المترتبة عف ىذه التكاليؼ وصعوبة 

العوامؿ تجعؿ التخطيط لئلنفاؽ االستثماري أمرا تعديميا إذا ما تبيف عدـ سبلمة القرارات التي أنشأتيا كؿ ىذه 
 ضروريا وميما.  

 1 ومف أكثر العوامؿ التي تعطي أىمية خاصة لمتخطيط االستثماري نجد:
يستثمر اإلنفاؽ الرأس مالي لفترة طويمة ويتضمف نتائج طويمة األمد ولذلؾ فإف أي خطأ في التقدير يمكف أف  -

يؤدي إلى زيادة النفاؽ الرأسمالي أو نقصانو عف الحاجة، األمر الذي يفقد اإلدارة شيئا مف مرونتيا ويمكف أف 
 لتخطيط االستثماري   مف الضروري االعتماد عمى ا ولذلؾ كافتنتج مخاطر جراء ذلؾ 

تحتاج االستثمارات الرأسمالية إلى مبالغ ضخمة ولذلؾ يجب توفير ىذه المبالغ في الوقت المناسب وبأقؿ  -
 تكمفة.

قرارات اإلنفاؽ االستثماري ذات طبيعة خاصة بحيث يصعب العدوؿ عنيا خاصة إذا تـ البدء فييا وتنفيذ  -
 جزء منيا مما يحمؿ المؤسسة خسائر كبيرة.

ممية التخطيط االستثماري تدعو إلى التنبؤ بالمستقبؿ وتقدير التدفقات النقدية المتوقعة مف ىذه االستثمارات ع -
 وىذا يساعد عمى نجاح التخطيط النقدي.

تساعد عممية التخطيط االستثماري عمى التعرؼ عمى إمكانيات التوسع في الطاقة اإلنتاجية لمقابمة الزيادة  -
 لقادمة.المتوقعة في الفترة ا

III. وعالقتو بالتخطيط التمويمي التسيير المالي لقرار االستثمار. 
 . تعريف دورة ااٍلستثمار وااٍلستثمار: 1

تخص دورة ااٍلستثمار ٍاقتناء وٍاستعماؿ االصوؿ غير جارية التي تشمؿ وسائؿ  تعريف دورة ااٍلستثمار: . أ
تبدأ دورة ااٍلستثمار عند ٍانشاء المؤسسة، بٍاقتناء   2العمؿ لممؤسسة فيي دورة طويمة األجؿ )تدوـ عدة سنوات(.

الوسائؿ الضرورية لنشاطيا مف محبلت وأراضي...الخ، وتزداد )تنمو( مع نمو المؤسسة بإعادة ٍاستثمار 
اإلىتبلكات المجمعة وتحسيف الطاقة ااٍلنتاجية، وتنتيي بتصفية المؤسسة سواء باإلفبلس أو ٍاعتماد النشاط أو 

وىي قرارات ٍاستثنائية غير متكررة مرتبطة باستراتيجية المؤسسة ينتج عنيا عدة تدفقات دورية التي  االمتصاص.
 تشكؿ دورات ااٍلستغبلؿ.                            

                                                           
1
 , 416, ص 1984إلداسة اٌّاٌٍت ", داس إٌٙضت اٌؼشبٍت, اٌما٘شة, " اٌتًٌّٛ ٚا هللا,ـ شٛلً حغٍٓ ػبذ   

 
2
 D,Larue et A,Caillat, Economie D’entreprise, Ed : Hachette, 1997 ; p10,
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 : دورة االستثمار. 8الشكل 

 االستثمارالتنازؿ عف    النفقات األولية لبلستثمار                     التدفقات الدورية 
 

 الزمن
 دورات االستغالل

 مدة حياة االستثمار ) دورة االستثمار(
 يمكف تعريؼ ااٍلستثمار مف عدة جوانب: تعريف ااٍلستثمار: . ب

وىو ٍانجاز أو ٍاقتناء رأس الماؿ الثابت أو الدائـ بغرض خمؽ موارد مستقبمية  من وجية نظر ٍاقتصادية: -
 معتبرة، أي زيادة القدرات ااٍلقتصادية لممؤسسة.

وىو تجميد لرؤوس األمواؿ بتخصيص النقود لشراء أصؿ صناعي أو مالي بغرض  من وجية نظر مالية: -
رية أو المالية بؿ أيضا كؿ النفقات غير المباشرة تحقيؽ عائد مستقبمي فيو يخص ليس فقط االصوؿ غير جا

 والمستقبمية المرتبطة بعمؿ المؤسسة )البحث، تكويف الموظفيف....(
وىي النفقات التي ينتج عنيا ٍاقتناء أو ٍانجاز أصؿ دائـ )مادي أو من وجية نظر محاسبية والقانونية:  -

 .1معنوي أو مالي(
 أصناف ااٍلستثمارات: . 2

 تعددت التصنيفات لبٍلستثمارات وذلؾ مف ناحية طبيعة ااٍلستثمار أو اليدؼ منو...الخ.
  :وىي ااٍلستثمارات في شكؿ أصؿ مادي الصناعية والتجارية، التصنيفات حسب طبيعة ااٍلستثمار

فييا  ااٍلستثمارات المالية في شكؿ أوراؽ مالية أو قروض عمى المدى الطويؿ، ااٍلستثمارات المعنوية بما
 ٍاقتناء األصؿ المعنوي )براءة ااٍلختراع...الخ( وتكاليؼ الدراسة والبحث وتطوير التكويف.

  :التصنيفات حسب الغرض من ااٍلستثمار 
وىي: ٍاستثمارات ااٍلنتاج والبيع، ٍاستثمارات التعويض أو الحفاظ عمى الطاقة ااٍلنتاجية لممؤسسة، ٍاستثمارات 

تقادـ التكنولوجي، االستثمارات التوسعية: التي تيدؼ ٍالى رفع قدرات ااٍلنتاج التحديث التي توظؼ بسبب ال
والتوزيعية لممؤسسة كميا أو نوعيا، ااٍلستثمارات ااٍلجتماعية التي تيدؼ لتحسيف مستوى المعيشة 

 واالستثمارات الترقية وااٍلشيار التي تيدؼ ٍالى تحسيف العبلمة التجارية لممؤسسة.
 الضرورية لمحفاظ عمى نشاط وسائؿ ااٍلنتاج  ونميز بيف ااٍلستثمارات ااٍلجباريةضرورة: التصنيف حسب ال

 وااٍلستثمارات ااٍلختيارية الناتجة عف رغبة المؤسسة في تحقيؽ األىداؼ المسطرة في سياستيا العامة.
  :دية والتي وىنا تصنؼ ااٍلستثمارات عمى أساس توالي التدفقات النقالتصنيف عمى أساس خصائص نقدية

 تنقسـ ٍالى أربعة أصناؼ لبٍلستثمارات وىي:
 تتطمب بعض ااٍلستثمارات تجنيدا لؤلمواؿ دفعة واحدة وتحصيبل لئليرادات يكوف أيضا عمى دفعة واحدة. -  
 تتطمب بعض ااٍلستثمارات تجنيد لؤلمواؿ دفعة واحدة ولكف ينجـ عنيا ٍايرادات عمى فترات مختمفة. -  

                                                           
1
  Colen Elie, Gestion Financière de L’entreprise et développement financier ; Ed : Aupelf, France, 1991, p249, 
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 البعض اآلخر توظيؼ لؤلمواؿ عمى فترات ولكف يحقؽ عوائد دفعة واحدة )البناء(.يتطمب  -  
أما البعض األخر تتوزع كؿ مف النفقات ااٍلستثمار وااٍليرادات عمى فترات مختمفة، وىي حالة معظـ  -  

 ااٍلستثمارات الصناعية.
 عناصر المشروع ااٍلستثماري:  .7

النقدية الداخمة والخارجة عبر الزمف لمشروع معيف وىي: نفقات وىي العناصر التي تمثؿ التدفقات 
 ااٍلستثمار، التدفقات النقدية لممشروع، تدفقات نياية المشروع.

 متمثمة في:  نفقات ااٍلستثمار: . أ
  قيمة ٍاقتناء االصوؿ غير جارية المادية: قيمة الفاتورة + الرسوـ الجمركية + التكاليؼ المرتبطة بالشراء ػ رسـ

 القيمة المضافة القابؿ لبٍلسترجاع، الرسوـ القابمة لبٍلسترجاع قانونا، التخفيضات ذات الطابع التجاري. عمى
   ،النفقات المندرجة ضمف ااٍلستثمار: النفقات المرتبطة بالشراء وتشمؿ التكاليؼ المدفوعة لمغير )تأميف النقؿ

 ثبيت...الخ( الضرورية لبٍلستعماؿ ااٍلستثمار.أعباء التصدير والنقؿ( والتكاليؼ الداخمية )التركيب، الت
 .نفقات الدراسة والبحث التجاري والتقني المرتبطة بالمشروع 
  .تكاليؼ التكويف لمموظفيف 
  .تكاليؼ تجريب ااٍلستثمار الجديد التي قد تنتج عنيا منتوجات غير صالحة لمتسويؽ 
  ٍاحتياجات التمويؿ الناتجة عف ااٍلستثمار أي تغيرات ٍاحتياجات رأس ماؿ العامؿ والتي ليا ٍارتباط كبير مع

 نمو نشاط المؤسسة كنتيجة اٍلرتفاع المخزونات والحقوؽ.
 التدفقات النقدية الصافية التقديرية لمخزينة الناتجة عن ااٍلستثمار:   . ب

نشاط المشروع بااٍلعتماد عمى الموازنات التقديرية لممبيعات واألعباء، تحدد ااٍليرادات والنفقات المتعمقة ب
ىذه األخيرة التي تجمع األعباء المباشرة )طاقة، مواد أولية.... الخ( وغير المباشرة )مثؿ ااٍلشيار...الخ(، بعد 

 وف مف: لممشروع والتي تتك ذلؾ يتـ تحديد تدفقات النشاط والمتمثمة في التدفقات النقدية الصافية
 .الفائض االجمالي لبٍلستغبلؿ والذي يقيس المساىمة ااٍلقتصادية المقدمة مف استغبلؿ ااٍلستثمار 
 .اإلىتبلكات المتعمقة بالمشروع 

 = النتيجة بعد الضرائب + مخصصات اإلىتبلكات. النقدية الصافية لممشروع وعميو: التدفقات
  قيمة التخمي عن ااٍلستثمار: . ت

 عند ٍانتياء مدة المشروع أو ااٍلستثمار يجب ٍاحتساب قيمة ٍانياء أو التخمي عف مشروع ما والتي تتكوف مف: 
 :والتي تساوي القيمة المحتممة ال عادة بيع ااٍلستثمارات بعد ٍاحتساب الضرائب  القيمة المتبقية لممشروع

أو ااٍلقتصاد في الضرائب عمى  1بية المتبقية(،القيمة المحاس-عمى فائض القيمة )قيمة التخمي عف ااٍلستثمار 
 )في حالة قيمة التخمي عف ااٍلستثمار أصغر القيمة المحاسبية الصافية(. (Moins-Value)نقص القيمة 

  :وىذا بٍافتراض تسديد كؿ ااٍللتزامات ٍاتجاه المورديف مع تحصيؿ ٍاسترجاع ٍاحتياجات رأس المال العامل
 المخزونات في نياية المشروع.كؿ الحقوؽ ونفاذ 

                                                           
1
عتثّاس ـ اإل٘تالواث     ,اٌّدّؼتاٌمٍّت اٌّحاعبٍت اٌظافٍت = لٍّت اال 
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  :وىي التكاليؼ ااٍلضافية المحتممة والضرورية إلعادة مكاف قيمة ٍاعادة المكان ٍالى حالتو السابقة
 المشروع عمى الحالة السابقة.

   سيرورة ٍاتخاذ القرار ااٍلستثماري: .8
 يمكف توضيح سيرورة ٍاتخاذ القرار ااٍلستثماري في الشكؿ التالي:

 سيرورة ٍاتخاذ القرار ااٍلستثماري.: 9 الشكل
  وضع المشاريع االستثمارية

 
  المرحمة األولى: دراسة تقنية إقتصادية

  تحديد مبمغ اإلستثمار
  تحديد طاقة التمويؿ الذاتي الناتجة عف االستثمار

  تحديد مدة الحياة االقتصادية لممشروع
  المردودية االقتصادية لممشروع

 
 المشروع غير مقبوؿ أو يتـ مراجعة المعايير ال       ىؿ يستجيب المشروع لممعايير اإلقتصادية لممؤسسة؟

 نعم                           
  المرحمة الثانية: الدراسة المالية

   اختيار نمط التمويؿ لممشروع االستثماري
  المردودية المالية
  المخطط التمويؿ

 
 

 رفض أو مراجعة التمويؿ ال             يمكف تمويؿ االستثمار؟ىؿ 
 
 نعم القرار النيائي                 

 قرار االستثمار دراسة حالة:
اقترح مجمع متخصص في األعماؿ الفندقية عمى رجؿ أعماؿ تونسي االستثمار في مشروع سياحي بعقد 

 مميوف دج(. 2.38) دج 2.380.000 استثمار اولي بقيمةامتياز في مدينة غرداية، يتطمب ىذا العقد 
  دج  900.000  المباني 
 دج  850.000 تجييزات تقنية 
    دج.    630.000تكاليؼ االنطبلؽ 

   
 وكانت التقديرات لرقـ االعماؿ لسنوات المقبمة كالتالي: 

 5إلى  4من  3سنة  2سنة  1سنة  السنوات
 سنوات
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 5.000 4.400 4.200 3.500 عدد ليالي المؤجرة
 9.000 8.000 9.000 11.000 عدد الوجبات المقدمة

 وحسب التسعيرة المعتمدة مف المجمع: 
  دج  95متوسط الوجبة 
   دج. 250متوسط تأجير الشقة 
  دج لسنة. 18.000الحفبلت، الممتقيات والندوات 

 كما قدرت التكاليؼ المتغيرة كما يمي:
 

 5إلى  4 من 3سنة  2سنة  1سنة  السنوات
 سنوات

 480.000 384.000 372.000 330.000 الفندق
دج لموجبة 50 المطعم  

 مف رقـ األعماؿ % 30 الحفالت، الممتقيات والندوات
 

 إضافتا إلى: 
 دج 700.000األعباء الييكمية السنوية )خارج اإلىتبلؾ(  -
 دج )صافية مف الضريبة( 340.000ب  سنوات مقدرة 5سنة، قيمتيا المتبقية في بداية  20تيتمؾ المباني عمى  -
طفاء تكاليؼ االنطبلؽ  -  سنوات.   5مدة اىتبلؾ التجييزات التقنية وا 
 السنوي لممؤسسة. BFRييمؿ  -
 .% IBS 26معدؿ  -
  % 9معدؿ التحييف  -

 المطموب: 
 ما ذا ترى في ىذه الصفقة؟ ىل يجب أن تقبل أم ال ولماذا؟ .1
 يجب أن تبمغ التكاليف الييكمية السنوية لكي يصبح االستثمار مربح؟  كم .2

 مالحظات:
 مف األفضؿ اختصار الحسابات بآالؼ دج -
 يعتمد في التقييـ عمى طريقة صافي القيمة الحالية.  -
 تكوف االجابة باالستعانة بالجداوؿ حسب الشكؿ التالي:  -

