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óà‡Õ¾a@

تعاين املؤسسة الصناعية العامة اجلزائرية من نقائص شىت، جعلتها التقوم بالدور املناط ـا يف               

التنمية اإلقتصادية املعلنة منذ بداية مسار التنمية، وظهور أول خطة إقتصادية يف اية السـتينات،               

داية السبعينات، وإعادة   وتوايل أمناط خمتلفة من التنظيمات، كالتسيري اإلشتراكي للمؤسسات يف ب         

اهليكلة املالية والعضوية مع بداية الثمانينات، واستقاللية املؤسسـات يف ايتـها، مث اخلوصصـة               

 .ال املؤسسات املختلطة يف التعامل مع بداية التسعيناتدخوا

 äjéÛâ_æ<ovfÖ]<íéÖ^Ó�c ـ 1

بتوايل مناذج متنوعـة مـن      ختالالت الميكن عالجه    اإن ما تعانيه املؤسسة الصناعية العامة من        

التسيري، بقدر ما يتعلق باألفراد الذين يطبقون هذه النماذج حبيث تكون فعالة ويكون من ضـمن                

قبـل  تقـديره   أهدافها دراسة اخلطر العام واملايل يف املؤسسة، ورسم حدوده، وإدارته، ومـن مث              

اجية، التسـويقية، احملاسـبية     حدوثه، والذي يؤثر يف املؤسسة ووظائفها احلقيقية سواء منها اإلنت         

عتبار كل العوامـل     واضعة يف اال   واملالية وإدارة األفراد، وجيعلها تتخذ قراراا على هذا األساس،        

والعوامل اخلارجية الـيت تعمـل يف       ) ... ، اإلعالم   املنتوج اهلياكل املتاحة،    اإلدارة، ( ةـالداخلي

أي كل مايشكل احملـيط الـداخلي   ) نافسة مستوى التكنولوجيا، العمالء ، امل  ( ا  ــــإطاره

واخلارجي وميارس تأثريا على املؤسسة خاصة يف ظل إقتصاد السوق واخلوصصة، ويف مناخ يتسم              

لخطر املايل إذن وإدارتـه مـن        حتليلية معمقة ل    دراسة على تعتمد طريقة البحث     .بعوملة اإلقتصاد 

ـ       ديره  وتقخالل مجلة من املعايري الكمية والنوعية واملكملة         اع مبا يوصل إىل كيفية تعـديل أوض

 .املؤسسة والجيعلها تفشل متاما

كيف ميكـن تقـدير   : مما سبق تتمثل إشكالية البحث يف اإلجابة على السؤال اجلوهري التايل         

اخلطر املايل يف املؤسسة الصناعية قبل أن تفشل، كما ميكن كذلك طـرح بعـض التسـاؤالت                 

 دوري يتم يف هذه املؤسسات ؟ وهـل أن عمليـة اهليكلـة               مايل تقديرهل هناك    مثل   .األخرى

واإلصالح، اليت متت وتتم يف كل مرة بداية بالتسيري اإلشتراكي للمؤسسـات وايـة بعمليـة                

،  هـذه املؤسسـات    اخلوصصة كانت من الفعالية حبيث أنقصت من اخلطر املايل الذي أصيبت به           

 . ؟ صعبة من العجز، وعدم الكفاءةةحالووصل ا إىل 

 التساؤالت اليت ميكن إثارا مـن        هذه وسيكون على الباحثة إذن حماولة اإلجابة على عدد من        

خالل عرض حال  مؤسساتنا العامة منذ نشوئها إىل اآلن،  وهل كانت اإلدارة  وحدها هي سبب    
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 الـيت   املعاناة كما يفسر األمر أغلب احملللني؟ أم أا مجلة من األسباب على رأسها هـذه اإلدارة،               

 .ملايل يف هذه املؤسسات ؟اتأخذ النصيب األكرب يف حتمل مسؤولية اخلطر 

 ä•æ†Êæ<ovfÖ]<Í‚â ـ 2

 مسـاعدة    وبالتـايل  وإدارتـه  وتقديرهدراسة اخلطر املايل، وحتديده     البحث هو     من إن اهلدف 

ـ ختاذ قراراا، ورسم سياساا، اليت تساهم يف نتيجة النشاط، ويف ترقيـة             ااملؤسسة على    رد ـالف

 جناح املؤسسة يف     إذ يتمثل  ،حداث القيمة املضافة ا   العامل أو املسري، الذي يعد أكرب مساهم يف إ        

، وسائل اإلنتـاج،    ةــ املؤسس ، واليت متس اإلدارة ،     تطبيق املعايري الكمية والنوعية    السيطرة على 

 .إخل ... وفاء باإللتزامات املنتجات، العمالء، املعطيات احملاسبية، واملعطيات املالية، ومشاكل ال

إن املشاكل اليت عرفتها املؤسسة الصناعية العامة يف ظل األمناط املتعددة املذكورة سابقا، وعدم              

هتمام منصبا يف هذا البحث     التركيز على دور املؤسسة، وتطور هذا الدور تارخييا، هو ما جيعل اال           

امل اخلطر حىت تتخلص هذه األخرية من       من جهة على دور املؤسسة يف حد ذاا، والتركيز علىع         

 عانتها والزالت، جعلتها التستفيد من إستثمار مواردها البشرية واملادية واملالية بأكفأ          حادة  أزمات  

 مل تعط عناية لعامل اخلطر املايل وأثره        اصصت، إذ و وستستمر يف هذه الوضعية حىت لو خ       .الطرق

سم هدف البحث يستند على فروض البحث اليت         إن ر  .على املؤسسة مهما كانت طبيعة ملكيتها     

 : تتمثل يف 

باستخدام الطرق املنهجية العلميـة الكميـة باإلسـتعانة         ـ غياب عملية التقدير للخطر املايل       

 .باألساليب الرياضية واإلحصائية املطبقة يف هذا امليدان 

ر أو إستخدام األساليب    ـ ضعف النظام احملاسيب واملايل، األمر الذي اليساعد على عملية التقدي          

 .اإلحصائية والرياضية املشار إليها

وهلذا يركز البحث على هدف أساسي وهو تبيان مزايا تقدير اخلطر املايل وضـرورة تطبيـق                

الطرق الكمية املوصلة لذلك سواء كانت طريقة التحليل التمييزي أو غريها من الطرق املنتهجـة               

 . املؤسسة بالكفاءات املطلوبةبعد تدعيم النظام احملاسيب واملايل يف

 _‰×ovfÖ]<hç ـ 3

اتبعت الباحثة األسلوب   لقد    رئيسيني أحدمها نظري واآلخر تطبيقي،     جزئنيقسمت الرسالة إىل    

 النظري، حيث مت إستخدام البيانات واملعلومات النظرية من البحـوث السـابقة             الوصفي للجزء 
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العربية والغربية، كما إعتمدت الباحثة املراجع العلمية والدوريات املتخصصة الـيت إسـتطاعت             

  .احلصول عليها

أما الفصل امليداين فطبق فيه األسلوب اإلحصائي وقد كانت عينة البحث عبارة عن جمموعة من               

 .ؤسسات العاملة يف قطاع الصناعة امليكانيكية يبلغ عددها مخسة عشر مؤسسةامل

فكال األسلوبني الوصفي واإلحصائي طبقا إذن يف البحث جبانبيه النظـري والتطبيقـي علـى               

التوايل، أي األسلوب الوصفي يف اجلانب النظري، واألسلوب اإلحصائي يف اجلانب التطبيقي مـع    

، وسـط احلسـايب، واإلحنـراف املعيـاري        اإلحصائية والرياضـية، كال    اإلستعانة بكل املقاييس  

حصائية، ذو كفاءة النموذج وحساب املصـفوفات،       اإلواإلختبارات اإلحصائية اخلاصة بالداللة     

إضافة طبعا إىل أسلوب التحليل املايل الذي يعد أساسا لتطبيق التحليل التمييزي الـذي يوظـف                

 .نفس الوقتاألسلوبني اإلحصائي واملايل يف 

 ¦ovfÖ]<ïçj ـ 4

يتناول الفصل األول   وإثىن عشرة مبحثا،     على أربعة فصول،     )أي النظري  ( األول زء حيتوي اجل 

مما يعطي حملة تارخيـة عـن       ) أي قبل وبعد اإلستقالل     ( عملية التصنيع والتنمية كمدخل تارخيي      

تها  وكيفية التخلص منـها عـرب        املؤسسة الصناعية اجلزائرية، ومن مث التطرق للصعوبات اليت عان        

اإلصالحات املتعددة ، اليت متت والتركيز على املرحلة األخرية من هذه اإلصالحات بشكل أكثر               

 .ثريها وأسباب حدوثها سواء كانت داخلية أو خارجية أب آنيتها، وتبتوسعا بس

املفاهيم املختلفـة   ويتناول الفصل الثاين دراسة اخلطر يف املؤسسة الصناعية بالتعرض ملفهومه، و          

املرتبطة به، وأنواع اخلطر، واليت من ضمنها  اخلطر املايل ودراسة أسبابه واعتباره أداة إلختاذ القرار                

ستخدمة يف هذا   املواإلدارة والتقييم، ودور اإلدارة ملواجهته واملعايري النوعية واملكملة أو املساعدة           

 .الصدد

، حيث يدور هـذا     فالساخلطر لإلبتعاد عن الوصول لإل    كما يتناول الفصل الثالث عملية إدارة       

ـ    والفصل حول إكتشاف اخلطر وتقييمه وتعيينه، والوسائل         ا اـال  ذاألدوات املسـتخدمة يف ه

، وكذا التطرق   ا وسياسا اإلعطاء قيمة كمية للخطر مع التعرض ملتطلبات إدارة اخلطر، ومراحله         

 ورؤية مدى تـأثري اهلندسـة       ، اخلطر ثار للحد من آ   للطرق الكمية املستخدمة هلذه اإلدارة وصوال     

  .املالية يف عملية إدارة اخلطر
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املايل يف املؤسسة مستخدمة التحليـل      تقدير اخلطر   وحيتوي الفصل الرابع على إستعراض لعملية       

سلوب التحليـل التمييـزي وخصائصـه       هذا األ التمييزي حيث يتم التعرض ألساس وافتراضات       

اف هذا  اإلستخدام، والنماذج التحليلية هلذا األسلوب يف التحليل، واملؤشرات      واستخداماته، وأهد 

 .املستخدمة من طرف بعض الدارسني من الغرب والعرب 

 ضمن املبحث األولالفصل هذا يتناول مباحث،  على فصل واحد وستة      التطبيقي   اجلزءحيتوي  و

طر املايل أو الفشل املايل بتطبيق أسلوب سة اخلام يف إطار درتتاإلطار املنهجي لكل دراسة تطبيقية،  

 ،التحليل التمييزي،  مث عملية التطبيق، اليت قامت ا الباحثة على عدد من املؤسسـات املختـارة                

  حيث مت إختيار مؤسسات ناجحة وأخرى فاشلة حملاولة التطبيق عليها           ، الثاين بحثوذلك ضمن امل  

 خاصة باستخدام التحليل التمييـزي يف       التقديرر عملية   املايل هلا مستقبال لتبيان دو    وتقدير اخلطر   

 .طرأبعاد هذا اخل

 ovfÖ]<�æ‚u ـ 5

لقد إستخدمت الدراسة املشار إليها بالنسبة لعينة من املؤسسات الناجحة والفاشلة يف قطـاع              

 الصناعة امليكانيكية، والميكن أن تطبق دالة التمييز احملصل عليها بالنسبة ملؤسسات أخرى تعمل يف             

 .قطاع آخر غري هذا القطاع، إذ البد من بناء دالة متييز أخرى خاصة بالقطاع احملدد 

 ovfÖ]<l^v×Ş’Ú ـ 6

ستخدام مصطلحات خاصة بالبحث وسيتم معرفة مدلوالا العلمية خالل إستعراضـها       إقد مت   ل

د اخلطر، تقيـيم    ستقاللية، اخلوصصة، إدارة اخلطر، حتدي    ا التصنيع، التنمية، اهليكلة، اال    فيه، ومنه 

 .اخلطر، تعيني اخلطر، اهلندسة املالية، التقدير املايل للخطر، التحليل التمييزي

 ‘ovfÖ]<l^eçÃ ـ 7

إضافة إىل كون الباحثة مل تعثر على حبوث ودراسات سابقة حملية يف املوضوع جمال الدراسـة                

الصعوبات الشديدة اليت تلقتـها     التنسى اإلشارة إىل    لإلسترشاد ا واإلستعانة خبربة معديها، فإا       

 التطبيقي، وكذا طـول     اخلاصة باجلزء خصوصا يف جمال احلصول على البيانات واملعطيات الرقمية         

واليت متت بشكل خاص ا الفترة اليت مت فيها احلصول على هذه البيانات، والطريقة اليت مت جتميعها      

كون هذه البيانات متوفرة بالديوان     وشخصي، ومن مؤسسات متعددة، وعلى فترات متفرقة برغم         

  .!" سرية للغاية " الوطين لإلحصاءات ولكنها أعتربت 



aÞì—ÐÛí‹ÄäÛa@ò@

@
@



@Ý—ÐÛaÞëþa@
Ûa@ò��û¾aë@òîàänÛaë@Éîä—n

òîÇbä—Ûa�ï²Šbm@Ý‚‡ß@@@� @

@
@
@
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@Þëþa@Ý–ÐÛa@
òîÇbä–Ûa@ò��û½aë@òîàänÛaë@Éîä–nÛa@

ï±‰bm@Ý�†ß@

� 
تعد مشكلة التنمية اإلقتصادية من أهم املسائل اليت تشغل البلدان واملؤسسات ، إذ دف إىل               

وقد إعترب التصنيع الطريق املؤدي     . رفع أجر األفراد وخاصة يف الدول النامية واليت من بينها اجلزائر          

ل املوارد اإلقتصادية املتاحة، وعدم اإلعتماد على الزراعة فقط وتصـدير املـواد             إىل حسن إستغال  

األولية الصناعية يف شكلها اخلام، مث القيام باسترياد خمتلف أنواع السلع اإلستهالكية والرأمساليـة              

بـة  فيما بعد،  مما يضع هذه البلدان يف موقف ضعيف من الناحية اإلقتصادية، فاملواد األولية متقل               

األسعار، واإلحتكارات العاملية تتحكم يف أسعارها، وبالتايل تتحكم يف إقتصاديات الدول النامية،            

والفكاك من هذه العملية سوى باتباع طريق التصنيع، للتخلص من حتكم األسـواق اخلارجيـة،               

ة التصنيع  البشرية، وبالتايل رفع اإلنتاج ومستوى الدخل، وعملي      ووكذلك إلستغالل املوارد املادية     

اب يف ــهذه ليست بالعملية اهلينة، إذ تعترضها الكثري من الصعوبات ، كاليت يلخصها أحد الكت

عدم توفر املوارد اإلقتصادية الالزمة، وعدم توفر رأس املـال اإلجتمـاعي، الـذي يتمثـل يف            " 

ر طرق املواصالت،   املشروعات العامة الالزمة إلقامة الصناعات وتسهيل عملياا اإلنتاجية مثال توف         

ومصادر القوى العاملة واخلدمات اإلجتماعية بشىت أنواعها ، كاملساكن واملدارس وغريها، وعدم            

توفر رأس املال الالزم لتحويل عملية التصنيع، وعدم توفر اإلدارة املدربة، اليت ميكـن اإلعتمـاد                

 .)1( "عليها، وكذا عدم توفر الكفاءة الفنية، أو األيدي العاملة املاهرة

 :وسيتم تقسيم هذا الفصل إىل عدد من املباحث هي كاآليت 

 

 

 

                                                           
 .12، ص  )1975ر النهضة العربية، القاهرة،  دا( إدارة وظيفة اإلنتاج ، شوقي حسني عبداهللاـ   )1(
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Þëþa@szj½a@
@ÑíŠÈmòîÇbä–Ûa@ò��û½aë@òîàänÛaë@Éîä–nÛa@