 5 4 3 2 1 السنوات \البياف  
      
      

 األخذ بعدديف بعد الفاصمة. يتـ -
 معامبلت التحييف:  -

 5 4 3 2 1 ف
(1 +i ) - 0.649 0.708 0.772 0.841 0.917 ف 
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[1- (1 +i)- ف  \ i ] / 3.889 
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 التخطيط واستراتيجية التمويل الخارجي لممؤسسة: 7المحور 
 ظل عمميات االندماج واالمتصاص( )تقييم المؤسسة، فتح ورفع رأس المال في

 
IV.  :1تقييم المؤسسة 

تتعدد األسباب الدافعة ٍالى تقييـ المؤسسة ومف بينيا: اقتناء جزء أو كؿ رأس ماؿ الشركة، االندماج،  
رغبة المسيريف في معرفة نمو قيمة مؤسستيـ، قرض معتبر مقدـ مف البنؾ ولياذا يتوجب عمى ىذا االخير تقييـ 

 2 المؤسسة حتى يتمكف مف أخذىا كرىف، .... إلخممتمكات 
تتماشى مع اليدؼ مف التقييـ، ومف ثـ سوؼ نعمد  3ونظرا لتعدد ىذه االغراض توجد عدة طرؽ لمتقييـ،

 عمى ذكر ثبلثة طرؽ لمتقييـ بشكؿ مختصر.
 التقييم عمى أساس الذمة:  .2

ىناؾ عدة طرؽ ترتكز في تقيميا عمى ذمة المؤسسة أو األصوؿ الصافية )األصوؿ ما عدا المؤونات 
 4األعباء والمخاطر، والديوف( وىذا اعتمادا عمى فرضيتيف:

 أف الحسابات صادقة.  *
أف تقييـ االصوؿ كاف عمى اساس قيمة التصفية أي قيمة التنازؿ عنيا ٍاف تمت تصفية المؤسسة، كما   *

 أف قيمة المؤسسة تحسب ٍاعتمادا عمى قيمة االمواؿ الخاصة بعد األخذ بعيف االعتبار ؿ: 
 العناصر الوىمية لؤلصوؿ والخصوـ.   -
 ابيا.المنتوجات واألعباء الخفية أي التي لـ يتـ احتس -
 عدـ التقدير المبلئـ )سواء بالنقصاف أو بالزيادة( لعناصر الذمة. -

 وتحسب بطريقتيف: : (ANC)أ. طريقة االصول الصافية المحاسبية 
 الخصـو الحقيقية. \االصوؿ الصافية المحاسبية = األصوؿ الحقيقية : 1طريقة 
 االصوؿ الوىمية. \الوىمية = الخصوم (ANC)الصوؿ الصافية المحاسبية: ا2طريقة 

وتتمثؿ االصوؿ الوىمية )دوف قيمة( في المصاريؼ ااٍلعدادية، التكاليؼ الواجبة التوزيع عمى عدة سنوات، 
 والنتيجة السالبة.

 (:ANCCب. طريقة االصول الصافية المحاسبية المصححة )
الممتمكات وىذا وفؽ ولكف بعد تصحيح قيمة  (ANC)وتحسب بنفس طريقة األصوؿ الصافية المحاسبية 

 وىي:  5ثبلث طرؽ مختمفة

                                                           
1
إر تّىٕٙا ِٓ اتخار لشاستٙا االعتثّاسٌت  ،ٌٍّؤعغتٚخاطت فً تطبٍك اعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت  ،اٌّؤعغت٘زٖ اٌّشحٍت ً٘ أعاعٍت فً ٔشاط  

  ،اٌّاًٌٚاٌتٌٍٍّٛت فً اٌغٛق 
2
   Voir, GLIZ ABDELKADER, l’évaluation de l’entreprise, Ed : BERTI, Alger, 2020. 

  
3
 Voir aussi, Teulie J, Topsacalian P, Finance, Ed : Vuibert, Paris, 1994, P 441-447, 
4
  J-Y Eglen, Op.cit. : P 465 

 
5
  Teulie J, Topsacalian, P, Op.cit. P 446, 
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 حسب القيمة المحتممة لمتفاوض في السوؽ، وىذا بافتراض أف المؤسسة ليست في مرحمة التصفية. -
قيمة االستعماؿ، أي مقدار األمواؿ البلزمة لبٍلستثمار إلعادة تشكيؿ ممتمكات المؤسسة حسب  حسب -

 حالتيا الحالية بمعنى القيمة التعويضية.
 حسب قيمة التصفية التي تكوف أدنى مف القيمة التعويضية.  -
 : 1(Capitalisation). التقييم عمى أساس الرسممة 2

ربح المؤسسة أو األرباح الموزعة أو التمويؿ الذاتي عمى اساس معدؿ  ويتـ تقييـ المؤسسة عمى أساس
 المناسب لؤلشخاص المكمفيف بالتقييـ وعميو:  (k)الرسممة 

األرباح أو األرباح الموزعة عمى شركاء أو التمويؿ ) =قيمة الرسممة أو كما تسمى القيمة المالية أو ااِلنتاجية...الخ 
 الرسممة (K)معدؿ  \الذاتي

يمكف أف يكوف المعدؿ المتوسط لسندات أو معدؿ الفائدة K ) معدؿ الرسممة ) 2مع العمـ أف  
 لبٍلدخار أو معدؿ السوؽ النقدية...الخ.

يمكف اف تستعمؿ ىذه الطريقة في حالة شراء أسيـ خاصة براس ماؿ المؤسسة أو في حالة تركيا كإرث 
في الحسباف تقمبات معدالت الرسممة وأيضا األرباح وتعتبر طريقة سيمة ولكف يعاب عمييا أنيا ال تأخذ 

 المستقبمية الموزعة.
 وتحسب بطريقتيف: . التقييم عمى أساس قيمة البورصة: 3
 عدد االسيـ. × = تسعيرة البورصة (VB)قيمة البورصة : 1ط  

 وىي طريقة خاصة فقط بالمؤسسات المسعرة في البورصة.
نسبة الربح  PER ((Price Earnings ratioوىي تقييس تغيرات قيمة البورصة بواسطة استعماؿ معدؿ : 2 ط
 المسعر.

 = تسعيرة االسيـ )سعر( / نسبة الربح لكؿ سيـ PER حيث:
 وعميو:
 عدد االسيـ.× أرباح المؤسسة المدروسة × الخاصة بقطاع نشاط المؤسسة  PER المؤسسة= قيمة
ىذا المقياس أف القيمة في البورصة تتحدد وفؽ العرض والطمب في وقت معيف وبالتالي أنو يعاب عمى  إال

قد تحدث تقمبات حادة في ىذه األخيرة دوف أف تكوف المؤسسة متسببة فيو كما ىو الحاؿ في حالة نتيجة غير 
 الخ.... مرضية أو عدـ توزيع لؤلرباح

 
V.  :أنماط التمويل الخارجي لممؤسسة، تقييميا واتخاد القرار االستراتيجي 

وىو التمويؿ الذي يتـ عف طريؽ السوؽ المالية، وىذا بإتاحة المؤسسة الفرصة لممدخريف في المساىمة في رأس 
أف دخوؿ بيد  ماليا مقابؿ نصيب مف أرباحيا، أو عف طريؽ ااٍلقتراض المباشر مف المدخريف مقابؿ دخؿ ثابت.

                                                           
1
  Voir : Guedj N, Finance d’entreprise, Ed : D’organisation, France, 1997, P 468- P 470, 

 
2
 Eglen J-Y, et autre, Op.cit. P463, 
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المؤسسات في السوؽ المالية لو شروطو وٍاجراءاتو تحددىا ىيئة مختصة في ذلؾ لضماف حقوؽ الطرفيف )المدخر 
 .والمؤسسة(
 التمويل الخارجي المباشر بواسطة الرفع من رأس المال:  .4

لمتمويؿ، الزيادة في رأس الماؿ ىي عممية تمويؿ خارجية، ٍاذ تمجأ المؤسسة ٍالى شركاء )قدامى أو جدد( 
 بٍاعتبارىـ قانونيا منفصميف عنيا.

المؤسسة مف أجؿ زيادة رأس ماليا نقدا بطرح أسيـ جديدة بسعر محدد ااٍلكتتاب في السوؽ المالية، وتقوم 
 تكوف ىذه األسيـ الجديدة في العادة مماثمة لؤلسيـ القديمة وما تمثمو مف حقوؽ. 

وقد يكوف أيضا مسيروىا، في زيادة رأس الماؿ دوف إضعاؼ قدرتيـ  المؤسسة، ٍاال أنو قد يرغب مؤسسو
عمى مراقبة المؤسسة، الشيء الذي يحفز ظيور أوراؽ مالية جديدة تحقؽ ىذا الغرض والتي تعرؼ بشبو 

 األمواؿ الخاصة. 
 الجانب المالي والقانوني لزيادة رأس المال نقدا:  .أ
 زيادة في رأس الماؿ يجب أف تقرر أو يسمح بيا بعد ٍانعقاد  الجانب القانوني لزيادة رأس المال: كل

   1الجمعية العامة ااٍلستثنائية لممساىميف بحيث: 
 سواء تقرر الجمعية العامة زيادة رأس الماؿ وتحدد الشروط العامة لذلؾ.  -
 أو تخوؿ لمجمس ااٍلدارة زيادة رأس الماؿ عمى عدة مرات في فترات وشروط يراىا مناسبة. -
 :الجانب المالي لزيادة رأس المال 
 :يتحفز المدخروف لبٍلكتتاب في رأس الماؿ المؤسسة بفعؿ عامميف: سعر ااٍلصدار 

 تطبيؽ المؤسسة لسياسة توزيع معتبرة لؤلرباح.  -
 توزيع المؤسسة نسبة قميمة مف األرباح ولكف تتزايد بٍاستمرار تسعيرة أسيميا في البورصة. -

ااٍلصدار يجب أف يكوف في مستوى أدنى مف تسعيرة األسيـ في البورصة عند إعبلف زيادة في رأس غير أف سعر 
 2 مف التسعيرة في البورصة(.% 20إلى  %10الماؿ )بمستوى 

ذلؾ أف المكتتب يفضؿ في الحالة العكسية شراء األسيـ القديمة بدال مف شراء أسيـ جديدة بسعر أعمى وبالتالي 
 3 يجب:

 التخفيض المسبؽ لرأس الماؿ االجتماعي وىذا بالتقميؿ مف عدد األسيـ القديمة. -
خمؽ أسيـ ممتازة، والتي تمنح لمشركاء القدامى ٍامتيازات استثنائية )ربح اعمى، واألولوية في التسديد في حالة  -

 التصفية(
 تتاب فييا.اقتراح عمى مجموعة الييئات المتخصصة، شراء جؿ األسيـ أو ضماف ااٍلك -

 :وىو الحؽ الذي يخوؿ لممساىميف القدامى أولوية ااٍلكتتاب في األسيـ، وىذا لمدة ال تقؿ  حق ااٍلكتتاب
ويجسد في وثيقة مستقمة عف السيـ وتكوف قابؿ لمتفاوض في البورصة، الشيء الذي يتيح  1يوما، 20عف 

                                                           
1
  Dupallens, G, op.cit. : p 874 
2
  Salinck Bruno, op.cit. : p 148 
3
  Dupallens G, op.cit. : p 874 
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لماؿ، بيع جزء أو كؿ حقوقو. غير أف بعض لممستفيد منو وغير الراغب في أولية ااٍلكتتاب في زيادة رأس ا
 العمميات، مثؿ دخوؿ دائف لممؤسسة كشريؾ ...الخ.

تقتضي إلغاء حؽ أولوية ااٍلكتتاب، ويكوف ىذا سواء بقرار متخذ مف الجمعية العامة، أو يمكف أيضا 
 لممساىميف التخمي انفراديا عف حقيـ في اولوية اإلكتتاب.

  :عبلوة، ضماف المساواة بيف حقوؽ المساىميف القدامى والجدد في حالة وجود تيدؼ ىذه العالوة ااٍلصدار
ٍاحتياطات أو فوائض قيمة األصوؿ، فيي في مقابؿ حصوؿ المساىميف الجدد عمى حؽ في ااٍلحتياطات 

 وفائض القيمة.
 القيمة ااٍلسمية لمسيم.× عالوة ااٍلصدار = سعر ااٍلصدار 

  :زيادة رأس الماؿ دفع تكاليؼ ااٍلصدار الثابت والمتغير، المرتبط مف جية تتطمب عممية تكاليف ااٍلصدار
بالتعويضات المدفوعة لمبنوؾ الوسيطة، ومف جية أخرى التكاليؼ الخاصة بالبورصة والتكاليؼ ااٍلدارية والقانونية 

الشيء الذي  2 العممية.مف  %6وأكثر مف   %2)مف نشر وٍانعقاد الجمعية العامة(، والتي قد تصؿ إلى ما بيف 
يؤدي ٍالى رفض مسيري المؤسسة القياـ بزيادة رأس الماؿ بسعر يساوي أو يقؿ عف تسعيرة البورصة، عندما تكوف 

 تسعيرة البورصة في مستوى أدنى مف المستوى الذي يعتبرونو يمثؿ القيمة الحقيقية لممؤسسة.
 الطرق األخرى لزيادة راس المال:     .ب

  ادة في رأس الماؿ بطرؽ أخرى وىي:يمكف إجراء الزي
 :وىي الزيادة الممثمة باألصوؿ )التثبيتات، المخزونات(، والتي تحدث في العادة  زيادة رأس المال عينا

. في Holding)) نتيجة االندماج أو عممية إعادة الييكمة فيما بيف المؤسسات التابعة لنفس المجمع ااٍلقتصادي
 3 .مقابؿ توزيع أسيـ جديدة بنفس

 :وىو تحويؿ ديوف الغير عمى المؤسسة ٍالى أسيـ )والتي تسمى أيضا  زيادة رأس المال بتحويل الدين
 ، ويتوقؼ أثر التحويؿ عمى المؤسسة حسب طبيعة ىذه الديوف. (Consolidation Des dettes)تجميد الديوف 

  ،في حالة ما ٍاذا كانت ىذه الديوف قصيرة األجؿ فٍاف ذلؾ يؤدي ٍالى تحسيف رأس الماؿ العامؿ الصافي
 ومف ثـ الييكؿ المالي لممؤسسة كنتيجة النخفاض ديوف القصيرة األجؿ والزيادة المماثمة لؤلمواؿ الدائمة 

 ئمة ورأس الماؿ العامؿ الصافي في حالة كونيا ديونا عمى المدى الطويؿ والمتوسط، فٍاف األمواؿ الدا
يبقياف ثابتيف. ولكف في المقابؿ تصبح المؤسسة أكثر ٍاستقبللية ٍاتجاه الغير )نفس الشيء في حالة تحويؿ 

 السندات ٍالى أسيـ(، 
 :4 ٍاف تحويؿ الديف ٍالى أسيـ يمكف أف يتحقؽ بعدة طرؽ 
ر بأزمة خزينة، والتي تقوـ بيذه العممية تحويؿ ديوف عادية ٍالى أسيـ، وىو بالنسبة لممؤسسات التي تم *

 لتجنب التصفية القانونية لممؤسسة. 
                                                                                                                                                                                                 
1
  Teulie ,P et Topsacalian ,P, op.cit. : p 211 
2
  Loc.cit. p 210 

3
 Voir, BERK Jonathan et DEMARZO Peter, Finance d’entreprise, 3

e
 éditions, nouveaux HORIZONS, France, 2014 P 

1009. 
4
  Teulie ,P et Topsacalian ,P, op.cit. :  p 879 



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

108 
 

 تحويؿ السندات القابمة لمتحويؿ ٍالى أسيـ. *
 ث. األشكال األخرى لزيادة رأس المال:

  .ٍامتصاص جزء أو كؿ رأس الماؿ مؤسسة أخرى 
 منقولة مركبة: ومف أمثمتيا سندات ذات قيمة ااٍلكتتاب في األسيـ  زيادة رأس الماؿ بإصدار قيـ 
  .ٍاصدار شيادات ااٍلستثمار 

 1 السمبيات وااٍليجابيات زيادة رأس المال: - ج
 :السمبيات    

 خطر فقداف المساىميف القدامى السيطرة عمى مراقبة المؤسسة. - 
 زيادة رأس الماؿ. صعوبة تحفيز المساىميف القدامى أو الجدد لبٍلكتتاب في -

 :ااٍليجابيات  
 ال تسدد األمواؿ المتحصؿ عمييا. -
 طاقة ااٍلستدانة تبقى عمى حاليا.  -
 متحصؿ عمييا عمى نتيجة المؤسسة. يتوقؼ عائد األمواؿ ال -

 : le Financement obligataireالتمويل الخارجي المباشر والتمويل السندي  .5
في البورصة أو مؤسسة عمومية ٍاصدار سندات في سوؽ مالية، والتي تعتبر قروضا  يمكف لممؤسسات المسعرة

 طويمة األجؿ. 
ٍاف السندات ىي أوراؽ مالية قابمة لمتفاوض في البورصة، بحيث عند ٍاصدارىا تعطي  الجانب القانوني لمعممية:أ. 

 نفس الحقوؽ لجميع الدائنيف المكتتبيف.
 :صدار السندات شرطاف:يشترط إل شروط ٍاصدار السندات 
   يخوؿ فقط لمجمعية العامة العادية لمشركاء ٍاتخاد قرار التمويؿ السندي، والتي تمنح لمجمس ااٍلدارة صبلحية

 القياـ بذلؾ 
   بيدؼ حماية المكتتبيف مف المؤسسات التي ال تقدـ ضمانات كافية لتسديد الديوف، يفرض عمى المؤسسة

 : 2الشروط التالية
 يحؽ فقط لشركة األسيـ ٍاصدار أسيـ ااٍلكتتاب  -
 ليا سنتيف مف النشاط  -
 يجب أف تكوف قد أعدت ميزانيتيف مصادؽ عمييما مف قبؿ مراجع الحسابات. -

 بالنسبة لمشرطيف األخيريف ال تطبؽ عمى المؤسسات العمومية أو السندات المضمونة مف الدولة.

                                                           
1
  Larue, D, et Caillat A , , op.cit. : p 14, 
2
   conso  P , op.cit. p 421 
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 :تمجأ المؤسسات المصدرة لتقديـ ضمانات ٍالى الجميور، ييدؼ ضماف نجاح عممية  الضمانات
 Fonds de)ااٍلقتراض، أو يمكف أف يكوف طرؼ أخر ىو الضامف مثؿ: رىف المحؿ التجاري 

commerce) .أو الرىف العقاري أو كفالة المؤسسة األـ لمؤسسة تابعة ليا 
  :تمجأ في العادة ٍالى وساطة بنؾ أو مجموعة مف البنوؾ،  عندما ترغب المؤسسة ٍاصدار سنداتالوساطة

والتي تقوـ سواء بفتح شبابيكيا فقط لممكتتبيف أو عف طريؽ ضماف توظيؼ كؿ األوراؽ، وذلؾ بتسديدىا 
لكؿ مبمغ القرض لممؤسسة المصدرة وفي تاريخ محدد. كؿ ذلؾ مقابؿ عمولة عمى الخدمة أو عمولة 

 ضماف حسب الدور الذي تمعبو.
 ب. الجانب المالي:    

  :ٍاف قيمة ااٍلصدار )المبمغ المدفوع حقيقيا مف المكتتب( يمكف أف يكوف عالوة السداد وقيمة ااٍلصدار
يا أو أقؿ مف القيمة ااٍلسمية لمسند )عكس األسيـ( وعميو تتمثؿ عبلوة السداد في الفارؽ بيف قيمة او مس

 السداد وقيمة ااٍلصدار لمورقة المالية.
  :تدفع المؤسسة لممكتتبيف في تواريخ محددة دفعات مشكمة مف:تسديد الدين 

 وىو تسديد قسط مف الديف.ٍاىتالك الدين:  - والتي تكوف عادة سنويا. فوائد: -
 ويتحقؽ تسديد الديف بااٍلعتماد عمى عدة طرؽ ااٍلىتبلؾ الديف وىي: 

 سديد دفعات متساوية ٍالى غاية ٍانقضاء العقد.وىو أف تقـو المؤسسة بتطريقة تسديد دفعات ثابتة: *   
 وفي ىذه الحالة، تتغير قيمة الدفعة مف سنة ٍالى أخرى.طريقة ااٍلىتالك الثابت: *   
وىو أف تقوـ المؤسسة المقترضة بالتسديد السنوي لمفوائد،  طريقة تسديد ااٍلىتالك القرض دفعة واحدة:*   

وتخصيص مبمغ كافي في كؿ سنة لتشكيؿ رأس الماؿ يعادؿ مقدار رأس الماؿ الواجب تسديده عند وصوؿ 
 تاريخ ٍاستحقاؽ الديف.

  :1وىما ٍاثناف: المخاطر المرتبطة بإصدار السندات 
 تتب، والمتمثؿ في عدـ مبلءمة المقترض، والذي يؤدي الذي يتعرض لو المك خطر ااٍلمضاء: وىو الخطر

 ٍالى عدـ تسديد القرض والفوائد، ويمكف التقميؿ مف ىذه المخاطر بواسطة الضمانات.
 :والخطر الذي يتعرض لو المكتتب نتيجة تقمبات أسعار الفائدة )ٍارتفاعيا(. خطر في المعدل 
  :ٍايجابيات وحدود التمويل السندي 

المؤسسة عمى ٍاستقبللية التسيير والمعرفة الجيدة عند ااٍلصدار لمقدار األرباح الواجب دفعيا  تحافظااٍليجابيات: 
 والمدة البلزمة لتسديد الديف.

األمواؿ المقترضة يجب تسديدىا، تكمفة مرتفعة نتيجة لتسديد الفوائد، تراجع المقدرة عمى ااٍلستدانة، ىذا السمبيات: 
 ط لممؤسسات الكبرى.النوع مف التمويؿ مخصص فق

 التمويل الخارجي الغير المباشر )التمويل المصرفي(: .6

                                                           
1
  Dupallens, G, op.cit. : p 895, 
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ليس بٍاستطاعة كؿ المؤسسات المجوء في تمويميا الى السوؽ المالية، فيو مخصص ألىـ المؤسسات وأكبرىا 
 حجما، كما يمكف ليذه األخيرة أف تفضؿ المجوء ٍالى البنوؾ لتمويؿ بعض ٍاستثماراتيا.

  ونميز ىنا بيف:
تتمثؿ ىذه التمويبلت أساسا في القروض الممنوحة التمويل الطويل والمتوسط األجل )دور ااٍلستثمار(:  . أ

مف قبؿ البنوؾ أو الييئات المتخصصة، كما يمكف تمقى المؤسسة مساعدات مف الدولة أو الجماعات 
 المحمية.

ااٍلعتماد ااٍليجاري يمثؿ مورد لمتمويؿ، إذ ىو  )التمويل التأجيري(: Le crédit-Bailااٍلعتماد ااٍليجاري  . ب
مماثؿ لبٍلقتراض، في تحصيؿ فوري لؤلمواؿ )ااٍلستثمار( ثـ القياـ بتسديد ااٍليجار حسب خصوصيات 

 عقد ااٍليجار. 
 يتميز ىذا التمويل بإيجابيات متعددة والسمبيات التالية:

 :اإليجابيات 
 مواؿ مف طرؼ المؤسسة )التمويؿ الذاتي(، بما اف االعتماد ال تتطمب ىذه العممية، أي تجنيد أو لي لؤل

مف تكمفة اإلستثمار، الشيء الذي يتيح لممؤسسة اإلحتفاظ بسيولتيا لبلستعماالت  100اإليجاري يغطي 
 األخرى.

 .يمكف المؤسسة مف ٍاقتناء االستثمار الذي ترغب فيو، وعادة ما يشكؿ خصيصا ليا 
 ااٍلستدانة لممؤسسة. ىذه الطريقة تحافظ عمى طاقة 
 .يبقى األصؿ في حوزة المؤسسة طيمة مدة العقد، دوف إدراجو في ميزانية المؤسسة 
  يحقؽ ميزة جبائية، إذ أف األجر يسجؿ كتكمفة، يخفض مف اإليراد الخاضع لضريبة، شريطة أف تكوف مدة

 التأجير تعادؿ مدة الحياة االقتصادية لؤلصؿ.
 تي تجنب المستأجر خطر التقادـ المسبؽ أو المبكر وتحويمو لممؤجر.ىي وسيمة سريعة وبسيطة، وال 
 .بما أف المستأجر المموؿ لؤلصؿ ىو مستعممو، فميس مف الضروري أف يقدـ ضمانات حقيقية 
  ىذه الطريقة ىي محببة لتغطية االحتياجات القصيرة األجؿ، مثبل في حالة احتياج لسيارة لمدة قصيرة )شير

لممؤسسة شرائيا ثـ بيعيا بعد ذلؾ، غير أف العممية تتطمب وقتا الختيار السيارة والتفاوض مثبل(، فإنو يمكف 
 1حوليا

  ىناؾ ٍامكانية ااٍلستفادة مف خدمات الصيانة، دوف أف نتجاىؿ أف ىذه الميزة يمكف أف تزيد مف المستحقات
 )ااٍليجار( الواجب دفعو.

  الرقابة الممارسة مف طرؼ الدولة أو المؤسسة األـ عمى نفقات يجنب ااٍلعتماد ااٍليجاري العديد مف مؤسسات
ااٍلستثمار، ومف أمثمتيا تفضؿ العديد مف المؤسسات، استأجرا المواـز الطبية بدال مف أف تطمب مف الحكومة 

 منحيا األمواؿ لشرائيا.
  :وىي: السمبيات 

                                                           
1
 Bearley R ,A , Et autre, op.cit. p 1003, 
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 مقارنة بااٍلقتراض، وخاصة بالنسبة لبٍلستثمارات الصغيرة. ىي طريقة لتمويؿ مكمفة  *
 ىذه الطريقة لمتمويؿ مخصصة لؤلصوؿ المعيارية.  *
 ٍاف األصؿ المموؿ ال يمكف تقديمو كضماف.  *
 أف المستأجر الذي يشتري األصؿ عند نياية العقد، يجب أف يقوـ بامتبلكو ولوكاف بقيمة ضئيمة.  *
 ااٍلستغالل(: التمويل القصير األجل )دورة  . ت

يساىـ الجياز المصرفي بااٍلعتماد عمى الموارد التي يجمعيا مف المدخريف بشكؿ معتبر، ٍاف لـ نقؿ كمي، في 
تمويؿ ٍاحتياجات النشاط العادي لممؤسسة )دورة ااٍلستغبلؿ(، عمى ٍاختبلؼ حجميا وطبيعة نشاطيا، وفؽ نوعية 

 ااٍلحتياج )مخزونات... الخ( وبعدة أساليب.
VI.  :التمويل الداخمي لممؤسسة واتخاد القرار االستراتيجي 

  : تشكيل التمويل الذاتي1 
 يتكوف التمويؿ الذاتي مف: 

 وىي المبالغ المخصومة مف أرباح الشركة بغرض وضعيا تحت تصرؼ المؤسسة ونميز بيف: أ. ااٍلحتياطات:
 تطبؽ وفؽ القانوف الجبائي(  )ٍاحتياطات وااٍلحتياطات النظامية القانونية.ااٍلحتياطات  -
 عمييا القانوف التأسيسي لشركة( ااٍلحتياطات ااٍلختيارية أ والحرة )ينصااٍلحتياطات المنظمة  -

أساس مبدأ  )عمىوىي المؤونات المشكمة ٍاستنادا إلى تنظيمات قانونية وجبائية ب. المؤونات المنظمة: 
 وما يوضح ٍانتمائيا لؤلمواؿ الخاصة.الحيطة والحذر( بحيث تتميز بطابع ٍاحتياطي وه 

وىي المبالغ المخصومة مف نتيجة المؤسسة لضماف تجديد تجييزاتيا ااٍلنتاجية ج. األعباء المحتسبة: 
)ااٍلىتبلكات(، وتخفيؼ تدىور قيـ األصوؿ، وتحضير لؤلعباء المستقبمية )مؤونات المخاطر والتكاليؼ(، والتي 

 جبائية. تتشكؿ بااٍلستناد إلى ٍاجراءات
  . قدرة المؤسسة عمى تكوين التمويل الذاتي:2

 تتوقؼ قدرة المؤسسة عمى تشكيؿ التمويؿ الذاتي عمى عنصريف أساسييف:
قرار الجمعية العامة فيما يخص توزيع األرباح السنوية أ وااٍلحتفاظ بيا، وىي النقطة التي تطرقنا ليا في أ. 
 السابؽ.
مع محيطيا المالي، بمعنى أنو كمما كانت لممؤسسة قدرة أكبر عمى محيطيا القدرات التفاوضية لممؤسسة ب. 

المالي، كمما حققت قيمة مضافة أعمى )والذي بدوره يتوقؼ عمى حجـ ااٍلنتاج وعمى مدى لجوء المؤسسة ٍالى 
 المقاولة مف الباطف( وبالتالي يكوف مستوى التمويؿ الذاتي بيا أكبر.

الذاتي عمى قدرة المؤسسة في التحكـ في الكتمة األجرية، وأيضا قدرتيا وعميو يتوقؼ تشكيؿ التمويؿ  
ااٍلقتصادية في سوؽ السمع والخدمات، وقدرتيا التفاوضية مع المقرضيف )تخفيض الفائدة(، والشركاء )تقميؿ توزيع 

 األرباح( والدولة )تقميص الضرائب(.
  . التمويل بواسطة الموارد الداخمية )التمويل الذاتي(:3
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يمكف تحقيؽ التمويؿ الداخمي بواسطة رفع رأس الماؿ، وذلؾ بإدماج ااٍلحتياطات المجمعة بما فييا عبلوة 
ااٍلصدار، أو األرباح التي لـ يتـ تخصيصيا بعد )سواء جزء أ وكؿ رصيد ترحيؿ مف جديد( أو األرباح المتعمقة 

ية عمى ىذا القرار. وتتحقؽ ىذه الزيادة سواء بالرفع بالسنة الماضية، ويشترط لذلؾ موافقة الجمعية العامة باألغمب
 مف قيمة ااٍلسمية لسيـ أ وبتوزيع األسيـ المجانية أ وبٍاستعماؿ النظاميف بالتوازي.