سيتم ضمن هذا املبحث إستعراض التصنيع، والتنمية، واملؤسسة الصناعية كمفاهيم أساسـية            

راجع املتاحة، فتحديدها يـبني     وذلك من خالل التعاريف املختلفة اليت أمكن احلصول عليها من امل          

ألخرية ااإلطار العام لعملية التصنيع والتنمية  يف بلدنا وعرب مؤسساتنا الصناعية،  وكذا هدف هذه                

 .من خالل القيام بالعمليتني املذكورتني 

½akÜĐÞëþa@@
�îä–nÛa@âì�èÐßòîÇbä–Ûa@òîàänÛaë@É@

مية واملؤسسة، فالتصنيع يـتم يف أمـاكن        البد بداءة من حتديد مفهوم التصنيع قبل ربطه بالتن        

املكان الذي يضم جمموعة من العمال، واملـواد اخلـام، أو           " تسمى باملصنع، ويقصد ذا األخري      

السلع نصف مصنعة ، والوقود، واآلالت، والعدد، وقدر من املال بقصد إستخدام العمال ألسلوب             

 أو جمموع من السلع الـيت حيتـاج إليهـا           أو جمموعة من األساليب ، اليت حتدد هلم إلنتاج سلعة         

 .)1("اتمع

وبديهي أن تكون جمموعة املصانع املوجودة يف أي بلـد قطـاع مـن قطاعـات النشـاط          

أي أن  ) يف حالة التصدير    ( اإلقتصادي، الذي يساهم يف إنتاج إحتياجاته، وتدعيم ميزانه التجاري          

صر إنتاج املصانع، ودراسـة مشـاكلها،       لفظ صناعة يعرب عن جمموعة من املصانع، ولتسهيل ح        

ومعرفة السبل إىل تدعيمها، جيري عادة حصرها يف جمموعة تضم كل منها املصانع، اليت تنتج سلعا                

متشاة أو متكاملة، حبيث تضم أي صناعة فروع نشاط ، تتوىل القيام بتحويـل املـواد األوليـة     

 يف اإلنتـاج    سـان ل، وتلـيب حاجـات اإلن     وغريها من املواد الطبيعية إىل منتجات قابلة للتداو       

اجلهود املبذولة إلنشاء مصانع جديـدة أو       " وتطلق كلمة التصنيع على     . واإلستهالك واإلستثمار 

 .)2("إجراء توسعات باملصانع القائمة 

                                                           
 1974ريوت، ــدار النهضة العربية، ب( ، التنظيم الصناعي وإدارة اإلنتاج ،عاطف حممد عبيد ومحدي فؤاد عليـ   )1(

 .25، ص )
  .26 ، ص  السابقاملرجعـ   )2(
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تلك العمليات العديدة واملعقدة، اليت تترتـب عـن إدخـال           " آخر بأنه   مؤلف  كما يعرفه   

ة، وتطبيقها يف جمال اإلنتاج والتسـويق والتوزيـع واإلدارة، يف خمتلـف             األساليب التقنية احلديث  

 .)1("نشاطات اإلقتصاد الوطين 

ويالحظ من التعريف األخري أن إستخدام األساليب التقنيـة، ونتـائج البحـث العلمـي،               

 وهي بعض نشاطات املؤسسة   ( واملخترعات املتنوعة يف جمال اإلنتاج والتسويق والتوزيع واإلدارة         

ـ             ) الصناعية   ة ـوما يرافقه من تطوير يف التنظيم وطرق اإلدارة وأمناط املعيشة احلضـرية والريفي

وأن مفهـوم   . جانبا رئيسيا من حركة التصنيع، والتقدم اإلقتصادي ، والتطور اإلجتماعي         يشكل  

تاج، وإمنا  التصنيع اليقتصر على جمرد التوسع يف إستخدام املكننة، واآلالت، والقوى احملركة يف اإلن            

يشتمل كذلك على إستكشاف وتطبيق خمتلف الطرق واألساليب احملسـنة يف اإلنتـاج واإلدارة،              

واكتشاف منتجات جديدة ، وتطوير أساليب العمل، والتوسع يف إقامة فروع الصـناعة احلديثـة    

ـ      عوتكوين وتوسيع الطاقات اإلنتاجية، واعتماد البحث العلمي وامل        ع ارف التقنية أساسـا يف رف

مستويات اإلنتاج، والنهوض مبستوى اإلنتاجية يف العمل، مما ميتد إىل خمتلف القطاعات والفعاليات             

 . يف اتمع

اجلهد املنظم واملنسق ، الذي يستهدف برنامج مدروس        " تطلق عبارة التنمية الصناعية على      و

هد منظم لتحقيـق منـو   ا هو موجود أي احلاالت، اليت يوجه فيها ج   مإلقامة املصانع أو التوسع في    

 .)2("واضح يف الصناعة 

وال حيصل النمو إال إذا حققت املؤسسات القائمة بالتنمية الصناعية أرباحا أي بالتعبري املـايل               

إال إذا حققت أرباحا حمتجزة تضم إلحتياطها  وتسمح هلا بتحقيق هذا النمو وإذا مل حتققه فتكون                 

 . املايلبذلك قد أجنزت مرحلة للوصول إىل اخلطر 

 

@
@

                                                           
لشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع، اجلزائـر،        ا( ،  التنمية الصناعية وحتويل التكنولوجيا وتطويعها     ، عدنان كركور ـ    )1(

 .29، ص )1981
  .26 مرجع سابق ، ص ، عاطف حممد عبيد ومحدي فؤاد عليـ   )2(
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½akÜĐbrÛa@ïã@
@ÑíŠÈmò���îÇbä–Ûa@ò�����û½a@

وأما فيما يتعلق باملؤسسة الصناعية فقد تعرض تعريفها عموما إىل تطور كبري وذلـك منـذ                

 .ثالث قرون، فتعريفها يف املاضي غري تعريفها احلايل

 األوىل  منظمة تسويقية إلنتاج السلع واخلدمات، واملؤسسـات      كفاملؤسسة عرفت يف املاضي     

كانت  عبارة عن منظمات فالحية صغرية ذات قدرة تكنولوجية بسيطة، وبعالقات مباشرة بـني               

صاحب املؤسسة والعمال، ولكن هذا الوضع تطور إىل أن أصبح مييز هذه املؤسسة بثالثة أمـور                

ريف وختتلف تعا . )1("إتساع احلجم، وكثرة املنازعات اإلجتماعية، وتعدد أمناط التسيري         :  " هي

املؤسسة فهي عند بعضهم مركزا لإلبداع واإلنتاج ، وعند البعض اآلخر جماال لتركيب السلطات،              

 .براز هيكل التقنيني، الذين ميلكون السلطة إكما يعتربها آخرون جماال لتقسيم السلطات، و

ومن املعلوم أن تعريف املؤسسة تعرض إلنتقادات شديدة حول فرضية النظرية الكالسـيكية،             

ليت تقوم على أساس أن اهلدف هو تعظيم الربح، وأن دالة اإلنتاج التأخذ يف احلسـبان القيـود        وا

اخلارجية ، وأن املستقبل معروف، ومركز القرارات واحد، وأن هناك ترتيب لإلختيارات املتعددة             

 وبالتايل فحسب هذه الفرضيات فإنه التوجد مشاكل يف هذه املؤسسة، وهو األمـر            . ملتخذ القرار 

الذي الينطبق مع الواقع، وخيلص من ذلك كله أن هناك تعاريف إذن للمؤسسة منـها التعريـف                 

 األساسية للنشـاط    ة الركيز دمتعامل رئيسي ميلك مكانة  متميزة تع      عن  عبارة  " الذي يعتقد أا      

 .)2("اإلقتصادي 

 التعريـف   فإن. وإذا كان هذا التعريف يركز على أن املؤسسة هي أساس النشاط اإلقتصادي           

ـ شكل إقتصادي، وتقين، وقانوين، واجتماعي لتنظيم العمل املشترك للعامل        " التايل جيعلها    ني ــ

إلنتاج، أو إنتاج سلع اإلستهالك ، أو تدعيم اخلـدمات يف جمـال النقـل            ال أدوات   يها، وتشغ في

 .)3("إخل ... والتجارة 

                                                           
)1(  - A.COTTA ,  Le Capitalisme, Collection Que Sais – je, edition  Puf, 1973. 

 .24، ص ) 2000عية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلام ( إقتصاد وتسيري املؤسسة، عبدالرزاق حبيبأورده 
)2(  - DOMINICQUE  ROUSE , Analyse et Gestion de L’entreprise, theories, Methodes et Pratiques, Tome 1 

          PARIS , edition du nord , 1989 , P.13. 
 .58، ص ) 1982ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ( ، إقتصاد املؤسسة ،  عبوديلموصـ   )3(
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 يتم جتميع عناصـر اإلنتـاج     وواضح أن الشكل اإلقتصادي يأيت على أساس أنه يف املؤسسة           

األساسية،  واليت يهدف من ورائها  إىل احلصول على سلع أو خدمات ختصص للمستهلكني، كما      

 حـىت يكـون اإلنتـاج       ة،تطورميأيت الشكل التقين، من كون عمليات اإلنتاج تتطلب تقنيات          

ـ        . باملستوى اإلقتصادي املطلوب   ية مسـتقلة،   ويأيت الشكل القانوين من كون املؤسسة هلا شخص

وميزانية ، وحساب مصريف، وخطة، وهو ما جيعل هلا كيانا قانونيا خاصا ـا حيـدد حقوقهـا                  

 .وواجباا يف نفس الوقت

منظمة إنتـاج   " ويضاف هلذه األشكال أو األبعاد بعدا زمنيا وثقافيا يف التعريف الذي جيعلها             

علومات بغرض إنتاج سلع وخدمات،     وال وطاقة وم  محتوي موارد إقتصادية خمتلفة من يد عاملة وأ       

 أخـرى د إقتصـادية،    رومبادلتها يف السوق، عن طريق القيم النقدية، مبا يسمح بإعادة حيازة موا           

البعد الـتقين   "  وبالتايل هذا ما يعطي للمؤسسة أبعادا مهمة هي          )1("تسمح ببقاء املؤسسة ومنوها   

 اإلقتصادي املتمثل يف معرفـة شـبكات        املتمثل يف ماذا تنتج املؤسسة وبأي كلفة وحجم، والبعد        

إلنساين واملتمثل فيمن يتخذ القرار وحيدث      األسواق اليت تسمح بذلك، والبعد      اريف املنتوج و  صت

وأخـريا البعـد    . العالقات داخل املؤسسة، والبعد الزمين واملتمثل يف التخطيط للحاضر واملستقبل         

كمـا   . )2("وأتباعه أسلوب معني دون آخر      الثقايف ، وهو كل املؤثرات اليت حتدد سلوك الفرد          

إندماج عدة عوامل دف إنتاج، أو تبادل سلع وخدمات مع أعوان آخرين،            " تعرف أيضا بأا      

وهذا يف إطار قانوين ومايل  واجتماعي معني،  وضمن شروط إقتصادية خمتلفة زمانيا ومكانيا، تبعا             

وم به، ويتم هذا اإلندماج لعوامل اإلنتـاج        ملكان وجود املؤسسة وحجم ونوع النشاط، الذي تق       

 .)3("وأخرى معنوية ) سلع وخدمات ( بواسطة تدفقات نقدية وحقيقية 

منظمة إقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما تؤخذ فيها القرارات حول          " وهي يف تعريف آخر     

فة حسب األهداف يف    تركيب الوسائل البشرية ، املالية، واملادية واإلعالمية بغية إحداث قيمة مضا          

 .)4("نطاق زمكاين 

                                                           
)1(  - J. MEYER  : Controle de Gestion, edition, Paris, 1976m P 16. 

)2(  – op Cit, P 26  

 . 14 ، ص) 1988 حتليل مايل، دار البعث، قسنطينة ، ؛اجلزء األول (  تقنيات مراقبة التسيري ، ناصر دادي عدونـ   )3(
  .25 ، مرجع سابق ، ص إقتصاد وتسيري املؤسسة ،عبدالرزاق بن حبيبـ   )4(
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وإذا أخذنا تعريف املؤسسة طبقا ملديري الوظائف أو النشاطات املختلفة ا فنجد هلا تعاريف              

عبارة عن جمموعة من املوارد، اليت يقوم هـذا         " من وجهات نظر خمتلفة ، فهي طبقا للمدير املايل          

ات اخلاصة ذه املوارد وصوال لتحقيق مسـتويات        األخري جبمعها باقل تكلفة ممكنة، واختاذ القرار      

وهي من وجهة نظر مدير التسويق عبارة عن إدارة قوة البيع بغرض توجيـه              . أعلى من املردودية  

رض ااإلنتاج وحتصيل زبائن جدد واختاذ القرارات املتعلقة باملبيعات وترقيتها باإلشهار وحضور املع           

ومن . افسة، ودراسة األسواق، ووضع إستراتيجيات غزوها     املختلفة، ومراقبة نشاط املؤسسات املن    

وجهة نظر مدير اإلنتاج هي اإلنتاج فال وجود هلا بدونه، والميكن  للنشاط التسويقي أن يـتم إال           

إذا مت حتضري املنتوج وانطلق يف إنتاجه، أما من وجهة نظر مدير األفراد فهي جمموعة موارد بشرية                 

، ضمن مناصب العمل، اليت تنشط فيها مع القيام بإدارة األجـور          مت توظيفها بشكل خمطط ومنظم    

 .)1("واألعباء اإلجتماعية والسهر على العالقات القائمة بني العمال وممثليهم 

 وهو تعريف آخـر     )2("جمموعة أحداث قابلة للقياس والتقدير أو التوقع        " وهي تعترب كذلك    

سة هو مدعاة لعملية القياس واحلساب والتوقـع        أخذ مبفهوم الكم والقيمة، فكل ما حيصل باملؤس       

 . املؤسسة ونشاطهاحددحىت تت

عـدد  توإذا ما مت تعريف املؤسسة من وجهة نظر نظمية، فإنه البد أن يالحظ بأنه يف ظـل                  

واختالف وتنوع املؤسسات  يف أحجامها وفروع نشاطاا،  واشكاهلا القانونية، مع التطور الذي              

نواع من املنتجات  واخلدمات الكثرية جعل عملية تعريف املؤسسة تصعب          شهده اتمع  وظهور أ    

أكثر فأكثر،  حبيث الميكن إعطاءها تعريفا  شامال حمددا ومنها هذا التعريف، الذي حيددها يف هذا       

ليس هلا أي املؤسسة  من احلقيقة إال اخلرائط أو النماذج، اليت يتم إنشاؤها، وإذا               " السياق بكوا     

وذج واحد للمؤسسة  فهذا يعين أن هذه األخرية سوف تكون حقيقية، أو أن هذا النموذج      وجد من 

 .)3("حقيقيا وخاصا ا، وتعريفها سوف يكون طبقا لذلك النموذج 

                                                           
)1(  - A. C. MARTINET et G. PETIT , L’entreprise dans Un Monde en changement , initiation , PARIS , 

edition  du seuil, 1982 , P. 16. 

)2(  - BERTONECHE et J.TEULIE ,  Theorie et Gestion Financiere Fondement et Tendances, PARIS, P.U.F 

          1976 , P P. 17 - 18. 