: ىذه الطريقة ال تؤدي إلي زيادة عدد األسيـ، وبالتالي الزيادة عن طريق الرفع من القيمة اإلسمية لسيمأ. 
 األمواؿ الخاصة ثابت، كما أف تسعيرة السيـ في البورصة ال تتأثر بيذا اإلجراء.يبقى نصيب كؿ مساىـ في 

وه وأف تقوـ المؤسسة بإدماج ااٍلحتياطات مقابؿ ب. الزيادة في رأس المال بواسطة التوزيع المجاني لألسيم: 
في أسيـ الشركة. ٍاصدار وتوزيع أسيـ مجانيا عمى المساىميف القدامى، والذي يتـ عمى أساس حصة كؿ مساىـ 

 1 كما توزع أسيـ مجانػية في مقابػؿ األرباح المحقػقة والتي تتمػيز ب:
 يخوؿ فقط لمجمعية العامة قبوؿ تسديد كؿ أ وجزء مف األرباح في شكؿ أسيـ. - 
 يجب أف يتـ النص في القانوف التأسيسي لمشركة عمى ىذه ااٍلمكانية. - 
ا تسديد لؤلرباح في الشكؿ النقدي، ولذلؾ فٍاف ىذه األرباح الموزعة في يمكف ٍاعتبار ىذه العممية عمى أني - 

 شكؿ أسيـ تخضع لضرائب عمى الدخؿ )يدفعيا المساىـ(.
وبالتالي   2 ٍاف التوزيع المجاني لؤلسيـ ينجـ عنو تخفيض نسبي لنصيب كؿ سيـ في األمواؿ الخاصة لمشركة،

 تسعيرة األوراؽ في البورصة.فإف زيادة عدد األسيـ يؤدي ٍالى انخفاض 
  ٍايجابيات وسمبيات التمويل بواسطة التمويل الذاتي: .7

في بعض القطاعات والمؤسسات ذات الكفاءة العالية يمكف أف يشكؿ التمويؿ الذاتي المورد الوحيد لمتمويؿ )ال 
أخرى تمثؿ ااٍلستدانة موردا وجود لبٍلستدانة، وال لزيادة رأس الماؿ إال بإدماج ااٍلحتياطات(. بينما في قطاعات 

مف مجموع موارد التمويؿ.  %60ٍالى  %50عاديا، كحالة الفنادؽ التي يصؿ بيا مستوى ااٍلستدانة ٍالى ما يقرب 
 غير أف التمويؿ بااٍلعتماد عمى التمويؿ الذاتي لو ٍايجابيات وسمبيات.

 وىي متعددة:أ. ااٍليجابيات: 
 ة، وه ووسيمة لتدعيـ قوة المؤسسة التي يمكف أف تستعممو في العمؿ ٍاف التمويؿ الذاتي يرفع مف السيول

 3عمى تراكـ رأس ماليا.
  يضمف مرونة رأس ماؿ المؤسسة، ٍاذ ال يتطمب تكويف ممفات وال قبوآل مف اآلخريف اٍلستعماؿ ىذه

 األمواؿ.
  التصرؼ فيو .يحافظ عمى ٍاستقبللية المؤسسة ٍاذ ال يوجد رقابة لدائنيف عميو، ويتيح حرية 
 ،يفتح المجاؿ لبٍلستدانة، بحيث تتقبؿ البنوؾ تقديـ قروض ٍاضافية لممؤسسة 
 .)تشجيع الدولة بواسطة التخفيض الجبائي، وال يكمؼ لممؤسسة أعباء مالية )فوائد 

                                                           
1
  Ginglinger Edith, op.cit. p15 

2
  Dupallens, G , ,op.cit, p877 

3
  Piget Patrick, op.cit. p 456 
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  ٍاف التمويؿ الذاتي ىو وسيمة لمتمويؿ، يتحكـ فييا مسير والمؤسسة، الشيء الذي يتيح ليـ حرية التصرؼ
 ف مقيدة بحؽ رقابة المساىميف عمى ٍاستعماالت ىذه األمواؿ.ولك

 ب. السمبيات:
 .قد يؤدي ٍالى فقداف اىتماـ المساىميف بالشركة نتيجة لتراجع األرباح الموزعة 
 .في بعض األحياف يكوف التمويؿ الذاتي غير كاؼ لتمويؿ ااٍلستثمارات المقررة 
 تثمارات ذات مردودية ضئيمة.نمط تمويؿ غير "مكمؼ" يمكف أف ينتج عنو ٍاس 
  ٍاف التمويؿ الذاتي يحجز ااٍلدخار المجمع في نفس القطاع، بيد أف ىذه األمواؿ كاف مف الممكف

توزيعيا عمى الشركاء الذيف يستثمرونيا في مشاريع أكثر مردودية، ىذا التحميؿ يخص فقط األمواؿ 
 القابمة لمتوزيع أي النتيجة.
 رقابة عمى المؤسسةرفع رأس المال وال :تمرين

 دج لمسيـ  1000سيـ بسعر  20000ـ دج مكونة مف  20مؤسسة أسيـ راس ماليا االجتماعي 
 % مف االسيـ والباقي موزع عمى االفراد. 55يممؾ مجمس االدارة 

ـ دج مف  9ـ احتياطات يتمثؿ ىدؼ المؤسسة الحصوؿ عمى مبمغ  5ـ دج منيا  25االمواؿ الخاصة تمثؿ 
 خبلؿ عممية اصدار أسيـ مجمس االدارة سوؼ يساىـ في عممية اإلصدار. 

 كيؼ تصبح سمطة الرقابة بالنسبة لمجمس االدارة في الفرضيتيف التاليتيف مع التعميؽ  .1
 % مف األسيـ المصدرة سوؼ تكوف مف نصيب أعضاء مجمس اإلدارة  40دج، و 2500سعر االصدار -أ 
%   مف رأس ماؿ المؤسسة غير  30دج، أعضاء مجمس اإلدارة الذيف يمتمكوف  1100سعر االصدار -ب

 معنييف بعممية الزيادة في رئس الماؿ 
 بعيف االعتبار اثناء عممية الزيادة في راس الماؿ مف الناحية االستراتيجية ماىي الشروط الواجب اخذىا  .2
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 1: استراتيجية تسيير الحقيبة المالية في إطار اقتناء أو التنازل عمى األصول.8المحور 
 
VI.  حول المحفظة االستثمارية واألوراق المالية.مفاىيم 

 مفيوم االستثمار المالي في المحفظة واألوراق المالية، مجاالتو وخصائصو.  .3
ىو "امتبلؾ أصؿ مف األصوؿ المالية عمى أمؿ أف يتحقؽ مف ورائو عائد في المستقبؿ  االستثمار المالي

 واالستثمار المالي قد يكوف مف خبلؿ عدة مجاالت". 
 تعريف االستثمار المالي. . أ

 أعطيت عدة تعاريؼ لبلستثمار المالي منيا:
والسندات وأذونات الخزانة واألدوات التجارية والودائع القابمة ىو: "االستثمار المتعمؽ باألسيـ االستثمار المالي 
 "....لمتداوؿ والخيارات

كما يعرؼ أيضا عمى أنو:" شراء حصة في رأس ماؿ ممثمة بأسيـ، أو حصة في قرض ممثمة في 
رىا القوانيف سندات أو شيادات اإليداع، تعطي مالكيا حؽ المطالبة باألرباح أو الفوائد أو الحقوؽ األخرى التي تق

 ذات العبلقة باالستثمار في األوراؽ المالية".
"يتضمف توظيؼ األمواؿ في أصوؿ مالية، بغض النظر عف شكميا، ويتطمب  فاالستثمار الماليوعميو 

 2 االستثمار المالي وجود سوؽ رأس ماؿ توفر لممستثمر تشكيمة منوعة مف أدوات االستثمار ".
 مجاالت االستثمار المالي.  . ب
 3تمثؿ مجاالت االستثمار المالي فيما يمي: ت
  :تتمثؿ ىذه األدوات في السندات أو أذونات الخزانة وشيادات اإليداع ...، تعطي لحامميا أدوات دين

 الحؽ في الحصوؿ عؿ فوائد سنوية أو فائدة في نياية المدة.
  :لحؽ في التوزيعات واألرباح تشمؿ األسيـ العادية واألسيـ الممتازة، وتمنح لحامميا اأدوات الممكية

 والحقوؽ األخرى المرتبطة بتسيير الشركة كالتصويت والمراقبة.
  :تتمثؿ في محفظة األوراؽ المالية، وىي عبارة عف مزيج مف األسيـ والسندات.أدوات مركبة 
  :تتمثؿ في عقود الخيارات والعقود المستقبمية، وعقود المبادالت.أدوات مشتقة 
لبلستثمار المالي مجموعة مف الخصائص تميزه عف باقي االستثمارات : الماليخصائص االستثمار  . ت

 4األخرى، ومف أىـ ىذه الخصائص ما يمي: 

                                                           
1
 .3تُ ٘زا اٌّحٛس باالعتؼأت ببحٛث طٍبت ِاعتش ٚاٌذوتٛساٖ، خاِؼت اٌدضائش  
المركز الجامعي  ،ليسانسمذكرة  ،سطيؼمخاطر االستثمار في األوراؽ المالية: دراسة حالة مجمع رياض  ،عميوبورزؽ  ،القادرعمراف عبد  2

 ,2ص ,2006 ,الشيخ العربي التبسي: تبسة
 ,3ص ,مرجع سابؽ ,عمراف عبد القادر وبورزؽ عمي 3
 ,6-5ص  ,مرجع سبؽ ذكره ,عمراف عبد القادر وبورزؽ عمي 4
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  لؤلوراؽ المالية أسواؽ عمى درجة عالية مف الكفاءة والتنظيـ قمما تتوفر لؤلدوات االستثمار األخرى
 سوؽ ثالثة ورابعة.فبجانب السوؽ األولية والسوؽ الثانوية، يوجد ليا أحيانا 

  وبجانب األسواؽ المحمية توجد لؤلوراؽ المالية أسواؽ دولية توفر ليا مرونة أكبر في تداوليا فتزيد مف
 درجة سيولة األمواؿ المستثمرة فييا.

  تكاليؼ المتاجرة باألوراؽ المالية تكوف عادة منخفضة بالمقارنة مع تكاليؼ المتاجرة بأدوات االستثمار
أف معظـ صفقات بيع وشراء األوراؽ المالية تتـ عمى الياتؼ أو بواسطة شاشات الكمبيوتر فتوفر األخرى، إذ 

عمى المستثمر الكثير مف النفقات، ىذا إضافة إلى األوراؽ المالية التي ال تحتاج إلى نفقات تخزيف أو صيانة 
 كما ىو الحاؿ بالنسبة لؤلصوؿ الحقيقية.

 لتجانس؛ فأسيـ شركة معينة أو سنداتيا غالبا ما تكوف متجانسة في تتمتع األوراؽ المالية بخاصية ا
 قيمتيا وشروطيا، وىذا يسيؿ عممية تقييميا ويسيؿ مف عممية احتساب معدؿ العائد المحقؽ مف كؿ ورقة.

  ال يحتاج االستثمار في األوراؽ المالية إلى خبرات متخصصة تتوجب في المستثمر كتمؾ المطموب
في األدوات األخرى، فالمستثمر في العقار مثبل يشترط فيو أف يكوف ذا دراية واسعة في توفرىا لممستثمر 

مجاؿ العقارات، في حيف يمكف لممستثمر في األوراؽ المالية أيا كانت إمكانيتو وثقافتو أف يجد أداة االستثمار 
 تقديـ المشورة.المناسبة، وسوؼ يجد في ىذا السوؽ مف المختصيف والسماسرة مف ىـ عمى استعداد ل

 تعريف المحفظة االستثمارية: .4
"ىي أداة استثمارية مركبة مف مجموعة مف األصوؿ الحقيقية والمالية التي يستثمر بيا  المحفظة االستثمارية:

 :مف تكوينيا ىو ىدف المستثمرالمشروع أموالو مأخوذة كوحدة واحدة شريطة أف يكوف 
  األصوؿ المستثمر بياتقميؿ مخاطر االستثمار عف طريؽ تنويع. 
 نمية قيمتيا السوقية لتحقيؽ أرباح رأسمالية إلى جانب األرباح اإلرادية التي قد يحصؿ عمييا مف جراء ت

 1. احتفاظو بتمؾ األصوؿ الحقيقية والمالية"
بأنيا" مجموعة األصوؿ المالية أو االستثمارات، وتعالج نظرية المحافظ  المحفظة االستثماريةكما تعرؼ 

أو تمؾ التي  المثالية والتي تحقؽ أعمى عائد ممكف في ظؿ مستوى معيف مف الخطر،اختيار المحافظ  شكمةم
 2العائد".  خطر في ظؿ مستوى معيف مفتحقؽ أقؿ درجة 

كما يمكف تعريفيا ىي " كؿ ما يممكو المستثمر مف أصوؿ وموجودات استثمارية يكوف اليدؼ مف امتبلكو  
ليا ىو تنمية القيمة السوقية ليا أو المحافظة عمى القيمة اإلجمالية لمثروة"، فالمحفظة االستثمارية ىي أداة مركبة 

ويتـ التفرقة بيف محفظة وأخرى بسبب نوعية مف أدوات االستثمار وذلؾ ألنيا تتركب مف أصمييف أو أكثر، 
االستثمارات التي تحتوييا. أو "أنيا عبارة عف مجموع القيـ المنقولة المتمثمة في األسيـ والسندات والتي تكوف 

 بحوزة مالكيا )المستثمر(... " 

                                                           
 ,30ص ,1998 ,عماف: األردف ,1ط ,دار وائؿ لمنشر ,مبادئ االستثمار المالي والحقيقي ,زياد رمضاف 1
 ,248ص ,1997 ,2ط ,اإلسكندرية ,الدار الجامعية لمنشر ,أساسيات االستثمار في بورصة األوراؽ المالية ,محمد صالح الحناوي 2
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 التشكيمة، أوؾ كما يمكف أف نقترح تعريفا أخر أكثر دقة وىو" أف المحفظة األوراؽ المالية عبارة عف تم 
وسندات( مختمفة النوع، وتواريخ االستحقاؽ، يحتفظ بيا المستثمر،  )أسيـالتعريفة المعينة مف عدة أوراؽ مالية 

 ويقوـ بإدارتيا لمحصوؿ عمى ىدفيف رئيسيف: 
 .العائد المترتب عف االستثمار في األوراؽ المالية 
 .1إمكانية تحويؿ تمؾ األوراؽ إلى سيولة جاىزة في حالة احتجاج المستثمر لذلؾ 

VII. أشكال وأنواع عوائد األوراق المالية والمحفظة 
 2أشكال عوائد األوراق المالية  .3

 تأخذ عوائد الموجودات المالية ثبلثة أشكاؿ ميمة:
ممكية مثؿ األسيـ، فحامؿ السيـ إذا كانت ىذه الموجودات تمثؿ حقوقا في أمواؿ توزيعات األرباح:  . أ

 .شريؾ في الشركة التي أصدرت ىذا السيـ، لذلؾ فيومف مالكييا وحقوقو ىي مف حقوؽ المساىميف
إذا كانت الموجودات المالية تمثؿ أمواؿ اقتراض مثؿ السندات، فحامؿ السند مقرض لمشركة الفوائد:  . ب

فالسند يعطي لحاممو الحؽ في الحصوؿ عمى الفائدة التي أصدرت ذلؾ السند، وقيمة القرض ىي قيمة السند، 
 المتفؽ عمييا مف الشركة المقترضة التي أصدرت ىذه السندات.