)3(  - JEAN PAUL LARCON , RALLAND REITTER , Structures de Pouvoir et identité  de L’entreprise , 

PARIS, edition   Fernand Nathan , 1979,  P P 7 - 10 
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وخنلص من هذه التعاريف كلها إىل أن املؤسسة هي وحدة إنتاج وتوزيع مهيكلة على أساس               

بغرض  ة إقتصادية، وظيفتها إنتاج السلع واخلدمات     قوانني وإجراءات حصينة، فهي عبارة عن وحد      

مبادلتها يف السوق، وتتميز هذه السلع واخلدمات باا جتارية، وهي حتتـاج إىل عوامـل إنتـاج                 

تساعدها يف حتقيق هذا الدور، من العمل واملواد األولية، والسلع النصف تامة والطاقـة وأجهـزة                

 أي املؤسسة تشكل وحدة لتوزيع املداخيل ألا حتقـق          اإلنتاج وأجهزة اإلعالم، وهي يف النهاية     

. إخل... القيمة املضافة، وهي خلية إجتماعية تقوم بتوظيف العمال ومنحهم أجورا وتكوينا وترقية             

وهي أيضا مركزا للقرارات اإلقتصادية، اليت ختص نوع السلع وكميتها وأسعارها، ونظام اإلتصال             

  .وغريها... والتوزيع 

توزع املؤسسات الصناعية بني فرعني رئيسيني ، أوهلما الصناعات اخلفيفة ، وهي يف   وعموما،  

خمتلـف  " أغلبها إستهالكية وغري دافعة لإلقتصاد، وثانيهما الصناعات الثقيلة أو املصنعة وهـي             

األنشطة الصناعية، اليت تعمل منتجاا على دفع لإلقتصاد خلفيا وأماميا، حيث تعترب كمسـتعمل              

 ومنتجات قطاعات مثل اإلستخراجية والطاقة، ومنتج لوسائل اإلنتاج تستعمل يف خمتلـف             ملوارد

 .)1("القطاعات اإلقتصادية ، وهي بذلك دافعة إىل األمام 

ـ                ف ـإنه مهما تعددت التعريفات، اليت تعطي للمؤسسة فال بد أن حنافظ دوما علـى التعري

أي    هلاديثة التطور املستمر، والطابع املستقبلي    الذي يعطيها طابع احليوية، فمن مظاهر املؤسسة احل       

إهتمامها باملستقبل، ذلك أن احملافظة على كياا ومنوها وحتقيق حاجيات العمالء اجلدد أهـداف              

ـ  املستقبلي وهي أمور ختدم املؤسسة وتبعدها عن اخلط        وقعحيرص فيها على إستعمال الت     ر ـــ

سة الصناعية اجلزائرية من كل هذا، وما هي ظـروف          ولكن أين املؤس  . ة واخلطر املايل خاصة   معا

ـ نشأا وتطورها التارخيي ، ومكانتها ضمن اإلقتصاد املتواجد ؟ وما هي املشاك  ل، ــــــ

اليت جعلتها تتعرض ملخاطر عديدة، ذلك ما سيتم حماولة التعرض له باإلجابة ضمن األجزاء اآلتية               

 .من البحث 

 

@
@

                                                           
  .79 - 78، ص 1998 ، دار احملمدية العامة، اجلزائر، إقتصاد املؤسسة ، ناصر دادي عدويـ   )1(
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ïãbrÛa@szj½a@
@òî±‰bm@ò�òíŠöaŒ¦a@òîÇbä–Ûa@ò��û½a@åÇ@

يرجع تاريخ إنشاء املؤسسات الصناعية مبا يتجمع فيها من عمال ومـواد وآالت ورأمسـال،         

ويتم توجيهها إىل إنتاج سلعة أو أكثر إىل آالف السنني قبل امليالد، حيث كانت بعض املنتجات                

ا العناصر املذكورة سابقا، أي أا تنتج يف أماكن تتجمع فيه ) كالدقيق واملشروبات مثال    ( الغذائية  

بـا  وكانت عبارة عن مصانع بدائية، ومل تتطور هذه املصانع  إال بعد الثورة الصناعية يف دول أور                

وللمؤسسات الصناعية اجلزائرية دون شك نشأة متيزت بوضع خاص هـو           . 1770الغربية منذ عام    

احلاجيات وقصور الدور الذي كان جيب      اد، ونقص لتلبية    بكوا نشأت يف ظل إحتالل للبالد والع      

 .أن تؤديه وهو ما سيتضح فيما يأيت من هذا البحث 

Þëþa@kÜĐ½a@
@ÞýÔn�⁄a@ÝjÓ@I@†Èi1945H@@

كانت املؤسسات الصناعية اجلزائرية قبل اإلستقالل عبارة عن ورشات صغرية إلنتاج بعـض             

ليت يصعب إسـتريادها، باإلضـافة إىل   املواد الضرورية لتلبية حاجات السكان احملليني من السلع، ا      

ومل تعـرف   . بعض مؤسسات الصناعة اإلستخراجية، اليت ختدم مصلحة اإلقتصاد الفرنسي آنذاك         

 بعد احلرب العاملية الثانية ولكنها مل تكن من األمهية حبيـث تبلـغ             اجلزائر بداية حركة صناعية إال    

ذلك لصعوبة املواصالت البحرية، واكتشاف     مرجعا  1)*(الدرجة اليت توجد عليها يف البلد املستدمر      

البترول يف الصحراء مما أدى إىل قيام الشركات البترولية، وكـذا ظهـور بعـض الصـناعات                 

اإلستهالكية على يد فئة  من األثرياء اجلزائريني واألوربيني واملؤسسات الصناعية كانـت علـى               

جود مركزها الرئيسي بفرنسـا،     نوعني، مؤسسات عبارة عن فروع تابعة مباشرة للمؤسسات املو        

اليت إستحدثت إستجابة حلاجيات    ،مثل مؤسسة كهرباء وغاز اجلزائر وغريها من املؤسسات القدمية        

بيني وهذه  وألورهلؤالء ا بيني باجلزائر، مث هناك املؤسسات اخلاصة واململوكة        وحمضة للسكان األور  

 فقط للتهرب مـن دفـع الضـرائب         األخرية مقرها باجلزائر، واهلدف من جعل مقرها بالبلد هو        

                                                           
 ي كان يرى اإلستدمار   ذ ، ال  قاسم نايت بلقاسم  ستخدم من طرف املفكر اجلزائري األصيل املرحوم مولود         اـ املصطلح   ) ❁(

 .خرابا ودمارا وليس عمارا حىت نسميه مستعمرا
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مع أن الضرائب كانت    . املرتفعة،  اليت تفرض على مثيالا من املؤسسات املتواجدة مقرها بفرنسا          

منخفضة، وذلك لتشجيع إبقاء املعمرين الفرنسيني املدنيني باجلزائر، ملساعدة سلطات اإلحـتالل،            

 كانت ختدم مصلحة املستدمر بالدرجـة       وضمان تزويد السوق الفرنسية باملواد األولية، فاملؤسسة      

 .األوىل واألخرية

وعموما يكون من الصعب علينا حتليل درجة تطور الصناعة اجلزائرية قبل اإلسـتقالل عـن               

طريق مؤشرات رقمية صحيحة ، مثل إنتاجية العامل الصناعي ، أو نسبة إستهالك الفرد الواحـد                

ر اإلحصاءات الدقيقة عـن ذلـك ، وال جمـال           من الطلب أو الطاقة أو غريها ، وذلك لعدم توف         

للحديث عن العالقة بني الصناعة الثقيلة واخلفيفة مثال لعدم وجود األوىل، كما أنه من الصـعب،                

 حكما على عدم تطور الصناعة يف بلد يعاين من فيض سكاين بالعالقـة بـني جممـوع                  ىأن يعط 

العاملة، وتدين األجور كانـا عـاملني يف        الطاقات امليكانيكية وقوة العمل، ذلك أن وفرة األيدي         

إقامة صناعات تعتمد على قوة العمل أكثر من إعتمادها على القوة اآللية، وكان ذلك أمر طبيعي،                

ألن اإلستفادة من عنصر اإلنتاج املستورد ظاهرة سليمة جدا من وجهة النظر اإلقتصـادية، إذا مل                

إستخالصه عن تلك املرحلة أن التصنيع الـذي        تؤثر على حجم اإلنتاج ونوعيته، ولكن ما ميكن         

يعترب أساس التنمية اإلقتصادية السريعة مل يكن له وجود فعلي، بسبب أن الرأمسـاليني الفرنسـيني     

. كانوا خيافون على مستقبل إستثمارام ، وأن املستثمرين احملليني كانوا يتجهون لقطاع اخلدمات            

إن النمو الكبري إرتبط بـثالث       " 1959جلنة وارد يف سنة     وعموما يورد أحد املؤلفني طبقا لتقرير       

قطاعات هي الصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية ، وقطاع اخلدمات، والنمو الذي طرأ على             

 ـ  1954هذه القطاعات الثالث له عالقة مباشرة بالنفقات العسكرية وذلك يف الفترة ما بــني 

 مل تكن اجلزائر متلك سوى بعض مؤسسات الصـناعة          وبالتايل. )1(" على وجه اخلصوص     1959

التحويلية والغذائية، وبعض امعات أو املركبات الصناعية ذات  األمهية املتوسطة ، اليت تعتمد يف               

متوينها بالتجهيزات واملواد األولية على السوق الفرنسية ، وكانت كلها عبارة عـن مؤسسـات               

 منها، غادرها أصحاا فيما بعد دون أن يكون هناك          %80صغرية يسيطر األوربيون على أكثر من       

 مـن جممـوع اإلطـارات    %90( إطارات جزائرية إلدارا وتشغيلها لفقر البلد لإلطارات الفنية  

وحىت شبكات التوزيـع عرفـت      )  فين يف اجلزائر     16300 من أصل    15000السامية أوربيون أي    

                                                           
  .429، ص  )1979 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر ، (تكوين التخلف يف اجلزائر ، عبداللطيف بن أشنهوـ   )1(
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عن هجرة أصحاب الصناعة األجانـب، وارتفـاع   صعوبات نتيجة تدين نوعية املنتجات والنامجة    

األسعار الناتج عن ضعف اإلنتاج املعروض يف السوق مع خروج األوربيني ، كمـا مل تسـتطع                 

املؤسسات التجارية اخلارجية احلصول على تسهيالت من جانب املوردين بسبب عـدم دفعهـا              

بيون األصول وتركـوا    وأخذ األور فقد  ( الل  قلإللتزامات املترتبة عن نشاطها السابق لفترة اإلست      

يبدو "  عن جلنة فرنسية    1954/1959ويضيف نفس املؤلف نقال عن تقرير  معد يف فترة           ) اخلصوم  

من العبث أن تفكر اجلزائر يف احللول حمل الوطن األم بشكل كامل يف السوق اجلزائرية ، وأن حترم                  

نطقي هو أن تترك سوقها الراهن لفرنسا       بالتايل الصناعة الفرنسية من سوق تصريف هام، واحلل امل        

 .)1("صناعة األلبسة كملساعدة اع اجلزائر السلع الرخيصة املعدة صنوأن ت

½akÜĐïãbrÛa@@
@ÞýÔn�⁄a@†Èi@I@åß@òía†i1962@H@@

لقد متيزت هذه الفترة بأن وجد العمال أنفسهم يف مؤسسات ال مالك هلا، وتفتقد لإلطارات               

ت احملاسبية، وكذلك املخزونات اإلحتياطية من املواد واألموال اجلـاهزة،      الفنية، وتنقصها السجال  

وحىت أن هذه املؤسسات كانت بدون أرصدة متداولة، وكان على العمال أن خيتاروا بني حلني،               

إما ترك املؤسسات والعيش يف بطالة أو اهلجرة إىل اخلارج طلبا للعمل، وإما أن يشتغلوا بدون أجر                

 .وىل، ويعيشوا على مدخرام السابقةخالل الفترة األ

 مؤسسة تركها أصحاا، وقرروا العمل بدون       400وهكذا وضع العمال أيديهم على أكثر من        

أجر خالل األشهر األوىل، ويف بعض احلاالت مجعوا مدخرام القليلة وجعلوا منها نقدا سـائال                

 .لتأمني أرصدة تداول متكن من سري املؤسسات املذكورة 

 إقترن ذلـك خبـروج      1962إنه بعد جناح الثورة عام      : " د أحد املؤلفني ذلك بالقول      ويؤك

األقلية األوروبية الذي سبب بدوره نزيفا يف رؤوس األموال خارج اجلزائر، األمر الـذي أدى إىل                

هي ) قدمي (  مليار فرنك 110 واحلسابات الربيدية يقدر بـ )*(إخنفاض يف الودائع لدى املصاريف 

الديون اليت تركها األوربيون، فأدى ذلك كله إىل إخنفاض كمية النقود املتداولـة وجتميـد               قيمة  

                                                           
 . 394ملرجع السابق ، ص ـ ا  )1(

 .مت إستخدام كلمة مصاريف ذات األصل العريب بدل كلمة بنوك الواردة يف نص املؤلفـ ) ❁(
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احلركة التجارية وعجز املؤسسات اجلزائرية عن تغطية حاجيات التجهيز لقطاعات منها الصناعية            

 مليار من الفرنكات القدمية، وقد مت جرد الصناعات القائمة آنـذاك وهـي     50واليت قدرت بنحو    

مؤسسة يعمـل ـا      1300اعات الصغرية واملتوسطة بأن بلغ عدد املؤسسات الصناعية منها          الصن

  .)1(" عمال 10 ألف عامل ومعظمها يغلب عليها الطابع احلريف وتشغل أقل من 80حوايل 

 سنة كان هو حتطيم الصناعة واملؤسسـات        130 طيلة   )*(وطبعا هدف السياسة اإلستدمارية   

 .احمللية

زائر واملراسيم الصادرة آنذاك، حددت كلها طبيعـة املؤسسـات اجلزائريـة            ن مواثيق اجل  إ

 الصفة القانونية للتسيري الذايت ، واعتـرب        1963 مارس   22وأهدافها، فقد أعطى املرسوم الصادر يف       

 صدر مرسـوم آخـر   1963 مارس 23تنظيمات التسيري الذايت مؤسسات رمسية معترف ا ، ويف       

صندوق اإلسـتثمار،   ( ل يف مؤسسات التسيري الذايت بني حصة اتمع         ينظم عملية توزيع الدخو   

األجور األساسـية،   ( واملداخيل اخلاصة بالعمال    )  قرار التشغيل    صندوقوصندوق اإلستهالك، و  

 إلنتاج، وجزء من الباقي، الذي يقرر الس العمايل توزيعـه بـني صـندوق               امكافآت تشجيع 

 ).تماعية واإلحتياطيات، والرصيد الواجب توزيعه بني العمال اإلستثمار، وصندوق اخلدمات اإلج

داة اليت ميكـن بواسـطتها      األهي  الشركة الوطنية   "  بأن   1964كما أكد ميثاق اجلزائر لسنة      

القيام بالنشاطات اإلقتصادية الرئيسية، وحتظى هذه الشركات برعاية املخطط، الذي تقوم الدولـة      

الوطنية نشاطها يف نطاق ومبادئ القانون، وأن تكون حمصـلة          بتحقيقه، وحبيث متارس الشركات     

فعال للفائدة، اليت تتحقق من جراء إنشائها بدل الربح املايل، ويعين ذلك املصلحة العامـة وفقـا                 

للشروط احملددة قانونا منها إجياد سوق لتصريف السلع الصناعية وتلبية حاجـات اإلسـتهالك،              

صناعية تنشط يف جمال الصناعة     لوكانت جمموع املؤسسات ا   . وتوفري أقصى حد ممكن من الوظائف     

اخلفيفة كصناعة النسيج، والصناعة اجللدية، والغذائية أي مل تعمل اجلزائر آنذاك على إرساء أساس              

متني لصناعة األساس مما يشكل العمود الفقري لتنمية صناعية واقتصادية ذاتية، وقد يكون ذلـك               

إختاذ تدابري سريعة ملساعدة اإلقتصاد الوطين كي يقـف علـى           لظروف موضوعية، منها ضرورة     

                                                           
، منظمة العمل العربية، املعهد الوطين للثقافة 1945 – 1830اإلقتصاد اجلزائري ماضيه وحاضره ، عبدالعزيز وطبانـ   )1(

 .122، ص 1992ل باجلزائر، العمالية وحبوث العم

 .مت استخدام كلمة اإلستدمار بدل اإلستعمارية الواردة يف نص املؤلف أيضاـ ) ❁(
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صابه خالل احلرب، وضرورة العودة إىل الوضع ، الذي كانت عليه قبل    أ بعد التهدمي، الذي     هرجلي

 عليها  ىترك األوربيني ملؤسسام، وكذا البحث عن املردود السريع لإلستثمارات القليلة، اليت تقو           

ورة تأمني بعض السلع ذات اإلستهالك الواسع لسد طلـب اجلمـاهري،     الدولة ، باإلضافة إىل ضر    

واليت مل يكن باإلمكان متويل إستريادها من اخلارج، إضافة إىل الصعوبات ، اليت واجهتها عمليـة                