تنتج األرباح الرأسمالية مف إعادة بيع الموجودات المالية، فحامؿ السيـ أو حامؿ األرباح الرأسمالية:  . ت
 .بو، يكوف الفرؽ ىو الربح الرأسماليالسند إذا استطاع أف يبيعو بمبمغ يزيد عف المبمغ الذي اشترى 

 أنواع العوائد. .4
 Realized Rate Of Return  3العائد الفعمي  . أ
العوائد التي يحققيا المستثمر فعبل مف اقتنائو أو بيعو ألداة االستثمار، وبذلؾ فيي قد تكوف عوائد  ىي

إدارية أو عوائد رأسمالية أو مزيجا منيا والذي يكوف عاًدة مختمًفا عف العائد المتوقع. ويحسب ىذا المعدؿ وفؽ 
 المعادلة اآلتية:

التغيرات الفعمية في  السعر السوقي لمسيـ مقسـو األرباح الموزع الفعمي
مبمغ االستثمار األولي

 معدؿ العائد الفعمي 

 Expected Return  E(R)  4العائد المتوقع   . ب
 "ىو القيمة المتوقعة لمعوائد المحتمؿ حدوثيا عند االستثمار المالي". العائد المتوقع 

                                                           
 ,37ص ,جامعة ورقمة ,مجمة الباحث ,مخاطرىا المحفظة االستثمارية: تكوينيا و ,بف موسى كماؿ 1
 متاح عمى:  ,]عمى الخط[  ,بحث حوؿ تقييـ األوراؽ المالية ,منتدى التمويؿ اإلسبلمي 2

   <http://islamfin,go-forum,net/t589-topic >   (2012جويمية  21)أطمع عميو بتاريخ, 
الجامعة اإلسبلمية غزة لمدراسات العميا: قسـ إدارة  ,رسالة ماجستير ,السيولة المصرفية وأثرىا في العائد والمخاطرة ,سيريف سميح أبو رحمو 3

 ,39ص ,2009 ,األعماؿ
 ,4, ص 2005الجامعة اإلسبلمية لمدراسات العميا, غزة, حريػػة الشريؼ, تقرير حوؿ عائد ومخاطر االستثمار وكيفية قياسيا,  4

http://islamfin.go-forum.net/t589-topic
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والتي يصعب فييا تحديد عائد االستثمار المتوقع بسيولة، حيث أف  حالة عدم التأكدوىنا نتحدث في 
المستثمر يصعب عميو أف يحدد بدقة معدؿ العائد المتوقع عمى االستثمار، ولذلؾ فإف المستثمر يسعى لتقدير 

 العائد حيث أف ذلؾ يساعده في تقدير المخاطر المحيطة بيذا العائد.
و المقابؿ الذي يتوقع المستثمر الحصوؿ عميو مستقببل نظير بأنو "ى المتوقع العائدويمكف تعريؼ 

 استثماره ألموالو، فالمستثمر يتطمع دائما إلى ىذا العائد بيدؼ تنمية ثروتو وتعظيـ أمبلكو".
، فإنو مف الممكف لو أف يحدد بدقة تامة العائد المتوقع التأكد التامولكف إذا كاف المستثمر يعمؿ في ظؿ 

 االستثمار.الحصوؿ عميو مف 
فإنو مف الصعب عميو أف يحدد بدقة حجـ العائد الذي  عدم التأكدولكف إذا كاف المستثمر يعمؿ في ظؿ 

 يتوقع تحقيقو.
 حساب العائد المتوقع لالستثمار:

 : ويحسب معدؿ العائد المتوقع لبلستثمار وفؽ المعادلة اآلتية
التغيرات المتوقعة في السعر السوقي لمسيـ مقسوـ األرباح الموزع المتوقع

مبمغ االستثمار األولي
 معدؿ العائد المتوقع 

أوىو" ذلؾ العائد الذي يتوقعو المستثمروف في السوؽ حيث يتـ حسابو مف خبلؿ ضرب كؿ عائد محتمؿ 
 لعائد المتوقع" ويحسب وفؽ المعادلة التالية:لممشروع في احتماؿ حدوثو ثـ تجمع اإلجابات فيكوف الجواب ىوا

 ( )  ∑     

 

   

 

 احتمالية حدوث الحدث. Pri =العائد مف الفترة )المحتمؿ(.  Ri =  .العائد المتوقع E(R) =حيث: 
= m .عدد العائدات الممكنة 

 :01مثال
ألؼ دينار في  100يمي التوزيع االحتمالي تبعا لموضع االقتصادي لمعوائد المحتمؿ حدوثيا مف استثمار  فيما

 أحد المشروعات.
 مل حدوثيا تبعا لموضع االقتصادي.: التوزيع االحتمالي لمعوائد المحت3رقم الجدول 

 احتمال حدوثها العائد المحتمل الحالة االقتصادٌة

%00- كساد  0200 

%51 عادٌة  02.0 

%01 ازدهار  02.0 

%0. تضخم  0250 

 احسب العائد المتوقع ليذا المشروع؟ المطموب:
 الحل:

 ( )  ∑     

 

   

 

( =-20%)(0.20( + )15 %)(0.3 ( + )25%)(0.40( + )30%)(0.10) 
 =-4 + %4.5+ %10+ %3% 



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

118 
 

  =13.5% 
 قيمة العائد ال تتجاوز الواحد الصحيح. مالحظة:

 العائد المطموب أو المرغوب فيو.  . ت
ىو "العائد الذي يرغب المستثمر في الحصوؿ عميو وعادة ما يكوف مبلئما لمستوى المخاطر التي 

 ".سيتعرض ليا المشروع أو أداة االستثمار
أدنى معدؿ عائد عمى االستثمار يطمبو المستثمروف لتعويضيـ عف تحمؿ المخاطرة  كما يعرؼ بأنو"

 1يبلؾ المالي لممستقبؿ". وتأجيؿ االست
      (     )   

  .معدؿ العائد المطموب عمى السيـ العادي Ri : حيث
    = معدؿ العائد الخالي مف المخاطر.
    = متوسط معدؿ عائد محفظة السوؽ.

β = معامؿ بيتا.
 

 
(1, 2, 3,…. n) = I 

VIII. .أساليب قياس عوائد األوراق المالية والمحفظة 
 قياس عوائد األوراق المالية )السندات واألسيم(. .3
 عوائد السندات.  . أ

 تأخذ عوائد السندات أشكاال مختمفة حسب الغرض مف حسابيا، ويمكف قياسيا بعدة طرؽ وىي: 
 :العائد الكمي 
السندات ديوف طويمة األجؿ، يتضمف العائد الكمي عمى السند كؿ مف العائد والتغير في السعر خبلؿ فترة  تعتبر

 2وتعطى الصيغة العامة لمعائد الكمي بالعبلقة التالية:  .زمنية معينة

    
     (        )

  
 

It  / الفائدة المدفوعة خبلؿ فترة االحتفاظ بالسند =P0  / القيمة السوقية لمسند =PB .سعر شراء السند = 
 :02مثال

 ليكف لدينا المعطيات التالية. 
It  =130 .وف   P0  =1040  .وف  PB  =1000 .وف 

 ما ىو العائد الكمي عمى السند؟ المطموب:

    
    (          )

    
          

                                                           
 ,40ص ,مرجع سابؽ ,سيريف سميح أبو رحمو 1
 متاح عمى:  ,]عمى الخط[ ,المعيد العربي لمتخطيط: الكويت 2

< http://www,arab-api,org/course1/c1_2,htm>  (2012جويمية  19)أطمع عميو بتاريخ, 

http://www.arab-api.org/course1/c1_2.htm
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 :)العائد الجاري )الحالي 
الجاري بالعبلقة  وتعطى الصيغة العامة لمعائد .السوقية الحالية لمسند سنويا لمقيمةىو نسبة الفائدة المدفوعة 

                1التالية: 
 

I   .الفائدة المدفوعة سنويا = P0 .القيمة السوقية لمسند = 
 :03مثال

 لتكف لدينا المعطيات التالية.
جنيو، فإف العائد  130جنيو ويغؿ ىذا السند فائدة سنوية قدرىا  1040كاف أحد السندات يباع حاليا بمبمغ  إذا

 الحالي لمسند ىو:
I  =130 .وف   P0  =1040 .وف 

 ما ىو العائد الجاري عمى السند؟.المطموب: 
    

   

    
             

عمى ىذه الطريقة في قياس العائد أنيا تتجاىؿ األرباح أو الخسائر الرأسمالية التي يحققيا حامؿ السند،  ويعاب
 كما أنو يتجاىؿ القيمة الزمنية لمنقود.

  :العائد حتى االستحقاقYield to Maturity- YTM)) 
ى افتراض أنو سيحتفظ بيا ىو" العائد الذي يحصؿ عميو المستثمر الذي يشتري السندات اليوـ بسعر السوؽ عم

 حتى نياية التعامؿ وأنو سيمتـز بسداد كؿ الدفعات الرئيسية في موعدىا المحدد".
في الواقع تقدير لمفائدة والعوائد التي يمكف الحصوؿ عمييا في المستقبؿ،  العائد حتى تاريخ االستحقاقويعد 

 .وبيذا يفيد المستثمريف في المقارنة ما بيف مكاسب االستثمارات المختمفة
نسبة معدؿ الزيادة السنوية لمعرفة الفائدة المتوقعة، ولكنو في بعض  حتى تاريخ االستحقاقويستخدـ العائد 

% يتـ حساب العائد حتى 10.25حساب الزيادة نصؼ السنوية فإذا كانت نسبة الفائدة  األسواؽ الكبرى يتـ
 %.5تاريخ االستحقاؽ بفائدة نصؼ سنوية تقدر ب 

ىو" إجمالي العائد الذي سيتمقاه المستثمر نظير احتفاظو بالسند حتى  العائد حتى االستحقاقبعبارة أخرى، إف 
ائد )الكوبونات( التي يتمقاىا المستثمر مف وقت شراء السند حتى تاريخ تاريخ االستحقاؽ وىو يعادؿ كافة الفو 

 2االستحقاؽ باإلضافة إلي أي أرباح أو خسارة رأس مالية". 
 بالعبلقة التالية:YTM)ويعطى العائد حتى االستحقاؽ )

                  
   (     )  ⁄

(    )  ⁄
 

Approximate.تقريبي = 
                                                           

 ,نفس المرجع السابؽ ,]عمى الخط[ ,المعيد العربي لمتخطيط: الكويت 1
 متاح عمى: ,]عمى الخط[ ،االستحقاؽالعائد حتى  2
 ,(2012جويمية  20<  )أطمع عميو بتاريخ  http://www,nuqudy,com/ 6885-تعميـ/مصطمحات/العائد_حتى_اإلستحقاؽ> 
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I  .الفائدة المدفوعة سنويا =M  .القيمة االسمية لمسند =n .الفترة المتبقية حتى استحقاؽ السند = 
 :04مثال

 لدينا المعطيات التالية:  
 وف. M  =1000القيمة االسمية لمسند 

 (.Mلمسند  عمى القيمة االسمية I)نسبة الفائدة المدفوعة سنويا  %10: معدؿ الكوبوف
 وف. I  =1000  10 = %100نويا الفائدة المدفوعة س
 (.nسنوات)  7 السند مستحؽ بعد

 وف. P0  =1120القيمة السوقية لمسند 
 ما ىو العائد التقريبي حتى االستحقاؽ؟المطموب: 

 الحؿ:
                  

     (          )  ⁄

(         )  ⁄
            

 :األسيم . عائد2
 أ. عائد السيم الممتاز:

 1حسب العبلقة التالية:  .ثابتة بصفة دورية يحصؿ حامؿ السيـ الممتاز عمى توزيعات نقدية

    
  

  
 

DP  .التوزيعات السنوية لمسيـ الممتاز =P0  .القيمة السوقية لمسيـ = 
 :05مثال

 وف. P0  =88  وف. DP  =7.50    لدينا المعطيات التالية: 
 ؟ةالممتاز ما ىو العائد عمى السيـ المطموب: 

    
    

  
            

 عائد السيم العادي: . ب
يعتمد في قياس عائد السيـ العادي عمى عائد فترة االحتفاظ حيث يعتبر ىذا المقياس مف أفضؿ المقاييس 
التي تيـ المستثمر وبخاصة المستثمر الذي لديو محفظة مالية حيث يقيس ىذا المعيار العائد المحقؽ لحامؿ 

مكف أف تكوف فترة االحتفاظ سنة أو أكثر السيـ أو لممستثمر خبلؿ فترة االحتفاظ بيذه األوراؽ المالية ومف الم
 2مف سنة أو أقؿ مف سنة. 

 :عائد فترة االحتفاظ لسنة 
 إذا كانت فترة االحتفاظ سنة واحدة يحسب معدؿ العائد بفترة االحتفاظ عمى النحو اآلتي:

                                                           
 ,مرجع سبؽ ذكره ,]عمى الخط[ ,المعيد العربي لمتخطيط: الكويت 1
 ,75ص ,2008 ,عماف: األردف ,دار المناىج لمنشر والتوزيع ,إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة ,غازي فبلح المومني 2
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     (        )

  
 

Dt .األرباح الموزعة خبلؿ فترة االحتفاظ بالسيـ = 
P0 .القيمة السوقية )سعر البيع( لمسيـ = 
PB .سعر شراء السيـ = 

 أ 06مثال 
 .Dt  =16.  P0  =70.  PB   =58ليكف لدينا المعطيات التالية:  

 ما ىو العائد الكمي عمى السيـ؟ المطموب:
    (                  )      

   (      )

  
          

 ب 06مثال 
دينار لمسيـ وقاـ ببيعو في  18شراء أسيـ شركة بمبمغ  01/01/2009قرر أحد المستثمريف في    
دينار عف قيمة األرباح الموزعة في  0,400دينار، وقد حصؿ المستثمر عمى مبمغ  20بمبمغ  31/12/2009

 نياية السنة المذكورة.
 ء وبيع السيـ؟بيف مقدار العائد المتحقؽ عف عممية شرا المطموب:

(   )  
      (     )

  
 
   

  
     

 ت 06مثال 
دينارا  5.25دينار لمسيـ الواحد، ويعتقد أف سعره يصؿ في نياية السنة إلى  4.5سيـ يباع في السوؽ بمبمغ   

 دينار في نياية السنة، أحسب معدؿ عائد فترة االحتفاظ؟ 0.25فإذا تـ توزيع أرباح 
 الحل:

(        )       

   
 معدؿ عائد فترة االحتفاظ 

 معدؿ عائد فترة االحتفاظ      دينار     مف الدينار
 دينار. 22.0أو %22وىذا يعني أف كؿ دينار مف المبمغ المستثمر يكوف المعدؿ العائد لفترة االحتفاظ ىو

 :العائد في حالة االحتفاظ بالسيم ألقل من سنة 
 العبلقة التالية: ، وفؽسنةألقل من يتـ حساب عائد السيـ 

                   (   )  
(     )

  
 

P0  .القيمة السوقية )سعر البيع( لمسيـ = PB .سعر شراء السيـ = 
 :07مثال 

دينار ويتوقع أف يكوف  4.5فرضنا أف فترة االستثمار أقؿ مف سنة وكاف سعر السيـ عند الشراء اآلف  لو
 دينار فإف عوائد فترة االحتفاظ خبلؿ ىذه الفترة: 5.25سعره عند البيع 

        

   
 عوائد فترة االحتفاظ خبلؿ ىذه الفترة 
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 عوائد فترة االحتفاظ خبلؿ ىذه الفترة     
دينار، حيث حصمنا  0.16أو %16دينار مف المبمغ المستثمر يكوف معدؿ عائد فترة االحتفاظ ىو أي أف كؿ

 عمى عائد أقؿ مف الحالة األولى وىذا واقع حيث أف معدؿ العائد يزيد مع زيادة الفترة الزمنية.
 :العائد في حالة االحتفاظ بالسيم ألكثر من سنة 

إذا كانت فترة االحتفاظ لمدة أكثر مف سنة أي لعدد مف السنوات فإف معدؿ العائد لفترة االحتفاظ يحسب عمى  أما
 النحو اآلتي:

   (     )

 
 
(     )

 
 العائد عمى االحتفاظ بالسيـ ألكثر مف سنة 

Dt = خبلؿ فترة االحتفاظ بالسيـ.األرباح السنوية الموزعة 
P0 .القيمة السوقية )سعر البيع( لمسيـ = 
PB .سعر شراء السيـ = 
n.عدد السنوات التي تـ احتفاظ السيـ بيا = 

أي أف معدؿ العائد لفترة االحتفاظ ىو عبارة عف األرباح الرأسمالية مقسومة عمى عدد السنوات، مضافا إلييا 
 البيع. كما ىو وارد في المعادلة السابقة.األرباح الموزعة أي الكؿ مقسوـ عمى معدؿ سعر الشراء مع سعر 

 :08مثال 
دينار وحصؿ المستثمر عمى ربح بمقدار  10دينار وبعد أربع سنوات تـ بيعو بمبمغ  8.5تـ شراء سيـ بمبمغ    

 دينار. 0,5
 أحسب مقدار العائد الذي حققو المستثمر عمى السيـ المذكور خبلؿ الفترة المذكور؟ المطموب:

      (      )

 
 
(      )

 
 اٌؼائذ ػٍى االحتفاظ باٌغُٙ ألوثش ِٓ عٕت 

                
 دينار. 0.975أو %9.75 أي أف كؿ دينار مف المبمغ المستثمر يكوف معدؿ العائد لفترة االحتفاظ السنوي

 
 قياس عائد المحفظة المالية. .4

 1"عبارة عف المتوسط المرجح لعوائد األوراؽ المالية المشكمة ليا".  ىو عائد المحفظة
 مجموع عوائد األوراؽ المالية المرجحة بأوزانيا مضروبة في عائد االستثمار لمورقة".»أو ىو 

وتتمثؿ عوامؿ الترجيح في نسبة األمواؿ المستثمرة في كؿ صنؼ لؤلوراؽ المالية المكونة لممحفظة، ومنو تكوف 
 لعائد كما يمي:صيغة ا

    ∑     

 

   

 

 حيث: 
Rp .عائد المحفظة المالية = 

                                                           
 ,424ص  ,1999 ,اإلسكندرية ,توزيع منشأة المعارؼ ,إدارة األسواؽ والمنشآت المالية ,منير إبراىيـ ىندي 1



 دسٚط ٚتّاسٌٓ ِمٍاط اٌتغٍٍش ٚاالعتشاتٍدٍت اٌّاٌٍت ٌٍّؤعغت
 

123 
 

Ri  عائد الورقة المالية =i. 
Xi =  نسبة األمواؿ المستثمرة في الورقة الماليةi. 
n .تمثؿ عدد األوراؽ المالية المكونة لممحفظة = 

 : 09مثال 
 ليكف لدينا الجدوؿ التالي
 .(Xi)والنسبة المستثمرة في كل ورقة  (Ri)معدل العائد المتوقع  : 4 رقم جدولال

 Bالورقة  Aالورقة  البياف
 Ri 0.12 0.16معدؿ العائد المتوقع 
 δi 0.06 0.06االنحراؼ المعياري 

 Xi 0.5 0.5النسبة المستثمرة في كؿ ورقة 
 ؟ Bو Aما ىو معدؿ العائد المتوقع عمى المحفظة المتكونة مف الورقتيف 

Rp = (0.5) (0.12) + (0.5) (0.16) = 0.14  =14% 
 قيمة العائد ال يتجاوز الواحد الصحيح.مالحظة: 

  
IX. مخاطر المحفظة واألوراق المالية 

 مفيوم مخاطر االستثمار المالي .3
احتماؿ  في الفكر المالي عمى أنيا " درجة التقمبات التي تحدث في العائد المتوقع "، أو المخاطرةتعرؼ 

 1انحراؼ العائد الفعمي لبلستثمار عف العائد المتوقع. 
 تصنيف مخاطر االستثمار في المحفظة واألوراق المالية . أ

 2أوال: مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة 
يمكف تصنيؼ المخاطرة مف منظور الفكر المالي عمى أساس أسبابيا حيث تنشأ المخاطر غالبًا إما ألسباب 

 ألسباب خارجية ) مخاطر منتظمة (.ا أو غير منتظمة( داخمية ) مخاطر
 المخاطر الغير منتظمة: -1

ىي التقمبات في العائد المتوقع لكافة االستثمارات القائمة والتي ترجع لعوامؿ داخمية خاصة بالمنشأة مثؿ ضعؼ 
منيج التغطية  – تراتيجيةاالسكفاءة اإلدارييف والتي يمكف الرقابة عمييا وتبلفييا باستخداـ إحدى مناىج اإلدارة 

 محفظة.القائـ عمى التنويع لتكويف  –الطبيعية 
 المخاطر المنتظمة:-2

                                                           
 ,3ص ,2004 ,بحث ,إدارة محافظ االستثمار ,ربحي عبد القادر الجديمي 1
  ,12ص ,2004 ,القاىرة ,دار طيبة لمنشر ,االستثمار في البنوؾ والمؤسسات المالية: مف منظور إداري ومحاسبي ,ربحي عادؿ محمد رزؽ 2
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ىي الناتجة عف ظروؼ النشاط االقتصادي بوجو عاـ وال يمكف تجنبيا أوالسيطرة عمييا مثؿ التقمبات في الفائدة 
ف كاف مف الممكف تقميؿ حجميا باستخداـ إحدى مناىج اإلدارة  أو مخاطر سعر صرؼ العمبلت األجنبية، وا 

 القائـ عمى استخداـ أدوات مالية مبتكرة. –منيج التغطية المالية  – االستراتيجية
 1ثانيا: كما يمكن تقسيم المخاطر إلى ما يمي: 

 عدـ قدرتو عمى السداد. فشؿ المقترض أووتتعمؽ بإمكانية :  Risk Credit االئتمانمخاطر  .1
وتعني عدـ القدرة عمى مواجية االلتزامات الخاصة بالمعامبلت البنكية في  :Liquidityمخاطر السيولة  .2

 الوقت المحدد ليا.
 التقادـ. وتتمثؿ في مخاطر األعماؿ والتي تتمثؿ في المنافسة أو :Steategic Riskمخاطر األعمال  .3
وتتمثؿ في عدـ االمتثاؿ لمقواعد والقوانيف  التي تنظـ  :Risk Compliance مخاطر اإلذعان  .4

 عمميات التشغيؿ.
وىي المخاطر الناتجة عف تذبذب أسعار السمع والتي تؤثر  :Risk Commodity المخاطر السمعية  .5

 عمى التدفقات النقدية لممنشآت.
اء الوظائؼ التشغيمية طبقا وىي المخاطر الناتجة مف عدـ أد :Risk Operatinمخاطر التشغيل   .6

 لقواعد ليا.
 

 2وىي: ثالثا: المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية: 
وىي المخاطر المتعمقة بجودة الخدمات والمنتجات التي تقدميا  :Risk Reputation مخاطر السمعة  .1

 المنشآت المالية مقارنة بالمنافسيف.
وىي المخاطر المتعمقة بالقوانيف والقواعد المنظمة التي تتواجد عند قياـ : Risk Legal المخاطر القانونية  .2

 المنشاة بتقديـ خدمات مالية جديدة أوعند تنظيـ التعامبلت المالية.
وىي المخاطر التي تظير عند قياـ المنشأة بإحداث تغير  :Future Responsibilityمخاطر المسئولية  .3

 ياساتيا.مستقبمي في خدماتيا أومنتجاتيا أوس
وىي تمؾ المخاطر المتعمقة بالتركيز واالعتماد  :Product Concentration Riskمخاطر تركز المنتج  .4

عمى عدد قميؿ مف المنتجات في حيف أف االعتماد عمى عدد أكبر مف المنتجات مع التنويع يحؽ ربحية 
 أكبر. 

 التطوير في منتج حالي. أو: وتظير عند تقديـ منتج جديد Opportunityتكمفة الفرصة البديمة  .5
 طرق قياس المخاطر لممحفظة واألوراق المالية. .2
 قياس مخاطر األوراق المالية.  .أ
 يمكف قياس مخاطرة أصؿ مالي بطرؽ متعددة منيا:    

                                                           
  ,12ص ,2004 ,القاىرة ,دار طيبة لمنشر ,االستثمار في البنوؾ والمؤسسات المالية: مف منظور إداري ومحاسبي ,عادؿ محمد رزؽ 1
 ,3ص ,مرجع سابؽ ,عبد القادر الجديمي 2
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 التبايف واالنحراؼ المعياري. -
 معامؿ االختبلؼ. -
 معامؿ بيتا. -

 :التباين واالنحراف المعياري 
 يعرؼ التبايف بأنو مجموع مربعات انحراؼ القيـ عف وسطيا الحسابي ويقاس وفقا لممعادلة التالية: 

   ∑*(    (  )+ 
 

   

 (  ) 

 حيث: σويعرؼ االنحراؼ المعياري عمى أنو الجذر التربيعي لمتبايف حيث يرمز لو بالرمز 
  √   

ويتـ التعرؼ عمى الخطر المرتبط باستثمار معيف، مف خبلؿ معرفة تغير معدالت العائد، حيث كمما زاد التقمب   
 في ىذه المعدالت، أوبمعنى آخر اتساع مدى منحنى التوزيع االحتمالي لمعدالت العائد، والذي يقيسو التبايف أو

االنحراؼ المعياري انخفضت  بة التبايف أواالنحراؼ المعياري، كمما زادت المخاطر، وكمما انخفضت نس
 المخاطر التي تتعرض ليا الورقة المالية.

 :10مثال
 ، وفؽ الجدوؿ الموالي:x1حساب التبايف واالنحراؼ المعياري لسيـ مجمع رياض سطيؼ

 .X1: حساب التباين لسيم مجمع رياض سطيف  5الجدول رقم 
iPRxERx 2

11 ))(( 

 

2

11 ))(( RxERx 

 
)( 11 RxERx 

 
)( 1RxE  (%) iR

 p اٌغٕٛاث 

01000.0 0103000 01..0 010.-  .013. 010 0000 

0100000 0100000 01000 010.-  -01.3  010 000. 

010.00. 0100000 -0100.3  010.-  -30130  010 0000 

0100.00 0100... -010003  010.-  -.010.  010 0003 

0100300 010.000 01.300 010.-  0100 010 0000 

 اٌّدّٛع . - - - - 0100000

 :التبايف يساويومنو نجد أف 
            

 ويمكف إيجاد االنحراؼ المعياري مف خبلؿ الجذر التربيعي لمتبايف كما يمي:    
  √    √                

% 17ىذه القيمة لبلنحراؼ المعياري تشير إلى التغير في معدالت العائد حوؿ متوسطيا بنسبة كبيرة تقدر بػ
وىوما يفسر بارتفاع حجـ مخاطر االستثمار في سيـ مجمع رياض سطيؼ الذي سببو انخفاض معدالت العائد 

 المحقؽ، وأيضا انخفاض حجـ التداوؿ.
 :معامل االختالف 

يمكف أف تظير بعض المشاكؿ في استخداـ االنحراؼ المعياري كمقياس لمخطر )حيث يمكف أف يتساوى 
االنحراؼ المعياري ألصميف مالييف وبالتالي تتساوى الخطورة مع أف النسبة المئوية النحراؼ العوائد ألحدىما 
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قياس لمخطر بدال مف االنحراؼ استخدمنا معامؿ االختبلؼ كم أكبر مف اآلخر(، ويمكف تجنب ىذه المشكمة لو
المعياري، ويتـ حساب معامؿ االختبلؼ عف طريؽ قسمة االنحراؼ المعياري عمى الوسط الحسابي لمقيـ 

 1المتوقعة بالصورة التالية: 
   

   
 (  )

 
فمعامؿ االختبلؼ يستخدـ عادة في حالة عدـ تساوي القيـ المتوقعة لعوائد المشروعات البديمة، باإلضافة إلى    

ذلؾ فإف معامؿ االختبلؼ يستخدـ عادة في تقييـ الخطر في المشروعات الفردية، في حيف يستخدـ االنحراؼ 
عدد مف االستثمارات المنوعة ينظر إلييا  المعياري في مقارنة الخطر بيف مجموعة استثمارات تمثؿ كؿ منيا

 كوحدة واحدة.
 :معامل بيتا لمسيم 

معامؿ بيتا مقياس إحصائي لممخاطر المنتظمة، ويقيس حساسية عائد األوراؽ المالية اتجاه عائد محفظة السوؽ، 
أي أنو مقياس لتوافؽ حركة عائد ورقة معينة مع عائد مجموعة مف األوراؽ المالية في السوؽ والتي تشكؿ 

ائد الورقة المالية ومعدؿ عائد محفظة محفظة السوؽ، تعتمد قيمة بيتا عمى العبلقة التاريخية بيف معدؿ ع
 ، وىوmRوعائد السوؽ  xRبيف عائد الورقة المالية  حساب التباين المشتركالسوؽ، ولحساب معامؿ بيتا يجب 
واالنحراؼ  Rxσبيف العائديف في كؿ مف االنحراؼ المعياري لعائد الورقة  rحاصؿ ضرب معامؿ االرتباط 

 يعطى بالعبلقة التالية:  والذي Rmσالمعياري لعائد السوؽ 
    (      )    (      )            

 ومنو يمكف صياغة عبلقة معامؿ بيتا مف خبلؿ ما يمي:
   

   (     )

   
 

 
 (     )(   )(   )

   
 

 
 (     )(   )

   
 

فإف عائد الورقة المالية سوؼ يتقمب صعودا ونزوال وفقا لتقمب عوائد المحفظة  صحيح 1بيتا يساوي إذا كاف: 
في السوؽ، أما إذا كاف أكبر مف الواحد الصحيح فعائد الورقة المالية يكوف أكثر تقمبا مف عائد محفظة السوؽ، 

 و مخاطر ضعيفة.أما لوكاف أقؿ مف الواحد فسيكوف أقؿ تقمبا مقارنة بعائد محفظة السوؽ وبالتالي يكوف ل
 :11مثال

 :X1حساب معامل بيتا لمسيم 
 يتـ التطرؽ إلى X1 قبؿ حساب معامؿ بيتا لسيـ رياض سطيؼ

 أوال : العائد المحقؽ والمتوقع لمسوؽ. - 
 ثانيا : تبايف عائد السوؽ.- 
 ثالثا: التبايف المشترؾ بيف عائد السوؽ وعائد سيـ سطيؼ.-

 رابعا :حساب معامؿ بيتا لسيـ رياض سطيؼ. -   
 أوال :العائد المحقق والمتوقع لمسوق.