التسيري الذايت يف هذه املؤسسات  بسبب بقاء القطاع اخلاص احمللي وأحيانا األجنيب مسـيطرا يف                

 .لعمل هلذه املؤسسات عدد كثري من جماالت ا

   مت التركيز على حمورين رئيسيني ، األول اإلهتمام بالصناعات الثقيلـــة          1965وبعد عام   

 وصناعة وسائل اإلنتاج  ويف مقدمتها جممع احلديـد والصـلب يف احلجـار               )صناعة األساس   ( 

ات ذات الكثافـة    مبقاييس عاملية لإلنتاج، وكذلك صناعة البتروكيمياء إنطالقا من أن اإلسـتثمار          

مع ما قـدم مـن      ،  الرأمسالية العالية، تشجع على التكوين الرأمسايل لتمويل باقي الفروع الصناعية         

 اجلزائر هذه حبجة أن السوق الداخلية التستوعب كـل          ةإنتقاد من طرف بعض اإلقتصاديني خلطو     

جات احلديد والصلب   الطاقة اإلنتاجية للمجمع، وأن اجلزائر ميكنها احلصول على حاجاا من منت          

بتكاليف أقل، وإن أمهل هؤالء اإلقتصاديني اآلثار التحريضية هلذا امع، وحجم التشغيل،  وفرص              

 .وهي يف احلقيقة اآلثار، اليت مل تتحقق بعد كما حدد هلا )  عامل 15000( العمل،  اليت قدمها 

م املنـاجم والصـناعات     واحملور الثاين، التفتيش عن إستقالل إقتصادي حقيقي وذلك بتـأمي         

مؤسسة مما جعل الدولة حمتكرة للصـناعة الثقيلـة          45 حيث مت تأميم     1966 ماي   8األساسية يف   

 .شركة وطنية 25ومسيطرة يف الصناعات اخلفيفة ، وأعيد تنظيم هذه الصناعة يف حوايل 

بداية على حتقيق   ) املخطط الثالثي   ( ركزت أول خطة     1967وبعد بداية ظهور التخطيط منذ      

للنمو الصناعي، وهي صناعة البترول، صناعة احلديد والصلب، صناعة البتروكيمياء، والصناعات           

 من جممل اإلستثمارات ،     %45امليكانيكية والكهربائية، حيث إستأثرت هذه الصناعات األربع بـ         

املشار إليها  ومت اإلنطالق الصناعي احلقيقي بإنشاء معامل اإلمسنت، اليت مل تكن تستطيع يف السنة              

إىل أن تشتغل بكامل طاقتها اإلنتاجية، ونفس اهلدف إستمر يف املخطط الرباعي، الـذي أعطـى                

أي صنع وسائل اإلنتاج الضرورية لتنمية قطاعات       ) الصناعات املصنعة   ( األفضلية لصناعة األساس    

 .اإلقتصاد املختلفة 
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لرئيسية يف التنمية، وحرص املخطط على      ويف اخلطة الرباعية الثانية بقي التصنيع أحد العوامل ا        

تركيز اإلهتمام على املشروعات املرتبطة بسد حاجات اإلقتصاد الوطين، وتوجيـه املشـروعات             

حمليا، واعترب تراجـع  ) تصنيعها ( للتوسع يف إستغالل املوارد الطبيعية املخصصة للتصدير وحتويلها      

 يف هذه اخلطة بأنـه      %43.5ة السابقة إىل     يف اخلط  %45حصة الصناعة يف جممل اإلستثمارات من       

موضوعي على أساس أنه يف اخلطتني السابقتني مت  إرساء قواعد متينة من جهة، وألن اإلستثمارات          

 .الصناعية يف املؤسسات واألشغال العامة قد إكتملت تقريبا خالل املرحلة السابقة

صـناعة  ( مة الصناعات الثقيلة    وبقي نفس اإلهتمام مرصدا ملزيد من إجياد فرص العمل، وإقا         

الصلب أو التحويل األويل للمعادن، وبعض جماالت صناعات التركيب امليكانيكي والكهربـائي،            

أي أن السياسة الصناعية ركزت علـى       ) والصناعة الكيميائية الثقيلة، وصناعة الطاقة ومواد البناء        

واسـتغالهلا، وتـأمني السـلع ذات       اإلندماج والتكامل، والتنقيب والكشف عن املوارد الطبيعية        

السلع املسـتوردة   حمل  اإلستهالك  اجلماهريي الواسع، وتغطية حاجات السكان  بسلع حملية حتل            

كالثالجـات والغسـاالت    ( وخاصة احلاجات األساسية من اللباس واألدوات املرتلية املعمـرة          

 ).وغري ذلك ... واألجهزة الكهربائية اخلاصة بالتدفئة 

بطرق وهيئات تسيري معينة، فابتداء من التخطـيط        " ك املرحلة من الناحية اإلدارية      ومتيزت تل 

باملؤسسة إىل تسيري املوارد وتدخلها أي اهليئات يف التسيري الـداخلي بواسـطة قـانون التسـيري      

اإلشتراكي للمؤسسات ، وهي كلها عناصر سوف تؤثر إىل حد بعيد يف تلك املؤسسـة بتلـك                 

 .)1("رها إىل ما بعدها وإىل اليوم الفترة، وتترك آثا

وضع نظم تقديرية للتوقـع،     وكنظام عقالين لألهداف، وتقييم الوسائل       ـكما أن التخطيط    

ـ وإبعاد املخاطر املختلفة  مل يكن من وضع املؤسسة كوحدة مستقلة، بل كان والزال يشـترك    

اإلقتصادية والتجارية فقط،   يف ذلك جهاز التخطيط املركزي، وخطة املؤسسة التتعلق بالنشاطات          

بل تعكس إستراتيجية إجتماعية، ومن مث كان البد أن تتمتع املؤسسة حبرية أو إستقاللية القـرار،                

ل خضوعها للتوجيهات املركزية حىت يف مرحلة املداوالت اخلاصة مبراحل اخلطة بينـها وبـني               دب

 .الوصاية

                                                           
  .174، مرجع سابق ، ص إقتصاد املؤسسة  ، ناصر دادي عدونـ   )1(
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تبة التخطيط، والتوجيه إذ يشمل العمليات      ويأيت معىن التسيري يف املؤسسة يف مرتبة أقل من مر         

اإلدارية قصرية املدى ، ويتعلق بتنفيذ اخلطط املتوسطة املدى على شكل الربامج السنوية، اليت يتم               

إدارة املشتريات، التخزين،   ( وضعها ، ومراقبة تنفيذها ، من خالل اإلدارات األقرب إىل القاعدة            

كون بتدخل املستوى األعلى لإلدارة، سواء بتلقـي تقـارير          وتوجيهها، ومتابعتها ي  ... ) اإلنتاج  

متابعة النشاط اليومي، أو بإعطاء التوجيهات العامة ملديري املصاحل والذين يتعاملون مع املسـتوى              

إال أن مفهوم التسيري ذا الشكل إكتنفه عدم وضوح سواء لدى املسـريين أو              . التنفيذي بدورهم 

 . مجيعا مسريين ومنتجني ومراقبني هلذه املؤسسات العمال، الذين كانوا يعتربون

وقد عانت هذه األخرية آنذاك مشاكل خطرية، أدت إىل تعطل اإلنتاج إثر اإلمهال أو التوقف               

عن العمل، وكل ذلك مرجعه ضعف نظام اإلدارة، الذي مل يوضح العالقة بني جملـس العمـال                 

 غياب نظام للتوظيف واألجور واملناصب كان       إلدارة وأن هذا الفراغ القانوين، إضافة إىل      اوجملس  

يترجم بسوء التحكم يف املوارد البشرية، مث إن سياسة التشغيل مل تكن ختضع ملبـادئ عقالنيـة                 

 .إقتصادية ال من حيث العدد وال من حيث النوعية 

 :وميكن القول أن املؤسسات املختلفة كانت تشكو عدة مشاكل أمهها 

@ üëcZ صب خلصائص شاغليها ، وذلك نظرا للنقص يف التكوين ، أو عدم مالءمة املنا

 .للتكوين غري املناسب مع التقنيات املتاحة 

@ bîãbqZ  التنمية، كما بأضر الذي عدم تناسب التقنيات املستوردة مع نوع التكوين يف البلد

يت تتم ا أن إسترياد تقنيات مكثفة وذلك خالل املخططني الرباعيني جعل اإلهتمام بالكيفية، ال

 مشاكل يف تشغيل اآلالت حيدثالعقود ضعيفة، وال ينتبه هلا سوى لدى اإلنطالق يف اإلنتاج، مما 

 .أو رفع اإلنتاج 

@ brÛbqZ  ضعف التكامل اإلقتصادي بني الصناعات املختلفة ، حبيث كانت هذه األخرية

كون اإلختيار مل يكن بتشكو من قلة قطع الغيار ، ومن نقص املواد األولية والنصف مصنعة ، و

 .كذلك بوجود مؤسسات متوسطة وصغرية، ختدم املؤسسات الصناعية الضخمة يف هذا اال

@ bÈia‰Z  درجة التكامل املرتفعة يف املؤسسات، وهو ما جعلها جتابه مشكل اإلرتباط بني

 .خمتلف وحداا ، وهو ما جعل أيضا توقف أحداها كفيل بإيقاف املؤسسة كلها
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@b�ßb�Z ديد الكمية حسوء تسيري املخزون، وعدم تطبيق الطرق العلمية والرياضية الكفيلة بت

 .ات وحجمها، ومستوى املخزون احملتفظ به ياإلقتصادية، وعدد الطلب

ومع إنتهاء فترة السبعينات وبداية الثمانينات حتدد القطاع العام الصناعي خصوصا مبجموعة            

ادات صناعية تقريبا ، تضم كـل مؤسسـة عـددا مـن             من املؤسسات العامة هي عبارة عن إحت      

نشاطها وفعالياا اإلقتصادية، إضافة إىل وجود قطاع خاص وآخر         يف  الوحدات اإلنتاجية املتشاة    

 .خمتلط 

، بتنظـيم إدارة    1970وقد زاد دور هذه املؤسسات نظرا للتأميمات ، اليت جرت بعد عـام              

، واإلدارة الدميقراطية، والتنظيمات، اليت ظهرت بعد ذلك،      املؤسسات وفقا ملبدأ التسيري اإلشتراكي    

 .مما أدى إىل التأثري على إنتاج القيمة املضافة 

ولعبت هذه املؤسسات دورا ليس فقط برقم اإلنتاج ولكن مبعدالت النمو، مما يؤكد علـى               

مو هـذه هـل     دورها يف عملية التنمية الصناعية واإلقتصادية، ولكن أرقام اإلنتاج، ومعدالت الن          

تها املؤسسة الصناعية منذ الثمانينـات؟      فزادت أو على األقل ثبتت بعد ظهور التنظيمات، اليت عر         

ذلك ما طرح ويطرح اإلشكال بالنسبة هلذه املؤسسات وحيد من أمهيتها ودورها يف اإلقتصـاد،               

عي معىن اخلطـر،    ثرات واملخاطر، مما جعلها ال ت     ؤهذه األخرية اليت منت يف بيئة حتميها من كل امل         

وال حتتاط له حىت لو تعرضت له وذهب بوجودها من هذه البيئة، اليت مل تكن تستطيع إسـتيعاب                  

       ا وأحداثهما املتنوعة، األمـر     ممشاكلها املختلفة، وهي تتأثر باحمليط الداخلي واخلارجي، وتفاعال

 . أجزاء البحث القادمة نالذي سيتضح نسبيا مما سيأيت م

sÛbrÛa@szj½a@
òí…b–nÓ⁄a@pbyý•⁄aë@òîÇbä–Ûa@ò��û½a@

يتم حتقيق الدولة ألهدافها بنجاح املؤسسات املختلفة العاملة يف مجيع قطاعـات اإلقتصـاد              

الوطين ، يف إستخدام مواردها بكفاءة ، ويتوقف ذلك على مدى كفاءة نظام اإلدارة نفسـها، يف               

مؤسسة حباجة إىل العناصر املادية والبشرية      وإذا كانت كل    . ختطيط وتنفيذ ومتابعة أنشطة املؤسسة    

الكافية واملناسبة لنجاحها ، فإا حتتاج اكثر للعقلية املدبرة واملخططة واحملركة هلـذه العناصـر،               

 حتقيق   أجل اط اخلاص بإدارة مجيع عمليات وأنشطة ووظائف املؤسسة، وذلك من         شاملتمثلة يف الن  
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أن يكون دور املؤسسات الصناعية املتعددة يف اإلقتصـاد         أهدافها املقررة، وهلذا الغرض كان جيب       

اجلزائري، وهلذا ايضا كان جيب أن يكون هدف التحوالت العديدة، اليت طرأت من حني آلخـر                

لتعلن ضرورة تغري الظروف والشروط، اليت تعمل فيها املؤسسات اإلقتصادية عامـة واإلنتاجيـة              

 كفاءة النشاطات العديدة ا، واليت كان البـد ان          الصناعية خاصة لتأثري ذلك على كفاءا، أي      

تتطور وفقا لألهداف املسطرة، وخدمة ملتطلبات هذه الوظائف والنشاطات يف حد ذاا، وحتقيقا             

فهل كان هذا هو اهلدف من وراء إنشاء هذه املؤسسات ؟ أو هل . للكفاءة املراد قياسها وتقييمها  

ساؤالت، سوف يتم تنـاول تـأثري   ت ؟ لإلجابة عن هذه ال وصلت إىل حتقيق هدفها يف هذا اإلطار      

اإلصالحات على املؤسسة الصناعية ، ومسات هذه األخرية يف ظل هذه اإلصالحات بدايـة مـن                

إلشتراكي للمؤسسات، مرورا بإعادة اهليكلة واإلستقاللية مث اخلوصصة، ذلك أن احلديث           االتسيري  

ي ، اليتم دون تبيان التنظيم القـانوين السـائد فيهـا،       عن املؤسسة الصناعية يف اإلقتصاد اجلزائر     

وأسباب عدم ظهور هذا التنظيم يف السنوات األوىل لإلستقالل، إذ كان اإلهتمام يف تلك الفتـرة                

ل دولة قوية ومستقرة، باعتبار أن ذلك ميثل األداة الفعالة لتحقيق أهداف اتمع             يشكتمنصبا على   

تطهري اإلقتصاد الوطين  من آثار اهليمنة األجنبية، مما جعل التنظيمات           باستعادة الثروات الوطنية،  و    

، هذه التنظيمات، اليت أرادت القضاء      1971 باملؤسسات اإلنتاجية وغريها تتأخر حىت سنة        ةاخلاص

، وسـتم إسـتعراض هـذه       على اهلياكل التقليدية القدمية، اليت كانت تعيق منو املؤسسة العامـة          

 :التنظيمات كاآليت 

Þëþa@kÜĐ½a@
pb��ûàÜÛ@ï×a�‘⁄a@�î�nÛa@

لقد كان التسيري اإلشتراكي للمؤسسات أول هذه التنظيمات ، وبالقوانني اليت جاءت لتنهي             

بعض املشاكل للمؤسسات العامة، اليت كانت تدار باعتبارها جمرد مؤسسات حكومية ، ينحصـر              

ما يتعلق مبحاسبتها من جهة أخرى، وكانت حق إدارا بالوزارة املشرفة من جهة، ووزارة املالية في

نتائج أعمال املؤسسات ترجع إىل هذه السلطات، اليت كانت يف نفس الوقت مسؤولة عن متويلها،               

وتغطية ما قد يتحقق من خسائر بشكل ينعدم فيه الدور اخلالق للعمال كمنتجني ومسـريين يف                

 النمو والبقاء هلذه املؤسسات ضمن      نفس الوقت، أي أن هذه التنظيمات كرست يف احلقيقة مبدأ         

بيئة حممية من تأثريات احمليط الداخلي واخلارجي معا،  وأن اخلطر املايل بنتائجه مل يكن ليطـرح                 
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عليها يف هذا اإلطار، حىت وهي تسجل اضخم التكاليف وأكرب اخلسائر ، وجاءت عملية التسيري               

  لذايت اليت يؤكد بشأا أحد املؤلفني بـأن        اإلشتراكي للمؤسسات بعد جتربة سبقتها وهي التسيري ا       

فكرة التسيري الذايت مل تكن وليدة تفكري عميق وإمنا إسـتجابة لظـروف إقتصـادية سياسـية                 " 

واجتماعية معينة فرضت العمل ذا النمط، وقد وصل عدد املؤسسات الصناعية املسرية ذاتيا سنة              

 %5هذه املؤسسات بصغر حجمها حبيـث        مؤسسة ، وقد متيزت      413 و     345 إىل ما بني     1964

 .)1(" عامل 100منها فقط توظف أكثر من 

شركات وطنية  " هذه التجربة مل تدم طويال حيث أممت مؤسسات التسيري الذايت وحتولت إىل             

إذا كان اإلقتصاد الوطين قبل     و. تؤدي األنشطة أو الوظائف املعروفة حتت الرقابة املباشرة للدولة        " 

كن باستطاعته حتمل أعباء هذه املؤسسات بسبب قلتها وتدين وزا يف جممل النائج              مل ي  1966سنة  

 وبعد تنفيذ اخلطط األوىل للتنمية،     1966/1971 ياحمللي، فإنه بعد التأميمات، اليت جرت ما بني عام        

والشركة الوطنيـة   ) سوناطراك  ( وظهور املؤسسات اجلديدة ، مثل الشركة الوطنية للنفط والغاز          

وشـركة الصـناعات    ) سونلغاز  ( والشركة الوطنية للكهرباء والغاز      ) SNS( ديد والصلب   للح

جعلت القطاع العام مسيطرا على القسم األعظم من اإلنتـاج          . إخل  ) ... سونيتكس  ( النسيجية  

الصناعي، واليت ربطت عملية التنمية حبسن سري عمل املؤسسات التابعة له، وأصبح من الضروري              

ظر يف تنظيم وإدارة املؤسسات مبا يكفل حسن سريها، وضمان قيامها بدورها يف عمليـة        إعادة الن 

 أمر التنظيمات اخلاصة باملؤسسات العامة يف اجلزائر، الـذي          1971 نوفمرب   16التنمية، وقد مت يف     

 كان منها التنظيم اجلديد للرقابة، يشارك فيها العمال أنفسهم، مع حتديد قواعد مسامهتهم يف تسيري  

ف هذا التنظيم إقامة شكل من أشكال املسؤولية اجلماعية، يعمل فيها العمال            داملؤسسة، وكان ه  

واملديرون كمجموعة متكاملة، توكل هلا مهام حمددة يف إدارة جزء من األموال العامة، أي أن هذا                

حملافظة على  التنظيم كان يسعى إىل نوع من اإلدارة الدميقراطية يف جممل املؤسسات الصناعية، مع ا             

مركزية التسيري، وهو مامل يعط اإلستقاللية الذاتية للمؤسسات لقلة خربا، ونقـص اإلطـارات              

 .الالزمة هلذه العملية

العمال إذ يلتزمون ببناء اإلقتصاد ، الذي يشـكل         "  بأن   1976كما أكد امليثاق الوطين لعام      

يومية، ويضطلعون مبهام املعركة من أجل      القاعدة املادية لإلشتراكية، حيتكون عن كثب باحلقائق ال       

                                                           
 . 18، ص ) الطبعة الثانية ، دون ذكر السنة ( إقتصاد املؤسسة ، إمساعيل عرباجيـ   )1(
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رفع اإلنتاج، وتوفري مزيد من الرفاهية للشعب، وهم إذ يسهرون يف معركة التنمية على مسـتوى                

املعامل والورش واملصانع،  يكتسبون جتربة إجتماعية فريدة من نوعها،  ومن هنا جيب على العمال          

إطار املؤسسة ، وبدل أن يكتفوا بتنفيـذ        أن يضعوا دورهم كمنتجني يف سياق إجتماعي يتعدى         

ا عملهم وهم مدركون كل اإلدراك ملا يترتب عليه من          ومهام يغيب عنهم مغزاها، عليهم أن ينجز      

 .)1("آثار سواء  بالنسبة للمؤسسة وتوازا اإلقتصادي، أو بالنسبة لعموم اإلقتصاد الوطين 

لتنمية الصناعية، والنهوض باملؤسسات يف     إن امليثاق الوطين أكد يف هذا الصدد بأن جمهودات ا         

هذا اال، الميكن أن يتم دون  إلتزام العمال وتعبئتهم لضمان إستمرار هذه التنمية، ولكـن دور                 

العمال هذا غاب أو غيب يف إطار إدارة  مشلولة عن أداء دورها الكامل واحلقيقي ضمن املؤسسة                 

ارة وبأا هي اليت تنظم العالقات املوجودة بني خمتلف         الصناعية، برغم تأكيد  امليثاق على دور اإلد       

 .قطاعات النشاط الوطين، وبذلك يصبح لسلوكها ونشاطها تأثريا مباشرا

والشك أن تقدم املؤسسات يرتكز على كفاءة اإلدارة، وترتكز هذه األخرية علـى املبـادئ       

تشدد، بل على شخص العالقـات      د على املدير الصعب امل    مالعلمية إلدارة األعمال، فاإلدارة التعت    

اإلنسانية، الذي يتجه حنو النتائج واملسؤولية التنظيمية، مث أن عمل اإلدارة يبدأ بتحديد األهـداف               

 فيما بعد باملستقبل، مما يعين أن هذه اإلدارة الحيق هلا أن تفسد هذا احلاضـر واملسـتقبل،        قديرللت

لشدة والتهديد ، واستخدام اآلخرين بـالقوة       عملها يتركز على التخطيط والتنظيم ال اخلوف وا       ف

فاإلدارة مع أو خالل الناس وليس فوقهم، وليس هناك شخص فـوق            ) شخص املدير   ( واإلجبار  

ا يعين أن عمل اإلدارة يستمد مصـدره مـن طـرف           ممآخر سوى يف اهليكل التنظيمي فحسب،       

 والتقومي، والتفويض، وإعطـاء املثـل       القيادة، والدافعية ، والتعليم، والتأثري، واإلرشاد، والتوجيه،      

الالعكس، وهو مامل يسد يف مؤسساتنا لفترة ما، وأفسد كل طموح لدميقراطية العالقـات بـني                

اإلدارة والعمال، وإحداث الدافعية لديهم لتحقيق أهداف امليثاق الوطين، أو أي شكل من أشكال              

ختيار املؤسسات اإلقتصادية كعامـل     التنظيمات، اليت صدرت قبله، هذا امليثاق الذي أكد على إ         

لتقوية التصنيع، وإجراء ثورة صناعية عن طريق ملكية وسائل اإلنتـاج، ومشـاركة العمـال يف                

 منتجني فقـط، وإمنـا      والتسيري، وجين املردود، أي تقسيم األرباح، حيث أن عمال املؤسسة ليس          

 .منتجون ومسريون يف ذات الوقت

                                                           
  .51 ـ 50ص ص ، ) 1976 املعهد التربوي الوطين، اجلزائر، ( امليثاق الوطين ،هة التحرير الوطينحزب جبـ   )1(
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 للمؤسسات يرجعه أحد املؤلفني إىل أنه كـان يف الغالـب            إن عدم جناح التسيري اإلشتراكي    

عدم حتقيق وظائف األطراف املعنية باختاذ القرارات داخل الشركة، ومجود          " راجع لألسباب اآلتية    

احلكومة، الوزراة، واجلهاز املركزي    ( وعدم مرونة العالقات بني هذه األطراف واملستويات العليا         

ف واهلياكل، اليت تضمن على األقل عدم خـروج جملـس العمـال             ، مث لغياب األطرا   )للتخطيط  

واإلدارة معا عن اإلطار العام احملدد وعن أهداف الشركة ، ألن ما وقع عمليا هو ظهور تصـارع                  

شبه دائم بني اإلدارة وجملس العمال حىت أصبح أمرا شخصيا يف بعض احلاالت، وهـذا بـالطبع                 

 األساسية ألي أسلوب تسيري هو حماولة إزالة التناقضات         الخيدم مصلحة الشركة، ألن من األهداف     

 .)1("املوجودة بني افراد املؤسسة حىت يتفرغوا لتحقيق أهدافها 

½akÜĐïãbrÛa@@
òÜØî�a@ñ…bÇgë@òÜØî�a@pa‰ë��@

لقد جاءت اهليكلة وإعادة اهليكلة بفعل التطورات اليت عاشتها املؤسسة الصناعية اجلزائريـة             

 .امة والتعقيد يف اإلدارة ونظام التسيري عمومااملتميزة بالضخ

إن حجم املؤسسات حتدد طبقا لطبيعة إستراتيجية التنميـة والتصـنيع املختـارة وطبيعـة               

 وحدة أساسية جتمـع     1165( التكنولوجيا املتطورة املستخدمة، واليت متيزت بالتكامل والضخامة        

وهو ما سيتضح من    )  اإلجتاه آنذاك    دول شرقية ذات نفس      يف مؤسسة  من نفس النوع       19ضمن  

 . التركيز وكرب حجم املؤسسات الصناعيةماجلدول اآليت الذي يبني أن اجلزائر كانت يف أعلى هر

>éuìß@bç†b—nÓg@æa‡Üi@ñ‡Ç@À@pb��û¾a@ávy@µi@òãŠbÔß@òä�Û@2003@ : ) 1 ( جدول رقم
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 )بتصرف ( .184 ، مرجع سابق ، ص إقتصاد املؤسسة : ناصر دادي عدونأورده                        

وكان من املفروض ان تستفيد الصناعة اجلزائرية كبقية البلدان ال أن يكون ضعف هياكلـها               

وأزمة تسيريها وإدارا وكل الظروف جمتمعة ما أدى إىل وضع سئ اليطاق، كضعف إسـتغالهلا               

إخل، فقد  ...  ، ونقص التحكم يف التكنولوجيا       لطاقاا الواسعة، وعدم حتقيق الوفورات اإلقتصادية     

إعتربت سريورة التسيري اإلشتراكي للمؤسسات،  اإلطار املالئم لتعبئة العمال واملديرين وفشلت يف             

ذلك، ومتيزت املرحلة بعدها بربوز  املؤسسات العامة ذات احلجم  الكبري من أجل التنمية الشاملة،             

      ا وزارة التخطيط منذ ظهور هذه املؤسسات إىل الثمانينات         ووصلت عملية التشخيص اليت قامت

بأا أضحت صعبة التسيري يف نظر واضعي التقرير، هلذا إعتربت إعادة اهليكلة هلـذه املؤسسـات                

الكربى إىل مؤسسات أصغر حجما هو لتمكني املسريين من التحكم فيها، وحتسـني مردوديتـها             

ه بإعادة اهليكلة العضوية للمؤسسات مث كخطوة تالية متـت          املالية واإلقتصادية، وهو ما أطلق علي     

 .إعادة اهليكلة املالية لتتمكن من أداء نشاطها 

انت ترتكـز   ك 1)*( بتطبيقها منذ بداية الثمانينات    ئإن عملية اهليكلة وإعادة اهليكلة، اليت بد      

زيع الشامل واألفضـل    على املبادئ العامة لتبسيط املهام وتوضيحها  أو التحكم يف التسيري  والتو            

لألنشطة ومراكز القرار، والوسائل البشرية واملادية املتاحة، اليت تشكل عامال بارزا لتحسني كفاءة             

املؤسسات وتعزيز ال مركزيتها، وحتقيق دميقراطية تسيري اإلقتصاد ومواصلة العمل، واليت تعد كلها             

ة إعادة اهليكلة جاءت إستجابة ملتطلبات كما أن عملي . ضمن عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية    

الوضعية اليت كانت متر ا املؤسسات العامة من جهة، ووضعية اإلقتصاد الوطين ككل من جهـة                

ثانية، فاملؤسسات كانت تعاين ضعفا يف اإلدارة واإلقتصاد متيز جبهاز إنتاجي غري فعـال وغـري                

 إلعادة تنظيم اإلقتصاد بإعـادة هيكلتـه        كفء، لذا كانت إعادة اهليكلة عبارة عن عملية موسعة        

عضويا وماليا لتتخلص هذه املؤسسات من املركزية البريوقراطية، اليت أصبحت آنـذاك تعرقـل              

نشاطات املؤسسة وحتمل الدولة مبالغ ضخمة من اإلستثمارات وخاصة بالعملة الصعبة ، ولتحميل       

 .املؤسسة بالنتائج اليت حتققها فعال 

أم مت العكس ؟ فعمليا إزداد املشكل املايل باعتبار أن إعادة اهليكلـة يف              ولكن هل حصل هذا     

 مؤسسة 348لقد إنتهت املرحلة األوىل من اهليكلة بإنشاء ( حد ذاا تطلبت نفقات إضافية مرتفعة      

                                                           
 . 1988 ، وإعادة اهليكلة يف سنة 1982ـ عملية اهليكلة يف سنة ) ❁(



 |•æA |et{A :ßU¶ZBK |UX} _ ™¶kB�e{A ™aaª}{A• ™¶}�K{A• m¶�eK{A 

 25 

 

 مليارات من الدينارات ملسح ديون املؤسسات العامـة، ونفقـة املقـرات             تكما أنفق ) جديدة  

 وأجور مناصب العمل املستحدثة،  مما جعل املؤسسة املهيكلة تعاين من زيادة             والوحدات اجلديدة، 

املديونية، واخنفاض الدورات اإلنتاجية ، وزيادة السحب على املكشوف من املصاريف املمولة مع             

عتربت بالرغم من   اويل الذايت إىل أقصى الدرجات، وقد       مإنعدام هامش األمان لديها، وضعف الت     

 ونسبة البطالـة    %30دة اهليكلة ضرورة حتمية ، فمعدل التضخم إرتفع آنذاك إىل           ذلك عملية إعا  

 وخاصة بني الشباب القادر على العمل، وحالة من عدم التوازن الدائم يف ميزانية              %25إىل حوايل   

 من %50لـ  من إيرادات الصادرات ، واليعمل سوى 4/5الدولة، وامتصاص اجلهاز اإلنتاجي لـ    

 .ي اإلمجايل الناتج الداخل

إن هذه العوامل األساسية أدت إىل أنه البد من إصالحات وتعديالت للقضاء على املشـاكل               

املطروحة من أجل رفع الفعالية والكفاءة للمؤسسات الصناعية يف هذا اإلطار، لتخليص الدولة من              

ملوارد املالية، وبغرض   الثقل املايل املتمثل يف اخلسائر املستمرة،  نظرا إلرتفاع حجم التكاليف وقلة ا            

إعادة توازن القطاعات القادرة على إمتصاص البطالة، وتكثيف النسيج الصـناعي خاصـة وأن              

العملية أرفقت بالتصديق على قانون اإلستثمارات، وإنشاء املؤسسات املتوسطة والصغرية، ووكالة           

اربة التضخم، والقضـاء    املسامهة واإلستثمار، وإدخال اإلقتصاد يف السوق الدولية، وكل ذلك حمل         

على عدم التوازن يف ميزانية الدولة ، والتحكم يف تغري الكتلة النقدية، وحترير األسعار والتجـارة                

 .اخلارجية، أي إعطاءها دورا يتالءم مع الظروف اجلديدة

لقد جاءت إعادة اهليكلة بفعل التطورات، اليت عاشتها املؤسسة الصناعية اجلزائرية املتميـزة             

امة والتعقيد يف اإلدارة ونظام التسيري عموما، وضعف إستغالل الطاقات املتاحـة، وعـدم              بالضخ

حتقيق الوفورات اإلقتصادية، ونقص  التحكم يف التكنولوجيا مما أدى إىل كثرة  اإلستعانة باخلربات              

ملتابعـة  األجنبية، إضافة إىل ضعف وصعوبة املراقبة املالية من املؤسسة أو من الوصاية ، وانعـدام ا           