                                                           
 ,41ص ,مرجع سابؽ ,عمراف عبد القادر وبورزؽ عمي 1
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 يتـ الوصوؿ إلى العائد المحقؽ والمتوقع لمسوؽ مف خبلؿ العبلقة التالية:
 
 
 

 حيث:
1XR(% .العائد المحقؽ لسيـ رياض سطيؼ :)2XR(%.العائد المحقؽ لسيـ األوراسي :) 

3XR(%    .العائد المحقؽ لسيـ صيداؿ :) mR(%      .العائد المحقؽ لمسوؽ :)iP.االحتماؿ : 
)( mRE(%.العائد المتوقع لمسوؽ :) 
 : حساب العائد المحقق والمتوقع لمسوق.6الجدول رقم 

(%))( mRE iP (mR)% (3XR)% (2XR )% (1XR )% اٌغٕٛاث 

0.91 0.2 4.54 0.65 2.59 10.37 2000 

-0.92 0.2 -4.58 -7.99 -5.02 -0.73 2001 

-6.18 0.2 -30.92 -33.46 -22.94 -36.36 2002 

-1.57 0.2 -7.86 -25.37 17.44 -15.66 2003 

2.75 0.2 13.73 17.30 17.68 6.22 2004 

 اٌّدّٛع - - - - 1 5.01-

 ثانيا :تباين عائد السوق
 خبلؿ الجدوؿ الموالي:يتـ الوصوؿ إلى مخاطرة السوؽ مف 

 : حساب تباين عائد السوق. 7 الجدول رقم
imm PRER 2))((  iP

 
2))(( mm RER  )( mm RER 

 
 اٌغٕٛاث

0.00182 0.2 0.00912 0.0955 2000 

0.00037 0.2 0.00185 0.0043 2001 

0.01343 0.2 0.0671 -0.2591 2002 

0.00016 0.2 0.00081 -0.0285 2003 

0.00702 0.2 0.0351 0.1874 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.02135

 ومنو نجد أف تبايف عائد السوؽ:
   
          

 أما االنحراؼ المعياري لعائد السوؽ نحصؿ عميو عف طريؽ جذر التبايف كما يمي:

      √   
   √                

 التباين المشترك بين عائد السوق وعائد سيم رياض سطيفثالثا: 
 يمكف حساب ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 : حساب التباين المشترك بين عائد السوق وعائد سيم رياض سطيف. 8الجدول رقم 
)cov( 1 mRRx  iP )(( 11 RxERx  )( mm RER  اٌغٕٛاث 
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0.00336 0.2 0.176 0.0955 2000 

0.00006 0.2 0.065 0.0043 2001 

0.01509 0.2 -0.2913 -0.2591 2002 

0.00048 0.2 -0.0843 -0.0285 2003 

0.00504 0.2 0.1345 0.1874 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.02403

  حساب معامل بيتا لسيم رياض سطيف رابعا :
 بيتا لسيـ رياض سطيؼ بالعبلقة التالية:ومنو يمكف حساب معامؿ 

13.1
01235.0

02403.0).(
2

1
1 

Rm

mRRxCOV
x




 
 قياس مخاطر المحفظة المالية .ب

االستثمارات والمحفظة المثمى ىي التي تحقؽ  المحفظة ىي عبارة عف مجموعة مف األصوؿ المالية أو
مستوى معيف مف تمؾ التي تحقؽ درجة مخاطر في ظؿ  أعمى عائد ممكف في ظؿ مستوى معيف مف الخطر، أو

 التبايف، معامؿ االختبلؼ، معامؿ بيتا. العائد ويمكف قياس مخاطر المحفظة مف خبلؿ االنحراؼ المعياري أو
 1التباين واالنحراف المعياري:  . أ
 :قياس التباين واالنحراف المعياري لمحفظة مكونة من أصمين ماليين 

 ايف الذي يعطى بالعبلقة التالية:مف خبلؿ التبX1, X2يتـ قياس خطر محفظة مكونة مف أصميف 
   
       

  (   )   
    (   )   (     ) 

 حيث:
a تمثؿ نسبة األصؿ :X1 .في المحفظة 

 ويتـ الحصوؿ عمى قيمة االنحراؼ عف طريؽ جذر التبايف كما يمي:
    √     

  (   )    
    (   )   (     ) 

 لتباين واالنحراف المعياري لمحفظة مكونة من عدد اN :من األصول المالية 
 األصوؿ المالية عف طريؽ العبلقة التالية لمتبايف: Nيتـ قياس خطر محفظة مكونة مف عدد 

   
  ∑  

 

 

   

   
  ∑∑  

 

   

 

   

       (     ) 

 والتي يمكف تمثيميا بالشكؿ التالي:

   
  (               )

[
 
 
 
         
         
 
 
   

       
       
     

 
 
   ]
 
 
 

[
 
 
 
 
  
  
 
 
  ]
 
 
 
 

 

 أصؿ مالي مف خبلؿ الجذر التربيعي لمتبايف. Nويمكف إيجاد االنحراؼ المعياري لممحفظة ذات 
 :12مثال
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 X2تمثؿ  سيـ رياض سطيؼ،   X1حيث   X1،X2،X3نعتبر المحفظة المالية المكونة مف ثبلث أصوؿ مالية 
تمثؿ سيـ مجمع صيداؿ، حيث تتشكؿ ىذه المحفظة مف نسب متساوية مف كؿ  X3،  األوراستمثؿ سيـ فندؽ 

 أصؿ.
 ولحساب مخاطرة المحفظة يتـ: 

 أوال: حساب االنحراف المعياري لسيم مجمع رياض سطيف ولسيم فندق األوراسي ولسيم صيدال.
 :X1المعياري لسيم مجمع رياض سطيف حساب التباين واالنحراف   -1

 يمكف الوصوؿ إلى مخاطرة االستثمار في سيـ مجمع رياض سطيؼ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
 .x1: حساب التباين لسيم مجمع رياض سطيف 9 الجدول رقم

iPRxERx 2

11 ))((  2

11 ))(( RxERx  )( 11 RxERx  )( 1RxE (%)iR p اٌغٕٛاث 

0.00619 0.03098 0.176 0.07- 10.37 0.2 2000 

0.00084 0.00422 0.065 0.07- -0.73 0.2 2001 

0.01697 0.08485 -0.2913 0.07- -36.36 0.2 2002 

0.00142 0.00711 -0.0843 0.07- -15.67 0.2 2003 

0.00362 0.01809 0.1345 0.07- 6.22 0.2 2004 

 اٌّدّٛع 1 - - - - 0.02904

 يساوي: ومنو نجد أف التبايف
             

 ويمكف إيجاد االنحراؼ المعياري مف خبلؿ الجذر التربيعي لمتبايف كما يمي:
  √    √                

% 17 بنسبة كبيرة تقدر بػ ىذه القيمة لبلنحراؼ المعياري تشير إلى التغير في معدالت العائد حوؿ متوسطيا
وىوما يفسر بارتفاع حجـ مخاطر االستثمار في سيـ مجمع رياض سطيؼ الذي سببو انخفاض معدالت العائد 

 المحقؽ، وأيضا انخفاض حجـ التداوؿ.
 :X2 األوراسالتباين واالنحراف المعياري لسيم فندق  حساب-2

 مف خبلؿ الجدوؿ التالي: األوراسيمكف الوصوؿ إلى مخاطرة االستثمار في سيـ فندؽ 
 .X2: حساب التباين لسيم فندق األوراسي 10 الجدول رقم

iPRxERx 2

22 ))((  iP 
2

22 ))(( RxERx  )( 22 RxERx  اٌغٕٛاث 

0.0000077 0.2 0.000038 0.0062 2000 

0.00098 0.2 0.004886 -0.0699 2001 

0.01241 0.2 0.06205 -0.2491 2002 

0.00479 0.2 0.02393 0.1547 2003 

0.00494 0.2 0.02468 0.1571 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.02312

 :ياألوراسومنو تبايف سيـ فندؽ 
 عبارة عف الجذر التربيعي لمتبايف أي: أما االنحراؼ المعياري فيو

     √   
    √                        
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يبلحظ أف مخاطرة االستثمار في سيـ فندؽ األوراسي كبيرة ولكف مع ذلؾ فيي أقؿ مف مخاطرة سيـ رياض 
 سطيؼ.
 :X3مجمع صيدال التباين واالنحراف المعياري لسيم  حساب-3

 يمكف الوصوؿ إلى مخاطرة االستثمار في سيـ مجمع صيداؿ مف خبلؿ الجدوؿ الموالي:
 .X3: حساب التباين لسيم مجمع صيدال 11 الجدول رقم

iPRxERx 2

33 ))((  iP 
2

33 ))(( RxERx  )( 33 RxERx  اٌغٕٛاث 

0.00217 0.2 0.01086 0.1042 2000 

0.00006 0.2 0.00032 0.0178 2001 

0.01122 0.2 0.05612 -0.2369 2002 

0.00487 0.2 0.02434 -0.156 2003 

0.01466 0.2 0.07328 0.2707 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.03298

 ومنو التبايف يساوي:  
    
          

 
 عبارة عف الجذر التربيعي لمتبايف: أما االنحراؼ المعياري فيو

      √    
    √                       

كبيرة، وذلؾ راجع إلى االنخفاض المستمر في األسعار السوقية  يبلحظ أف مخاطرة سيـ مجمع صيداؿ
 المتوسطة، وانخفاض الطمب عمى األسيـ وظيور المنافسة.

 ثم حساب التباين المشترك. ثانيا:
 التبايف المشترؾ بيف عائد سيـ رياض سطيؼ وعائد سيـ فندؽ األوراسي. -
 مع صيداؿ. التبايف المشترؾ بيف عائد سيـ رياض سطيؼ وعائد سيـ مج -
 التبايف المشترؾ بيف عائد سيـ فندؽ األوراسي وعائد سيـ مجمع صيداؿ. -

 التباين المشترك بين عائد سيم رياض سطيف وعائد سيم فندق األوراسي: -1
 يمكف حسابو وفؽ الجدوؿ الموالي:

 : حساب التباين المشترك بين عائد سيم رياض سطيف وعائد سيم فندق األوراسي.12 الجدول رقم
)cov( 21 XX RR  iP )( 22 XX RER  )( 11 XX RER  اٌغٕٛاث 

0.00022 0.2 0.0062 0.176 2000 

-0.00129 0.2 -0.0699 0.065 2001 

0.01451 0.2 -0.2491 -0.2913 2002 

-0.00261 0.2 0.1547 -0.0843 2003 

0.00423 0.2 0.1571 0.1345 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.01506

 التباين المشترك بين عائد سيم رياض سطيف وعائد سيم مجمع صيدال: -2
 يمكف حسابو وفؽ الجدوؿ الموالي:
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 : حساب التباين المشترك بين عائد سيم رياض سطيف وعائد سيم مجمع صيدال 13الجدول رقم  
)cov( 31 XX RR  iP )( 33 XX RER  )( 11 XX RER  اٌغٕٛاث 

0.00367 0.2 0.1042 0.176 2000 

0.00023 0.2 0.0172 0.065 2001 

0.01381 0.2 -0.2369 -0.2913 2002 

0.00263 0.2 -0.1560 -0.0843 2003 

0.00728 0.2 0.2707 0.1345 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.02761

 التباين المشترك بين عائد سيم فندق األوراسي وعائد سيم مجمع صيدال: -3
 يمكف حسابو وفؽ الجدوؿ الموالي:

 : حساب التباين المشترك بين عائد سيم فندق األوراسي وعائد سيم مجمع صيدال 14الجدول رقم  
)cov( 32 XX RR  iP )( 33 XX RER  )( 22 XX RER  اٌغٕٛاث 

0.00013 0.2 0.1042 0.0062 2000 

-0.00024 0.2 0.0172 -0.699 2001 

0.01180 0.2 -0.2369 -0.2491 2002 

-0.00483 0.2 -0.1560 0.1547 2003 

0.00850 0.2 0.2707 0.1571 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.01536

 المالية المكونة من ثالث أصول.ثالثا: المخاطرة بالنسبة لممحفظة 
بعدما تـ حساب المخاطرة بالنسبة لؤلسيـ المكونة لممحفظة أصبح باإلمكاف حساب مخاطرة المحفظة المالية 

 المكونة مف ثبلث أصوؿ.
 ويمكف التعبير عف مخاطرة ىذه المحفظة بالشكؿ التالي: 
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 التبايف ىو:ومنو 

   
             

 أما االنحراؼ المعياري فيوعبارة عف الجذر التربيعي لمتبايف:  
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    √   
   √                     

يبلحظ أف مخاطرة محفظة ذات ثبلثة أصوؿ أقؿ مف مخاطرة كؿ أصؿ مالي عمى حدا، حيث أنو كمما زاد 
المخاطرة، وبصفة أخرى فالتنويع يقمؿ مف المخاطرة ويعتبر كذلؾ عدد األصوؿ المالية في المحفظة كمما قمت 

 طريؽ مف طرؽ تقميؿ المخاطرة.
 معامل االختالف: -1

قياس مخاطر المحفظة عف طريؽ معامؿ االختبلؼ وذلؾ بقسمة االنحراؼ المعياري لممحفظة عمى العائد  يمكف
المتوقع لممحفظة، ويستخدـ كمقياس لمتشتت النسبي فكمما زاد معامؿ االختبلؼ كمما زادت المخاطرة والعكس 

 صحيح حيث نستخرج المخاطر بالعبلقة التالية: 
  (  )  

   

 (  )
 

 معامل بيتا المحفظة: -2
عبارة  مف أصؿ مالي عف طريؽ معامؿ بيتا لممحفظة والذي ىو Nيتـ قياس مخاطر المحفظة المكونة مف عدد 

 1عف المتوسط المرجح ؿ بيتا األصوؿ المكونة لممحفظة ونحصؿ عميو بالعبلقة التالية: 

                     ∑    

 

   

 

 حيث: 
a1,a2,a3,….an  ىي نسب األصوؿX1,X2,X3,….Xn .المشكمة لممحفظة 
b1,b2,b3,….bn  ىي معامبلت بيتا لؤلصوؿX1,X2,X3,….Xn .عمى التوالي 

 السوؽ تساوي الواحد، وبالتالي فإف كؿ محفظة يكوف ليا بيتا يساوي الواحد تكوف مخاطرىا بيتامع العمـ أف    
مساوية لمخاطر السوؽ، أما المحفظة التي ليا بيتا أقؿ مف الواحد فتكوف مخاطرتيا أقؿ مف مخاطرة السوؽ، 

 وأما المحفظة التي ليا معامؿ بيتا أكبر مف الواحد فتكوف مخاطرىا أكبر مف مخاطر السوؽ.
 لحساب بيتا المحفظة يجب:: 13مثال

 وعائد كل سيم من األسيم.أوال : حساب التباين المشترك بين عائد السوق 
 حساب التبايف المشترؾ بيف عائد السوؽ وعائد سيـ رياض سطيؼ. -
 حساب التبايف المشترؾ بيف عائد السوؽ وعائد سيـ األوراسي.  -
 حساب التبايف المشترؾ بيف عائد السوؽ وعائد سيـ صيداؿ. -