 .الدقيقة لنشاطات املؤسسة من طرف جلان العمال

وإضافة إىل تركيز املؤسسات وضخامتها، هناك عامل عدم التخصص، فاملؤسسات كانـت            

تركز نشاطاا اإلنتاجية دون ختصص، فهي تقوم بعدة إختصاصات ، وتراقب فرعـا إقتصـاديا               

ا، لذا كان هدف إعادة اهليكلة حتديـد        واسعا ، لقد كانت املؤسسات تقوم باإلنتاج والتوزيع مع        

ختصص هلذه املؤسسات،  وكانت أوىل إجراءات إعادة اهليكلة  هي إعادة اهليكلة العضوية وهدفها            
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حتويل املؤسسات العامة إىل مؤسسات صغرية احلجم أكثر ختصصا ، وأعلى كفـاءة، ذلـك أن                

 معني ، وهو نشاط إنتـاجي       الظروف السابقة جعلت املؤسسة خترج عن طبيعتها يف تأدية هدف         

حمدد، حتقق من ورائه نتيجة تسمح هلا بإعادة رأمساهلا، ومن مث إستمرارها ومنوها، ومـع ضـعف             

نظام التوجيه اإلقتصادي، واملراقبة اخلارجية هلا، وسوء التنسيق بني أجهزة الدولة وإدارة املؤسسة             

ل املركزيـة يف غيـاب نظـام قـوي     جعل هذه األخرية تعاين من سوء التنسيق بينها وبني اهلياك 

للمعلومات، مما جعل هذه األخرية متأخرة ويف وقت غري مناسب، مع تأثري ذلك علـى قـرارات                 

وجعل مؤسساتنا يف ذلك الوقت تتجه إىل نشاطات  املؤسسة وإدارا، اليت أصبحت تدار يوما بيوم   

ية، الصـحة والعـالج اـاين،       اإلهتمام بالتعاونيات اإلستهالك  ( إجتماعية أكثر منها إقتصادية     

هذا ما أدى إىل إرتفاع نسبة األجور بالنسبة لـرقم األعمـال،            ... ). ل العمال   ـاملصايف وعط 

وزيادة األعباء اإلجتماعية، واخنفاض املردودية، فال عالقة بني العمل واألجـر، نظـرا للتحديـد            

إلضطرابات، وكل ذلك بفعـل     املركزي لألجور، إضافة إىل كثرة التوقفات عن العمل، وزيادة ا         

 .ضعف كفاءة اهلياكل الداخلية ونقص إستعداد العمال هلذه املرحلة نظرا لنقص تكوينهم وأميتهم

وإذا كان هدف إعادة اهليكلة هو الوصول إىل تلبية حاجات اإلقتصاد، والسـكان بصـورة               

ج، إضـافة إىل    حتسني شروط عمل اإلقتصاد والتحكم األكرب يف جهاز اإلنتـا         " أفضل عن طريق    

وجوب حتقيق نتائج نشاطات املؤسسة، بالنظر إىل األهداف املسندة إليها عن طريـق التخطـيط               

إن الظروف اإلدارية البريوقراطية ووسائل الدولة املستخدمة يف املراقبة اإلقتصادية مل           ف. )1("الوطين  

 حترر إدارة املؤسسة    تساعد على حركية اإلقتصاد الوطين، ضف إىل ذلك مركزية القرارات، وعدم          

لدى إعداد املشاريع واخلطط اإلستثمارية مما مل حيفز على تنفيذ تلك اخلطط، ومل يزد من فعاليـة                 

 .األداء لدى العمال ، وبالتايل مزيدا من اهلدر والضياع 

وبالرغم من املبادئ العامة املعتمدة يف عملية إعادة اهليكلة وهي مبدأ اإلختصاص يف نشـاط               

ومبدأ اإلستقاللية، وال حملية مقرات املؤسسة، إال أن الدولة وتدخلها يف اإلدارة واختـاذ              املؤسسة،  

القرارات وتطبيق سياسة أجور وتشغيل التراعي خصوصيات كل مؤسسة، مع عدم اإلهتمام بنظام    

املعلومات، شكل كله مساوئ أخرى يف تنظيم هذه املؤسسات، والتعريف مبنتجاا وتصـريفها،             

 بعض املؤسسات تنتج وختزن وأخرى تستورد نفس املنتجات بالعملـة الصـعبة مـن      فقد كانت 

 .اخلارج
                                                           

  .189 - 188  ص ، مرجع سابق ، صإقتصاد املؤسسة ، ناصر دادي عدويـ   )1(
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وإذا كانت أغلب املؤسسات تعاين هذه األوضاع، فهذا مل مينع بعض املؤسسات الصناعية من              

حتقيق نتائج مقبولة يف هذه الفترة، ولكنها تبقى قليلة وغري موفية بالغرض، وال تعرب عـن تطـور                  

 .كلاإلقتصاد ك

½akÜĐsÛbrÛa@@
pb����������û½a@ò�����îÛýÔn�g@

إلصالح والتغـيري،  اميكن القول ، أن عملية إعادة اهليكلة ، كانت يف حقيقتها إمتاما لسريورة       

 ولكن املالحظ أن هذه اإلصالحات املكثفة       .الذي جاء بعد ذلك ، واليت أبتدئ ا مع التسعينات         

مسطر مسبقا ، ووفقا لدراسة متأنية، واستراتيجية حمددة، وإمنـا   واملتسارعة، مل تكن طبقا لربنامج      

كانت خروجا من مشاكل معينة يف مرحلة ما للدخول يف مشاكل أخرى ورمبا أكثـر حـدة ،                  

بالرغم من أن إستقاللية املؤسسات كانت هلا أهدافها هي األخرى، يف حماولة لتحرير اإلقتصـاد               

العراقيل ، اليت خضعت هلا يف السابق، وخاصة اا جاءت يف واملؤسسات املتواجدة فيه من القيود و     

حيث رافقتها إصـالحات علـى املسـتوى        ( مغايرة  1)*(ظروف إقتصادية وسياسية واجتماعية   

السياسي واإلداري للدولة، إذ مت الفصل النهائي بني السلطات السياسية للدولـة مـن تنفيذيـة،                

هرم الدولة بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة،       وتشريعية ، وقضائية، مع إحداث تغريات على        

وأهم ما ميز إستقاللية املؤسسات هو التمييز بني ملكية الدولة          ) . مع إحداث مؤسسات دستورية     

 .1989رة يف تسيريها، وكان ذلك بعذ املصادقة على الدستور اجلديد لسنة اوصالحية اإلد

اإلصالحات، اليت ختص تنظيم املؤسسات،     لقد كانت استقاللية املؤسسات مرحلة أخرى من        

وذلك جماراة لإلجتاه العام الدويل حنوالدميقراطية واإلنفتاح اإلقتصادي، وإرساء الوسائل العلميـة            

والتقنية اخلاصة بتسيري املؤسسات ، وأخذا يف اإلعتبار للموارد املالية، اليت مستها تغريات كثرية ،               

د كان هدف اإلستقاللية جعل املؤسسة شخصية معنوية متميزة عن          لق. واملخاطر املالية التابعة هلا     

الدولة، بإقامة فصل بني ملكية رأمساهلا وصالحية اإلدارة فيها، أي أن الدولة مالكـة مسـامهة يف                 

رأمسال املؤسسة وليست املسري، والوسيط يف ذلك التعامل هي صناديق املسامهة، اليت تضمن عدم              

 هذه امللكية، وتتوىل القيام باإلستثمارات اإلقتصادية حلساب الدولـة،           حتويل ملكية الدولة وتسيري   

                                                           
  .1992 ، توقيف املسار اإلنتخايب واإلضرابات املرافقة عام 1988ـ حوادث أكتوبر ) ❁(
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دف حتقيق أرباح مالية، ولكنها تبقى مع ذلك ليست يئة ختطيط، وال وصاية جديدة، بـالرغم                

من مسامهتها يف إعداد ومتابعة خمطط املؤسسة، وتلعب دور املراقبة اإلستراتيجية لألسهم ضـمن              

ما تسمح بضمان احلفاظ على حصص الدولة وذلك بالتعويض بني املؤسسات           رامسال املؤسسة، ك  

ذات املوارد املالية الكبرية واألخرى اليت تعاين مشاكل مالية، وتتدخل الدولة لتغطية أي خسـائر               

 امللحقة بالصناديق، خاصة إذا كانت هذه اخلسائر مفروضـة          1)*(خاصة باملؤسسات اإلستراتيجية  

إجياز أهم املزايا، اليت كانت تسعى إليها عملية إستقاللية املؤسسات العامـة            عليها، وعموما ميكن    

 :وهي 

 .ـ إعتبار املؤسسة العامة شخصية معنوية تاجرة متميزة عن الدولة تتصرف على هذا األساس

ـ تطبق مبدأ اإلستقاللية فيها للتحكم يف التسيري، وحتفيز املتعاملني رغبة يف زيادة اإلنتـاج               

 .ية، وإلغاء اإلرتباط والرقابة، اليت متارسها اجلماعات احمللية واملركزواملردود

 .ـ تساهم املؤسسة يف وضع قرارات اإلستثمار، اليت كانت تتم بصفة مركزية فقط

 .ستعادة تسيري املوارد اإلقتصادية اـ  

مو ضمن  ـ تقوم املؤسسة بنشاطها العادي يف إطار األخطار اإلدارية املوجودة، إذ مل تعد تن             

حميط حيميها، وبالتايل تتحمل لوحدها مسؤوليتها مبراجعة املراقبة اخلارجية والقانون اجلنـائي، أي             

 .أا أصبحت معرضة للتصفية واإلفالس يف حالة فشلها

إنشاء وزارة إلعادة اهليكلة خاصة ا،      "  أن مت    1994وكان من نتائج هذه اإلستقاللية يف سنة        

 حتققـت  1996رمة أمام املؤسسات الصناعية العامـة، ويف ايـة سـنة    ومت وضع قيود مالية صا    

 مؤسسة، ومت تطهري هيكلها املايل بشكل كامل، كما وضـع برنـامج حبـث    23إلستقاللية  يف   ا

كما )1(اـــاحلركية املالية للمؤسسات الصناعية الكربى، ويعمل على غلق اليت الميكن إنعاشه          

                                                           
مؤسسات إستراتيجية ، ومؤسسات ذات وزن عادي، واملؤسسات : ـ قسمت اإلصالحات اجلديدة املؤسسات إىل ) ❁(

 .املقدمة للخدمات ، واملؤسسات املميزة بغياب املنافسة

جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم ، "اإلصالحات اإلقتصادية وأثرها على القطاع الصناعي يف اجلزائر" ، عمار عماريـ   )1(

  .99، ص ) 2002 العدد األول ، سطيف، (، جامعة فرحات عباس التسيري
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 مليار دوالر خالل مخس سنوات من منتصـف التسـعينات إىل            13تطلبت عملية التطهري املايل     " 

 .)")1ايتها 

لقد إستمرت املؤسسات العامة تعاين من مشاكل عدة منها غياب تصـور سـليم لعمليـة                

اإلستقاللية هذه، وهذا الغياب كان واضحا من برامج احلكومات املتعاقبة واإلنتقادات اليت كانت             

هلذا كانت الصورة اليت تقدم بعد      . قتصاد واملؤسسات لإلصالحات  توجه للسرعة اليت دفعت ا اإل     

ذلك أن إقتصاد السوق واخلوصصة على سبيل املثال هي احلل املثايل للقضاء على نـدرة السـلع                 

مستقبال، وتوفري البدائل املمكنة يف ظل غياب هياكل قادرة على إجياد حلول للمشاكل املطروحة،              

د  وضرورة سرعة التغري،  كل هذا يسجل مع غياب للرأمسال األجنيب    مما جعل الوضع يتميز بالتعقي    

يف اجلزائر على خالف البلدان  األخرى يف املغرب العريب على األقل، الذي مل يكن يشجعه الوضع                

والذين مت إستجوام   ) أوريب  (  مستثمر أجنيب     300 من   %84الداخلي على اإلستثمار، حيث  أن       

رة بينوا عدم تشجعهم على اإلستثمار يف اجلزائر بسبب عدم اإلسـتقرار            يف بروكسل يف هذه الفت    

السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي وللطابع البريوقراطي يف منح رخـص الـدخول للمؤسسـة             

األجنبية، وهو ما مهد ملرحلة أخرى وحالية من اإلصالحات وهي خوصصة املؤسسات الغاية منها           

املطبقة بغرض إنضباط مايل أكثر جدوى للمؤسسة، اليت تدار         حتقيق فعالية وكفاءة يف املؤسسات      

بشكل المركزي وتراقب من طرف مالكيها،  وبالتايل تصبح قادرة على البقاء واملنافسة فيما بعد،               

والعامل املثل واملشجع للمؤسسات األخرى ، ولتجنيد قدرات األفراد واجلماعات على توظيـف             

 .مار واإلنتاج والتعامل مع السوق املالية أو املصارفامواهلم، ودفعهم إىل دائرة اإلستث

وطبيعي أن يكون للعملية آثار مباشرة سواء على ميزانية الدولة، بتوفري السيولة لتسديد الديون 

غري املدفوعة، أو رفع اإلنتاج وختفيض البطالة،  وإعادة الطـرق الصـحيحة إلدارة املؤسسـات                

انت هذه العملية إستمرت بعد اإلسـتقاللية وإىل اآلن فإـا           واإلقتصاد، ولكن املالحظ أنه إذا ك     

 .الزالت مل تعط أكلها بعد، ومل تظهر نتائجها ، ومن مث إنتقادها أو تقييمها بشكل صحيح

ولكن املهم ، أن املؤسسة الصناعية باتت تنمو يف إطار إقتصاد تلعب فيه الدولة دورا مغايرا،                

ا صاحب القوة احملركة ضمن إقتصاد السوق، وبات علـى          وتفضل فيه القطاع اخلاص ألنه حسبه     

                                                           
 2001رة، ــ، القاه23 السنة التاسعة، العدد  (جملة حبوث إقتصادية عربية ،  العربية للبحوث اإلقتصاديةمعيةاجلـ   )1(

 . 57، ص )
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هذه املؤسسة أن تكيف وسائلها لتصبح ذات قدرة كافية ألداء دورها ضـمن هـذا اإلقتصـاد،                

والتحكم يف املوارد املالية النادرة ، والتفاعل مع املؤسسات املنافسـة هلـا يف اإلقتصـاد احمللـي                  

 .لتكتالت اجلهوية واإلقتصادات األخرى، اليت أصبحت تتميز با

½akÜĐÉiaŠÛa@@
@pb��û½a@ò–•ì�@I@Öì�Ûa@…b–nÓgH@

لقد بينت كل التنظيمات واإلصالحات، اليت سايرت وجود املؤسسات العامة أا تضـمنت             

الكثري من العوامل، اليت لو حتققت لكانت سببا يف تغيريها وتطويرها إىل الوضع األفضل مـــع               

ن املؤسسات الصناعية اجلزائرية مل حتقـق يف ظـل التنظيمــات     ما أتيح هلا من إمكانيات، ولك     

بة التقليدية، وتعطيهـا للمؤسسـة      رالسابقة، واإلصالحات املتكررة حىت املهام، اليت تعرفها املقا       

بكوا خلية إنتاجية بسيطة،  ترتكز على إنتاج  السـلع واخلـدمات وعرضـها يف السـوق أو                   

تعامل اإلقتصادي ، الذي ينتج سلعا وخدمات بغـرض        امل"  هي   ـ أي املؤسسة    ـا  ــــكو

ناهيك عن املقاربة احلديثة وما تعطيه من مهام ووظائف للمؤسسة إذ ترتكـز علـى               . )1("البيع  

عناصر أخرى مهمة وهي البعد اإلنساين، والبعد التقين ، واحمليط ، كما مت إسـتعراض ذلـك يف                  

 .أجزاء سابقة من هذا البحث 

 البسيط، الذي حصل يف املؤسسات، اليت مستها اإلصالحات، فإن هذا           وبرغم بعض التحسني  

ذه املؤسسـات،   ـالتحسن مل يرق لتحقيق اهلدف الكبري وهو إاء  املشاكل اليت كانت تعانيها ه             

لقد مرت املؤسسة العامة بعدة أنواع مـن        . اليت وصلت يف بعضها إىل حتقيق الفشل، أو اإلفالس          

بالتسيري الذايت والتسيري اإلشتراكي إىل اإلصالحات احلالية، وكانت يف إنتقاهلا  أمناط التسيري ، بداية     

من منط تسيري إىل آخر تركز  على اجلانب املايل لعملية  اإلصالح ألن التصور السائد كان ممثال يف                 

نقص السيولة الالزمة، واليت سببت اإلفالس، وهو األمر الذي محل الدولة تكاليف ضخمة يف حني              

.  النتائج السلبية احملققة كانت بفعل التسيري السئ واإلدارة غري الفعالة، أي عملية إختاذ القرارات              أن

من هنا كانت اإلصالحات املتكررة واملختلفة نتيجة إستمرار ضعف اإلدارة وعجز األداء علـى              

ت املالية  خمتلف املستويات واألنشطة من إنتاجية وأفراد وتسويق ومالية، حيث إستمرت اإلختالال          

                                                           
)1(  - JEANINE MEYER ,  Economie d’entreprise , dunod , 2eme  edition , PARIS , 1988 ,  P 88 . 
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م عن عدم الكفاءة ،     ــبفعل تضخم عامل التكاليف سواء التابعة لإلستغالل أو اإلستثمار، الناج         

ة املواد اخلـام واملـواد      ـوطول فترة اإلجناز،  وضعف إنتاجية العمل ورأس املال، وارتفاع تكلف          

ألمر الذي حـتم    ة، ا ـنصف املصنعة املستوردة،  وهو عامل آخر اثر بزيادة  حجم األعباء املالي            

ا يف زيادة الكفاءة    ـالتفكري يف التحول حنو إصالحات أخرى، ميكن أن تصل باملؤسسة إىل هدفه           

والفعالية، وختفيض عامل اخلطر احلاصل على أكثر من صعيد، وهو األمر الذي مل تصله املؤسسـة             

ـ            وق هـذا،   الصناعية، ويبقى اهلدف األكيد مستقبال، خصوصا مع عملية اخلوصصة واقتصاد الس

وألن العمليتان تعيشهما املؤسسة يف الوقت الراهن فسيفرد هلا جزء أكثر تفصيال ضمن هذا الفصل               

على إعتبار أن الفترة حالية ، وما زالت معاشة بكل تراكمات الظروف، الـيت سـبقتها وبكـل                  

 .التطلعات لتحقيق األفضل درءا للخطر، وإبعادا لتحقيق املزيد من الفشل يف املؤسسات 

@üëc@ZÖì�Ûa@…b–nÓaë@òîÇbä–Ûa@ò��û½a 

إنه من أجل فهم أمشل وأوسع ألزمة املؤسسة الصناعية عامة، وخصائص املرحلة، اليت تتسـم               

باإلنتقال من اإلقتصاد املخطط إىل إقتصاد السوق، البد من العودة إىل اإلصـالحات اجلاريـة،               

 بعث هذه املؤسسات من جديد، لتـؤدي        والقرارات واإلجراءات، اليت يتم إختاذها من أجل إعادة       

دورها يف سريورات التنمية ، ولتبعد املشاكل العديدة اليت كثريا ما أوصلتها للخطر الـذي كـان      

 .يعيقها عن حتقيق نتائج إجيابية 

لقد مت التوجه إىل التفكري عمليا بتطبيق إقتصـاد السـوق واخلوصصـة كضـرورة إلمتـام         

ت على مستوى املؤسسـة حيتـاج إىل برنـامج لتصـحيحها            اإلصالحات، فاستمرار اإلختالال  

وإصالحها، وقد بدأت الوضعية تزداد سوءا عندما زادت الديون اخلارجيـة، وارتفـع معـدل               

التضخم، الذي عمل على تعمق اإلختالالت على مستوى املؤسسات العامة، بل ومنها من فشلت              

سوق واخلوصصة واألسباب اإلقتصادية    وسيتم تناول ضمن هذا اجلزء من البحث إقتصاد ال        . متاما

 .والسياسية واإلجتماعية الدافعة هلما، ودور هذه اإلصالحات األخرية يف معاجلة أوضاع املؤسسة 

لقد متت اإلشارة فيما سبق ، أن املؤسسة الصناعية العامـة، عرفـت حمـاوالت عديـدة                 

لية، وأداء هذه املؤسسات لـدورها      إلصالحها، وإعادة هيكلتها ، حبثا عن الفعالية اإلقتصادية واملا        

الكامل يف اإلقتصاد، وكان آخر هذه اإلصالحات حماولة تبين إقتصاد السوق وخوصصة بعـض              

املؤسسات ، ولكن هل مت فعال توفري كل األسس اليت يقوم عليها هذا اإلقتصاد، وما يفترضه مـن         



 |•æA |et{A :ßU¶ZBK |UX} _ ™¶kB�e{A ™aaª}{A• ™¶}�K{A• m¶�eK{A 

 32 

 

ق هذا فال بد مـن طـرح        ضرورة عملية اخلوصصة ؟ وإذا ما مت تركيز احلديث عن إقتصاد السو           

تساؤالت عديدة منها مثال، ما هو السوق يف حد ذاته ؟ وما أنواعه ؟ ومن مث ما هـي اآلليـات                     

 .احلقيقية هلذه السوق ؟ حىت يتم بعد ذلك اإلنتقال إىل احلديث عن إقتصاد السوق 

1Öì�Ûa@ÑíŠÈm@@�@@

ث عن السوق، فقد يعـين      بادئ ذي بدء البد من اإلشارة أن هناك مفاهيم خمتلفة لدى احلدي           

اإلنفاق الذي يتم بني البائع واملشتري لسلعة ما، وقد يعين مكان عقد الصفقات             الصفقة أو السوق  

سوق فالحـي، سـوق   ( أو طبقا لطبيعة الصفقة  ... ) سوق حملي، جهوي، دويل  ( واملبادالت  

إىل السوق املـايل،     كما ميكن أن يعرب عن مجلة من الصفقات حيث ميكن التطرق            ...) احملروقات  

والسوق النقدي، وسوق العمل، وسوق الذهب،  وسوق الرهن العقاري،  والسوق املشتركة اليت              

نشاط موازي للنشاط القائم فنجد     عن   كما قد يعرب     .جتمع بني عدد من الدول، واألسواق الدولية      

إقتصادي،  ومنها ما    ة سوق، منها ما حيمل معىن       متعبري السوق السوداء، وهي تعبريات خمتلفة لكل      

يبتعد عنه،  ولكن حلسم األمور جيب أن نركز على اجلانب اإلقتصادي لتعبري السوق، كما يؤكد                

جيب تسوية املسائل اللفظية، ألن كلمـة سـوق يف التعـبري    " يف هذا الباب أحد املؤلفني بالقول     

 .)1("احلديث ترفق دائما باملعىن اإلقتصادي 

فهوم معنوي، حيث يلتقي فيه عارضو عوامل اإلنتاج املختلفـة،          م" فيعرف السوق إذن بأنه     

  والعارضـون    )2("وكذا املنتجون من جهة  مع طاليب خمتلف العوامل واملنتجات من جهة أخرى              

قد يكونون مؤسسات أو أفراد ، أما الطالبون فينقسمون أيضا إىل عدد من اجلهات ، فباإلضـافة                 

ر هناك اإلدارة العامة، اليت متثل خمتلف اهليئات احلكومية ومـا  إىل املؤسسات واألفراد يف صورة اس  

يلحق ا ، وهي عادة تعترب كمستهلك مع إستثناءات قيامها باإلنتـاج يف إنشـاء املؤسسـات                 

اإلقتصادية لتصبح بدورها يف صورة منتج لسلع وخدمات ، وبالتايل عارضة جلزء منـها وطالبـة                

 .لعدد منها أيضا

ـ  منتجني ومستهلكــني       ـة تنظيم دقيق للعالقات يشارك فيه اتمع        والسوق يف احلقيق    ـ

بدرجات متقاربة يف التأثري وذلك دون سلطة عليا أو إدارة واعية ، ويؤدي السلوك املستقل لكـل    

                                                           
)1(  - JEAN BEACHLER  ,  Actions et Recherches inter - Universitaires des sciences et pratiques Sociales      

           Septembre , 1992 , N° 3 , P 11. 
  .97 ، مرجع سابق ، ص إقتصاد املؤسسة ، ناصر دادي عدونـ   )2(
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الوحدات اإلقتصادية إنتاجية  أو إستهالكية إىل أمرين يف غاية الغرابة ، األول هو التنسيق بني هذه                 

ردية املستقلة، وحتقيق نوع من التوازن العام، فكل بائع أو منتج حياول أن يبيع سـلعة           القرارات الف 

بأعلى األسعار يف حتقيق أفضل النتائج بالنسبة له، وباملثل فإن كل مشتر حياول أن حيـوز نفـس                  

 األسعار املمكنة، وتتغري هذه األخرية صعودا ونزوال حىت يتم التوازن بني الكميـات              السلعة بأدىن 

  وترسل تغـريات األسـعار إشـارات للمنـتجني           ،املعروضة للبيع  والكميات املطلوبة للشراء     

واملستهلكني لتحديد سلوكهم مستقبال وحتديد حجم ونوع اإلنتاج املطلوب، وهكذا يتم التنسيق            

والتوازن بني قرارات املنتجني واملستهلكني دون تدخل سلطات عليا ، فهو إذن نوع من التـوازن                

تطور يف التكنولوجيا ، إكتشـاف      ( ائي ، وهو توازن مرن يستجيب لكل تطورات اإلنتاج          التلق

األمر الثاين هو أن هذا التوازن العـام يف         ) . تغري يف األذواق    ( أو يف جانب اإلستهالك     ) جديد  

العالقات اإلقتصادية، وما يترتب عليه من مؤشرات لتعديل سلوك املنتجني واملستهلكني، كل ذلك             

يسعى إىل حتقيق مصـلحته     ) أو مؤسسة   ( م دون قصد لتنظيم اإلنتاج أو اإلستهالك، فكل فرد          يت

املباشرة باحلصول على أعلى دخل ممكن، أو أحسن األسعار، أو أجود األنواع، ولكنه يف سـعيه                

لتحقيق مصلحته املباشرة ، يؤدي يف نفس الوقت إىل حتقيق املصلحة العامة، لتوجيه اإلنتـاج إىل                

ثر الفروع طلبا من جانب املستهلكني، أو بتشجيع أكثر املنتجني كفاءة وأقدرهم على اإلنتـاج       أك

تقوم فلسفة السوق على فرضيات أساسية حتفل ا       " يقول أحد املؤلفني يف هذا الباب       . األقل كلفة 

كتابات علم اإلقتصاد، ويف مقدمة هذه الفرضيات وجود إقتصاد يستند إىل التخصص، وتقسـيم              

لعمل،  ومن مث التبادل النقدي على نطاق واسع،  وأن هذا اإلقتصاد مبؤسساته القائمة، وتنظيماته                ا

والتشريعات احلاكمة لعملها، يتيح حرية إختاذ القرارات مبـا يهيئـه مـن إمكانيـات وحريـة                 

 .)1("اإلختيار

وتعد هذه يف احلقيقية هي فرضيات النظرية اإلقتصادية الكالسيكية اجلديـدة، والـيت علـى        

أساسها مت بناء عمل آليات السوق واملتمثلة يف جمموعة من القوانني املفسرة لسلوك املنتج الفـرد،                

 واملستهلك الفرد،  ويف تفاعل قوى العرض والطلب، من أجل بلوغ األسعار التوازنية على مستوى    

الكامل، وسوق  السلعة والسوق، وهلذا األخري أنواع هي سوق املنافسة الكاملة، وسوق اإلحتكار            

  .، وسوق اإلحتكار املزدوج، وسوق املنافسة اإلحتكارية)احتكار القلة ( اإلحتكار العددي 

                                                           
  .12، ص ) 1996، أول أكتوبر 105 العدد ( األهرام اإلقتصادي،  "التعلم واخلوصصة"  ،سعيد إمساعيل عليـ   )1(
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2Öì�Ûa@…b–nÓg@@�@@

ن يف  وانوا يعتقـد  ترجع جذور إقتصاد السوق إىل النقديني أو الكالسيكيني احملدثون الذين ك          

 حمرك اإلقتصاد والقيـام باإلسـتثمار، وأن        هإاء الركود بالتأثري على العرض الكلي، الذي إعتربو       

األمور تسري يف السوق بصورة آلية، إذن فإن سياستهم تعتمد على السيطرة على معدالت النمـو                

رائب وحتجيم القطاع   للنقود، ومن أمثلة هذه السياسة حتفيز القطاع اخلاص عن طريق ختفيض الض           

 .العام، وإطالق قوى السوق بتجديد األسعار وإلغاء الدعم السلعي

وإذا رجعنا إىل احلديث عن إقتصاد السوق وتطبيقاته احلالية، فإنه البد أن ندرك منذ البداية،               

ئـات  أن الدول النامية ومنها اجلزائر مل تلجأ إىل هذه السياسة القدمية اجلديدة، وإمنا فرضـتها اهلي               

املالية الدولية، وصندوق النقد الدويل ومن ورائه الدول الغربية، فصندوق النقد الـدويل اليعـد               

 من رأمساله مراقب وموجـه      %62مؤسسة حمايدة العالقة هلا باختيارات إقتصادية عاملية حيث أن          

ة واملصـدرة    من هذا الرأمسال يعود موع الدول املنتج       %27من قبل الدول الرأمسالية املتقدمة و       

، وأن تطبيق إقتصاد السوق     ) دولة من الدول النامية      109 فقط لـ    %11 دولة و    13( للنفــط  

 اليت تتبناها املؤسسات الدولية وتكاد تفرضها على الدول         1)*(هو تطبيق لسياسة التكييف اهليكلي    

، والعوائـق   إطالق قوى السوق ، وختفيف القيـود      " النامية فرضا لتصحيح أوضاعها، باعتبار أن       

اإلقتصادية واإلجتماعية، واألعباء الضريبية، ودور الدولة التدخلي، اليت ترى سياسات التكييف أا  

مث أن التسليم بأن آليات السـوق هـي افضـل أداة            . )1("حتول دون التخصيص األمثل للموارد      

" لـك أن    لتحقيق التخصيص األمثل للموارد مرفوضة، ليس نظريا فحسب ولكن عمليا أيضا، ذ           

نظام السوق، الذي يشجعه دعاة اخلوصصة يفترض زيادة أوضاع احلرية اإلقتصادية وحرية امللكية             

اخلاصة لوسائل اإلنتاج، وحرية املنتج يف توجيه رأمساله دف تنظيم الربح، وحرية املسـتهلك يف               

قيق اللقاء بـني    على أن يتوىل جهاز األسعار، عن طريق املنافسة احلرة الكاملة حت          . إستخدام دخله 

املنتج واملستهلك بغية التوفيق بني العرض والطلب من خالل تغريات األسعار ، وعندئذ فإن نظام               

السوق هو الذي يتكفل على مستوى اإلقتصاد بتوزيع املوارد توزيعا أمثل، وباستخدامها إستخداما    

                                                           
 ات ذات معىن واحد مؤداه ـ التكييف اهليكلي ، التثبيت اإلقتصادي، إعادة اهليكلة والتعديل اهليكلي ، هي مصطلح) ❁(

 .         التحول إىل إقتصاد السوق

 حبوث ومناقشات الندوات ،مركز دراسات الوحدة العربية والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعيـ   )1(

  .1990 مايو 17 - 14الفكرية حول القطاع العام والقطاع اخلاص يف الوطن العريب، القاهرة، 
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ـ  وألن نظام السوق القائم يف الواقع هو مزيج من املنافسة      . )1("أكمل   ع ـواإلحتكار، بـل خيض

بالفعل لنظام إحتكار القلة ، فبالتايل فإن آلية األسعار آلية مشوهة، نتيجة سيادة اإلحتكارات، اليت               

ة ـالتضع الطلب الفعلي يف إعتبارها، وحتدد األسعار سلفا ، وحترك بل حتدث الطلب، وباإلضاف             

بظروف السوق، لذلك تعجز قوى     إىل سوء توزيع الثروة، وعجز أغلبية املستهلكني عن اإلحاطة          