 التباين المشترك بين عائد السوق وعائد سيم رياض سطيف:  -1
 ب ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:يمكف حسا    

 : حساب التباين المشترك بين عائد السوق وعائد سيم رياض سطيف. 15 الجدول رقم
)cov( 1 mRRx  iP )(( 11 RxERx  )( mm RER  اٌغٕٛاث 

0.00336 0.2 0.176 0.0955 2000 

                                                           
 ,44-43ص  ,مرجع سابؽ ,ؽ عميعمراف عبد القادر وبورز  1
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0.00006 0.2 0.065 0.0043 2001 

0.01509 0.2 -0.2913 -0.2591 2002 

0.00048 0.2 -0.0843 -0.0285 2003 

0.00504 0.2 0.1345 0.1874 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.02403

 ومنو يمكف حساب معامؿ بيتا لسيـ رياض سطيؼ بالعبلقة التالية:
     

    (       ) 

   
   

       

       
           

 حساب التباين المشترك بين عائد السوق وعائد سيم األوراسي: -2
 يمكف حسابو مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 : حساب التباين المشترك بين عائد السوق وعائد سيم فندق األوراسي. 16الجدول رقم 
)cov( 2 mX RR  iP )( 22 XX RER  )( mm RER  اٌغٕٛاث 

0.00012 0.2 0.0062 0.0955 2000 

-0.00006 0.2 -0.0699 0.0043 2001 

0.01291 0.2 -0.2491 -0.2591 2002 

-0.00009 0.2 0.1547 -0.0285 2003 

0.00589 0.2 0.1571 0.1874 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.01877

 وفؽ العبلقة التالية: ومنو يمكف حساب بيتا سيـ األوراسي
     

    (       ) 

   
   

       

       
          

 التباين المشترك بين عائد السوق وعائد سيم صيدال: حساب-3
 يمكف حسابو مف خبلؿ الجدوؿ التالي:   

 : حساب التباين المشترك بين عائد السوق وعائد سيم مجمع صيدال. 17الجدول رقم 
)cov( 3 mX RR   iP  )( 33 XX RER   )( mm RER   اٌغٕٛاث 

0.00199 0.2 0.1042 0.0955 2000 

0.00015 0.2 0.1720 0.0043 2001 

0.01228 0.2 -0.2369  -0.2591  2002 

0.00089 0.2 -0.1560  -0.0285  2003 

0.01015 0.2 0.2707 0.1874 2004 

 اٌّدّٛع - - 1 0.02546

 ومنو يمكف حساب بيتا سيـ صيداؿ وفؽ العبلقة التالية: 
     

    (       ) 

   
   

       

       
         

 ثانيا: حساب بيتا المحفظة.
 أما بيتا المحفظة ىي المتوسط المرجح لػ بيتا األصوؿ مشكمة ليا وتعطى بالعبلقة التالية: 
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، فكؿ تحرؾ في أسعار األسيـ في السوؽ 1.57ىذا يعني أف المخاطرة المنتظمة مرتبطة بمخاطرة السوؽ 
 .1.57يقابمو تحرؾ ألسعار المحفظة المالية في نفس االتجاه 

وكخبلصة ليذا المبحث نستنتج أف لتحميؿ األوراؽ المالية أىمية كبيرة بالنسبة التخاذ قرار االستثمار المالي لذا 
عمى المستثمر في األوراؽ المالية تقييميا مف خبلؿ حساب عائدىا ومخاطرتيا، وعميو االستثمار في األوراؽ 

نويع محفظتو المالية ألف ليذا األخير أثر كبير في تقميؿ المالية التي تحقؽ أكبر عائد وأقؿ مخاطرة، وكذا عميو ت
 المخاطرة.

X. .سياسات واستراتيجيات إدارة محفظة األوراق المالية 
تقوـ سياسات واستراتيجيات إدارة المحفظة المالية عمى أساس أف أسعار األوراؽ المالية ال تعكس قيمتيا 

 خبرة وميارة تحميمية لدى المستثمر أو ومرجع ىذا االعتقاد ىوالحقيقية خبلؿ بعض الفترات الزمنية عمى األقؿ، 
 تقميؿ المخاطرة. معمومات ال تتاح لآلخريف، يمكف مف خبلليا تحقيؽ أرباح غير عادية أو

 السياسات المتبعة في إدارة المحفظة المالية. .3
 مف أىـ ىذه السياسات:توجد عدة سياسات يؤدي إتباعيا إلى تقميؿ المخاطر المرتبطة بالمحفظة المالية و 

 السياسة المتحفظة أو الدفاعية: . أ
وىي سياسة يتبناىا مديرو المحافظ المتحفظوف جدا تجاه عنصر المخاطر لذلؾ يعطوف أولوية مطمقة 
لعنصر األماف عمى حساب عنصر العائد، فيركزوف اىتماماتيـ عمى أدوات االستثمار ذات الدخؿ الثابت ويطمؽ 

حافظ االستثمارية مصطمح محفظة الدخؿ والتي تتكوف قاعدتيا األساسية مف أذونات عمى ىذا النوع مف الم
% 60الخزينة، السندات الحكومية، السندات المضمونة طويمة األجؿ األسيـ الممتازة، وبنسب تتراوح بيف 

ا لمدة طويمة % مف رأس ماؿ المحفظة، وميزة ىذا النوع مف المحافظ أنيا توفر لممستثمر دخبل ثابتا ومستمر 70و
 مف الزمف، كما توفر لو ىامشا مرتفعا مف األماف عمى رأس الماؿ المستثمر.

 السياسة المتوازنة: . ب
يتبنى ىذه السياسة غالبية مديرو المحافظ الذيف يراعوف تحقيؽ استقرار نسبي في محافظيـ يؤمف ليـ جني 

ا يعرؼ في عالـ االستثمار بقاعدة الرجؿ عوائد معقولة بقبوؿ مستويات معقولة مف المخاطرة، وذلؾ بإتباع م
الحريص، بذلؾ يوزعوف رأس ماؿ المحفظة عمى أدوات استثمارية منوعة بكيفية تحقؽ لممحفظة حدا أدنى مف 
الدخؿ الثابت، مع ترؾ الفرصة مفتوحة أيضا لجني أرباح رأسمالية متى الحت فرصة مناسبة لذلؾ ويطمؽ عمى 

ة مصطمح المحفظة المتوازنة، وتتكوف قاعدتيا األساسية مف تشكيمة متوازنة مف المحفظة المبلئمة ليذه السياس
أدوات االستثمار قصيرة األجؿ تتمتع بدرجة عالية مف السيولة كأذونات الخزانة وشيادات اإليداع بجانب أدوات 

صوليا وفقا لتقمب استثمار طويمة األجؿ كالسندات واألسيـ، بما يتيح لمديرىا انتياج سياسة مرنة في إحبلؿ أ
 أسعار الفائدة مف جانب إلى آخر.

 استراتيجيات إدارة المحفظة المالية. .4
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توجد عدة استراتيجيات يؤدي إتباعيا إلى تقميؿ المخاطر المرتبطة بالمحفظة المالية ومف أىـ ىذه   
 االستراتيجيات ما يمي:

 إستراتيجية اختيار األوراق المالية: .أ
اختيار األوراؽ المالية القياـ بالتحميؿ األساسي والفني، وكذا سبؿ تقييـ األسيـ بيدؼ  تقتضي إستراتيجية

الوقوؼ عمى القيمة الحقيقية لمورقة المالية ومقارنتيا بقيمتيا السوقية ثـ اتخاذ قرار تضمينيا مكونات المحفظة أو 
ية العامة وعف ظروؼ كؿ صناعة استبعادىا منيا، فالتحميؿ األساسي يتطمب معمومات عف الحالة االقتصاد

والوقوؼ عمى أفضؿ المنشآت التي تنتمي لمصناعة، أي أنو في حاجة لمعرفة مستقبؿ كؿ صناعة وكؿ منشأة 
تنتمي إلييا، فضبل عف التحميؿ الفني الذي يقوـ عمى دراسة االتجاه التاريخي لحركة سعر السيـ وحجـ 

بعض األسيـ والتي عمى ضوئيا يمكف اتخاذ قرار إضافة أو  التعامبلت عميو بيدؼ اكتشاؼ نمط لحركة أسعار
 استبعاد بعض األوراؽ المالية مف مكونات المحفظة.

 إستراتيجية إعادة توزيع مخصصات المحفظة: .ب
ىي تمؾ االستراتيجية التي تقوـ عمى إعادة توزيع نسب الموارد المالية الموجية لبلستثمار في أسيـ منشآت 

عمى حساب أسيـ المنشآت التي تنتمي إلى القطاعات األخرى، ومف الشائع تقسيـ أسيـ  قطاع معيف لحساب  أو
القطاعات في أربع مجموعات، أسيـ منشآت حساسة لمتغير في أسعار الفائدة كأسيـ البنوؾ والمؤسسات المالية 

شركات إنتاج  األخرى، وأسيـ المنشآت المنتجة لمسمع المعمرة والتي يطمؽ عمييا األسيـ الدورية كأسيـ
الثبلجات، وأسيـ السمع الرأسمالية وىي أسيـ المنشآت المنتجة لمسمع الرأسمالية كاآلالت والعتاد، ثـ األسيـ 
الدفاعية كأسيـ شركات األدوية واألغذية، وتقوـ ىذه االستراتيجية عمى انتقاؿ بيف أسيـ المجموعات خبلؿ فترات 

 الكساد والرواج ألسيـ ىذه المجموعات.

 تراتيجية توقيت السوق:إس .ت
تقوـ عمى إعادة توزيع مخصصات المحفظة بيف األسيـ العادية واألصوؿ المالية األخرى، بعبارة أخرى 
تقتضي تمؾ االستراتيجية بأنو يمكف لممستثمر أف يحقؽ أرباحا غير عادية أو يقمؿ المخاطرة لو أنو أدرؾ متى 

األفضؿ لو الخروج منيا موجيا حصيمة بيع األسيـ إلى يدخؿ إلى سوؽ األسيـ متى يستمر ومتى يصبح مف 
أصوؿ مالية قصيرة األجؿ كالودائع المصرفية وأذونات الخزانة، وعندما تتحسف الظروؼ يقوـ بتسييؿ تمؾ 
االستثمارات إلعادة استخداميا في شراء األسيـ، كما تقتضي تمؾ االستراتيجية بأنو في حالة توقع رواج في 

 لممستثمر أف يقترض لتدعيـ المخصصات الموجية لبلستثمار في األسيـ العادية. سوؽ األسيـ يمكف
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 تمارين متنوعة إضافية
 تمرين اختيارا مشاريع االستثمارية وقرار االستثمار

طػف سػنويا، ىػذا المسػتوى يبقػى  60000" لممبيدات الفبلحية، السوؽ المحتمؿ لممنتوج يقػدر بػػ تنتج مؤسسة "سميداؿالتمرين االول: 
سنوات المقبمة. سػوؼ تشػرع المصػالح التقنيػة والماليػة فػي اقتنػاء سمسػمة إنتػاج جديػدة، حيػث يػتـ االختيػار بػيف نػوعيف  5ثابت خبلؿ 
 مف األسمدة. 

 (Bسماد ذو نوعية عالية ) (Aسماد عادي ) 
 1.100.000 950.000 مبمغ االستثمار 

 طف 60000 طف 70000 الطاقة اإلنتاجية السنوية 
 سنوات 5 سنوات 5 مدة االستعماؿ 

 دج 35 دج 36 التكمفة المتغير لموحدة
 دج، ىذا السعر ال يتغير خبلؿ السنوات الخمس القادمة. 41سعر البيع التقديري  -
 دج. 30000(: Bدج، السماد ) 25000(: Aالسماد )تكاليؼ ثابتة خارج االىتبلكات:  -
 دج 28000(: Bدج، ) 35000(: Aالقيـ الباقية في نياية السنة الخامسة لبلستثمار: ) -
 %  11تكمفة رأس الماؿ:  -
 % )تيمؿ الفصمة عند حساب الضريبة(. 26الضريبة عمى أرباح الشركات  -

مع:  
ع

ْع 11
6959,3






  0.5935= ف-ع( +1) ،  

 ىو المشروع موضوع االختيار حسب معياري:  : مالمطموبا
 VANالقيمة الحالية الصافية  -
 بدوف تحييف. DRمدة االسترجاع  -
 بماذا تنصح المؤسسة. -

 تمارين التشخيص المالي

وحسب التوقعات فإف ىذه الوضعية " حاليا نموا في نشطاىا، التحدي لصناعة األنابيب الحديديةتعرؼ مؤسسة " :1التمرين 
مكانية رفع مستوي  مستمرة، غير أف القائميف عمى تسييرىا يرغبوف في تحميؿ الييكمة المالية لممؤسسة واختبار توازنيا المالي وا 

 استدانتيا لبرمجة استثمارات جديدة.
 2014-2013-2012بصفتؾ مستشارىا ومحمؿ حساباتيا المالية، قدمت لؾ الميزانية الوظيفية لمسنوات   

 االصول 2018 2019 2020 الخصوم 2018 2019 2020
 األصول غير الجارية  864 1200 1500 الخصوم غير الجارية 1040 1202 1357
         األمواؿ الخاصة 240 228 180
         اإلىتبلكات والمؤونات 284 442 593
         الديوف المالية 516 532 584

 االصول الجارية  1080 1287 1418 الخصوم الجارية 904 1285 1561
 األصوؿ الجارية لبلستغبلؿ 1065 1270 1400 ديوف لبلستغبلؿ 372 468 540
 األصوؿ الجارية خارج االستغبلؿ 11 12 12 ديوف خارج االستغبلؿ 12 120 144
 خزينة األصوؿ 4 5 6 خزينة الخصـو  520 697 877
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 المجموع  1944 2487 2918 المجموع  1944 2487 2918
 :وطمب منك

 حساب مؤشرات توازنيا المالي والتعميؽ عف نموىا   -
 ( النسب التالية:(interpréterحساب وترجمة  -

 معدؿ تغطية رؤوس األمواؿ المستثمرة                      
 معدؿ تمويؿ )االستخدامات الدائمة( األصوؿ غير الجارية   

 االستقاللية المالية(نسبة  (معدؿ القدرة عمى التسديد                      
  :02التمرين 

 لمؤسسة الرياضي لتوزيع المبلبس الرياضية. 2014-2013لسنتي  -سيولة  –أليؾ الميزانية المالية 

 االستخدامات 2013 2014 الموارد 2013 2014
 األصول الغير جارية     332 160        836 156     األموال الدائمة    043 296            620 264    
       األمواؿ الخاصة    312 222            152 133    
       الخصوـ الغير جارية    731 73              468 131    
 مجموع األصول الجارية    389 561        875 508     مجموع األصول الجارية    678 425            091 401    

 المخزونات    965 379        635 346          
 الحقوؽ    198 177        971 154     الخصوم الجارية    678 425            091 401    

 أصوؿ الخزينة    226 4             269 7               
 المجموع     721 721        711 665     المجموع     721 721            711 665    

 
 :والمطموب

 تقرير عنيما لممسير. وأعداد (solvabilité)المؤسسة وقدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا (Liquidité)تقدير سيولة  
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