عن القيام بوظيفتها، يف توجيه النمو اإلقتصادي التوجيه األمثل للموارد واإلستخدام           هذه    السوق  

 .األكمل هلا

تكـون  عنها  إلبتعاد  اوبرأي الباحثة أن الوضع األمثل هو ظروف املنافسة الكاملة، فكلما مت            

إلحتكار الكامل نكون بصدد نصف اإلنتاج فقـط،        النتيجة دون احلد األمثل،  وإذا وصلنا إىل  ا         

الذي ميكن إنتاجه يف حالة املنافسة الكاملة، أي أنه يبقى مع ذلك  إذا مت التسليم بصحة نظريـة                   

مسالية، فإنه الميكن تقبل نفس املفهوم،      أمفهوم السوق النيوكالسيكي، وآليات عمله يف الدول الر       

اإلقتصاد اجلزائري مثال، ذلك أن إقتصاد السوق هذا يتطلب         ونفس اآلليات بالنسبة للدول النامية و     

 :ميكانيزمات معينة، البد من تواجدها وأمهها 

ـ توزيع قوى العمل، ووسائل اإلنتاج، على خمتلف قطاعات اإلقتصاد الوطين، طبقا لتذبذب             

 والطلـب   عتبار أن السعر هو التعبري النقدي للقيمة، بفعل إختالف العرض         اة، ب مالسعر حول القي  

على سلعة حمددة، هذا يؤدي إىل أن بعض املنتجني، الذين تباع سلعهم بأسعار أعلى من القيمـة،                 

حيققون أرباحا من هذا اإلنتاج، وبالتايل يبقون فيه ويوسعونه، كا يعـين يف الوقـت نفسـه، أن                  

تـاج،  إلناسعار أدىن من القيمة، يصابون خبسارة مـن هـذا           أن تباع سلعهم ب   مممنتجني آخرين،   

وبالتايل ينسحبون منه، ويأخذون يف التحول إىل إنتاج سلع أخرى، وهكذا ينتقل جزء من وسائل               

اإلنتاج، وجزء من قوة العمل إىل قطاعات أخرى سعيا وراء حتقيق الربح، ويف اية املطـاف إىل                 

 .توزيع وختصيص أمثل للموارد

 التكلفـة للمنـتج،     ضدي إىل ختفي  ـ تطوير وسائل اإلنتاج، وطرق اإلدارة والتنظيم، مبا يؤ        

ة يف السوق، والسعي إلدخال التقنيات اجلديدة يف اإلنتاج، واإلتصال،          مليصمد أمام املنافسة القائ   

 .والنقل، وغريها مما يؤدي إىل التطوير املستمر لوسائل اإلنتاج 

                                                           
 -161 ص ص، )، الكويت1990 آذار -، مارس 147 العدد (، عامل املعرفة الرأمسالية جتدد نفسها ، مرسيفؤادـ   )1(

162. 
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، ـ ترشيد إستخدام املوارد، وذلك بتفادي كل أشكال اهلدر والتبذير والفقـد والضـياع             

 .فللسوق ضوابط سعرية ونوعية تقاس ا السلع املنتجة

وجتدر اإلشارة إىل أن قانون القيمة، اليعمل عمله إال إذا توافرت له شروط حمددة تتمثـل يف                 

البيئة التنافسية احلقيقية،  ألن إقتصاد السوق يتطلب أن تكون  أسواق السلع اإلستهالكية، والسلع              

ويالحظ أنه عند توفر هذه الشـروط ، يف         .  توفرة وقابلة للمنافسة  اإلنتاجية،  ورؤوس األموال م    

بيئة إقتصادية ما، يغدو عامل امللكية للمؤسسة عنصرا ثانويا، ألن التالزم بني سيادة امللكية وآليات               

ق ليس هو احملك األساسي يف موضوع آليات السوق ويصبح العامل الفعال واحلاسم ممثال يف               والس

 .فسة القدرة على املنا

ق اجلزائرية الزالت بعيدة لكي تصبح      وومن خالل هذه الشروط السابق ذكرها يتضح أن الس        

 :سوقا قابلة للمنافسة، ولذلك أسباب منها 

 .ـ عدم وجود قطاع خاص إلنتاج وسائل اإلنتاج 

ر ا يعين عدم التوسع يف اإلصدا     ممـ الطابع احمللي للعملة اجلزائرية،  وعدم قابليتها للتحويل،            

 .النقدي

ـ احلواجز اإلدارية املفروضة على دخول السلع اإلنتاجية من اخلارج، عكس األمر عنـدما              

يتعلق بالسلع اإلستهالكية،  وهي أسباب كافية لتحدث  عوائق أمام العارضني، للدخول إىل سوق      

 .معينة، أو اإلنتقال بني األسواق

داث الفعالية اإلقتصادية واملالية يف     وكل اإلصالحات، اليت متت سابقا والزالت فشلت يف إح        

املؤسسات العامة، وهو العامل، الذي دفع إىل إنتهاج إقتصاد السوق، بـدل عمليـة التخطـيط                

ليـة  ماملركزي واإلقتصاد املوجه، حىت تتغري البيئة، اليت تعمل فيها هذه املؤسسات، وحىت تنتهي ع             

ؤوا من أطراف عدة، والضرورة، اليت      التوجيه املركزي لكل نشاطات املؤسسة،  والتدخل يف ش        

حتمت عملية اخلوصصة ينبغي  أن تعمل على إجياد قوانني السوق الالزمة لتطبيقها، وأن التـتم                

 .وفق توجهات إيديولوجية، جتعلها التصل إىل هدف الفعالية وخدمة التنمية أبدا

ار أن البيئة املتاحة الهـي      ضى اإلنتاج والتوزيع الشك، على إعتب     وواملرحلة اإلنتقالية تتميز بف   

سية، وبالتايل فضوابط السوق غائبة، ممـا إنعكـس يف         فبيئة التخطيط املركزي الناجح، والهي تنا     

اإلرتفاع احلاد لألسعار،  وتدهور القوة الشرائية للمستهلكني، وهو األمر، الذي يلقى معارضة من              
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 حىت يف ظل أسعار خاصة بعد فقـدان         الفئات اإلجتماعية القليلة الدخل، اليت التقوى على العيش       

 موجة التسرحيات العمالية يف ظل إعادة اهليكلـة واإلسـتقاللية           لعفالكثري منها ملناصب عملها ب    

 . إخل اليت متيزت ا املرحلة اإلنتقالية ...

وجتدر اإلشارة هنا أنه كان بإمكان الدولة تقدمي الدعم واملساعدة هلذه الفئات بتطبيق نظـام               

عادة توزيع الدخل الوطين، حىت ينتعش اإلقتصاد ، ذلك أن حترير األسعار عملية ستقضي              فعال إل 

على اهلدر والضياع على مستويات اإلنتاج والتوزيع واإلستهالك، وتضع حدا لعمليات التـهريب             

 أن التحول حنو إقتصاد السوق،  من أهدافه القضـاء علـى             مثاحلدودية، اليت يشهدها اإلقتصاد ،      

املختلفة، اليت كانت تؤديها املؤسسات العامة، فهي إىل جانب دورها اإلقتصادي، كانـت             املهام  

تقوم بدور إجتماعي، بالتوظيف غري اإلقتصادي إلمتصاص البطالة، وتعمل على تقدمي اخلـدمات             

هذه اخلدمات، اليت كان العمـال حيسـون        ... ) مطعم، مصح، مصيف، رياضة     ( الشبه جمانية   

) السكن، الزيـادة يف األجـور، النقـل    ( متيازات، اليت يرغبون احلصول عليها   جبانبها بنقص اإل  

وكانوا لذلك يقومون بإضرابات كثرية لنيل هذه األهداف، واليت كانت كثريا أيضا مـا ـدر                

وهلذا كـان   . طاقات املسريين يف اإلجتماعات املطولة لفض الرتاعات، وحل املشاكل اإلجتماعية         

ملؤسسة، وانتقال الدور اإلجتماعي إىل هيئات أخـرى يف اتمـع، جتعـل             البد من حتول دور ا    

ني فعال ينالون هذه املساعدات واخلدمات مباشرة،  وتنتقل املؤسسة إىل دورها  اإلقتصادي              جاحملتا

 .يف ظل إقتصاد السوق، بإبعاد هذه األعباء ، اليت تضعف من قدرا التنافسية

 املؤسسة الصناعية العامة تستطيع أن تعمل وفقا للمبادئ         وهكذا يتضح ، إىل أي مدى مل تكن       

التجارية يف ظل ظروف السوق، أو أن تنشغل باهتمامات ومتطلبات اتمع، وألي مدى ميكنـها            

ضمان إستقالل  اإلدارة واحلدود اليت تصل هلا مستويات اإلشراف والرقابة، واألساليب اليت متارس        

اسات التنفيذ داخل املؤسسة، وحدود السلطات، الـيت ميلكهـا          ا هذه الرقابة على قرارات وسي     

ألول أن تظل هذه املؤسسات يف قبضـتهم ولـو علـى    االقائمون عليها،  الذين يهمهم يف املقام       

 .حساب قدرا وكفاءا

@bîãbq@Z@pb��û½a@�ý•g@¿@bç‰ë…ë@ò–•ì¨a 

كانت تتحمل أعباء أضعفت من     لقد لوحظ يف املبحث السابق بأن املؤسسة الصناعية العامة،          

ىل عملية اخلوصصة مرغمة وذلك لعوامل عديدة على رأسها إستمرار          إدا  اقدرا على البقاء، وق   
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العجز املستمر يف ميزانية الدولة، وزيادة الكتلة النقدية بدون مقابـل،           " حتقيق نتائج سيئة ممثلة يف      

وألنـه مل يعـد     . )1(" اخلدمات اإلجتماعيـة     والندرة املتزايدة للسلع واملوارد، وتدهور يف قطاع      

باإلمكان اإلستمرار أكثر يف حتمل تكاليف املؤسسات املتواجدة واليت عجزت عـن أداء دورهـا               

 ، ووجود شلل شبه تام لنظام املعلومات      ،هيكل املؤسسة الذي اليستجيب للمحيط اجلديد     " بفعل  

 وغياب سلم لإلستحقاق    ،واخلارجيكلف ومازال يكلف أكثر جلهل املسريين للمحيط الداخلي         

 وغريها من األسباب اليت تتضح مـن        )2("داخل املؤسسة قضى على كل فرص اإلبداع واإلبتكار         

 .اآليت يف هذا البحث 

إن احلديث عن اخلوصصة يف املؤسسات الصناعية العامة ، البد فيه من العـودة إىل اجلـذور            

 .لية واملصادر، مث املرور إىل عملية اخلوصصة احلا

1ò–•ì¨a@ÑíŠÈm@@�@@

يعد مفهوم اخلوصصة من أكثر املفاهيم املثرية للجدل واإلختالف حوهلا، وإذا مل يكن هنـاك               

تعريف واحد يتفق عليه اإلقتصاديون فإنه مع ذلك، تعد اخلوصصة أداة مـن أدوات اإلصـالح                

لتعريف، الـذي   اإلقتصادي أو إستخدمت كذلك ، ويتضح ذلك من التعاريف املقدم هلا ومنها ا            

د يوسيلة وأداة هامة من أدوات اإلصالح اإلقتصادي، الذي بوحيه يسـتع          " جيعلها يف نظر البعض     

اإلقتصاد حيويته وفاعليته، عن طريق إحياء روح املبادرة الفردية، واملنافسة بـني قـوى اإلنتـاج      

 .)3("والفعل يف اإلقتصاد الوطين 

 النشاط اإلقتصادي، وذلك باحلد من تدخل الدولة        حترير" وهناك تعريف آخر يرى بأا تعين       

 )4("واحتكارها، ويكون ذلك أساسا باإلبتعاد عن التنظيم اآلخر، دف تقوية آليـات السـوق             

ة مشاركة القطاع اخلـاص يف إدارة ملكيـة         دزيا"  اخلوصصة بأا تعين     ويعرف املصرف الدويل  

 .)5("لكها األنشطة واألصول، اليت تسيطر عليها احلكومة أو مت

                                                           
  .33 ، مرجع سابق ، ص إقتصاد املؤسسة ، إمساعيل عرباجيـ   )1(
 33 نفس املرجع ، ص ، إمساعيل عرباجيـ   )2(
، أول نوفمرب، القـاهرة،    142 العدد    (األهرام اإلقتصادي  ، "إلجتماعيااخلصخصة والبعد   "  ، سوزان أمحد أبو رية   ـ    )3(

 .17،  ص  )1999
)4(  - PLOME PATRICK  ,   La Privatisation dans les Pays en Developpement «  qui nous appris  » Revue      

          Francaise D’economie , Voll  1-2, Paris, Printemps , 1994, P 10 - 16 . 
  .206 ، ص 1988 تقرير التنمية يف العامل ، ، املصرف الدويلـ   )5(
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التعترب غاية يف حد ذاا بقدر ما هي أداة مـن برنـامج   " ويرى البعض اآلخر أن اخلوصصة     

شامل ذي أدوات متعددة، يهدف إىل إصالح اإلقتصاد يف دولة ما، وهي تعرف بنقل امللكيـة أو                 

 .)1("إدارة نشاط إقتصادي ما إما جزئيا أو كليا من القطاع العام إىل القطاع اخلاص 

طريقة تفكري ، وأداة برامجاتية، تقوم على تصور نظام جديد لتقسيم           " ا يراها آخرون بأا     كم

العمل داخل اإلقتصاد الوطين ، بني احلكومة والقطاع اخلاص، ولكنه تقسيم للعمل يف إجتاه وحيد،             

أي إمكانية ختلي احلكومة والقطاع العام عن بعض الوظائف واألنشطة للقطاع اخلـاص ولـيس               

 .)2("كس الع

اإلقتصاد احلر، الذي   " كما تعرف اخلوصصة بصفتها تعمل على تواجد القطاع اخلاص بأا           

يرتكز على آلية السوق احلرة، واملنافسة التامة، لتحديد أسـعار السـلع، والكميـات املنتجـة                

سياسة ضمن جمموعة من السياسات الـيت       "   كما أن هناك تعريفات جتعل منها         )3("واملستهلكة  

ث على اإلصالح اجلذري إقتصاديا مع إعادة اهليكلة الصناعية واإلدارية، وتعترب اخلوصصة جزء             حت

 .)4("عرفة القطاع العام مبمن سياسة أعم حتوي بداخلها أنشطة خاصة كانت من قبل تعاجل 

سياسة جزئية ممثلة يف أكثر من صورة أمهها البيـع          " ودائما يف نفس السياق تعد اخلوصصة       

 من خالل إعادة اهليكلة إقتصاديا وإداريا تتحول فيها الدولة من مالكـة             ءع كفاءة األدا  بقصد رف 

 .)5("ومديرة إىل جمرد صانعة سياسات 

 من التعريفات املختلفة املقدمة، أن اخلوصصة تقوم أساسا على اإلسـتثمار الفـردي،              حيتض

ل النامية ضمن مـا تعنيـه،    وتعين اخلوصصة يف اإلقتصاد اجلزائري، كما يف إقتصادات بعض الدو         

توسيع امللكية اخلاصة، والتخلص من املؤسسات اخلاسرة رغبة يف حتقيقها إنتاجية ورحبية أعلـى،              

كما تعين الرغبة يف اإلنتهاء من عملية متويلها، وحتمل  النتائج السلبية، اليت حتققها، كما أا تعين                 

                                                           
)1(  - BECELY MICHEL , and  LUILE CHILD  STEPHENY, Privatisation Principle Problems And    

          Priorities  Regulation, The M.Experence edited by ColinMayer And David Thompson  Claren Don Press   

          Explored 1989, P P 35 - 57. 

  .20 الرجع السابق ، ص ،سوزان أمحد أبو رية أورد 

  .20رجع السابق ، ص املـ   )2(
 .18، ص ) 2001 ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،  (اخلوصصة والتصحيحات اهليكلية ، جميد ضياء املوسويـ   )3(
 . 264، ص ) 2001 دار الكتب، القاهرة، ( التغيري دياتحت اإلدارة و،يس سعيد ـ   )4(
  .265املرجع السابق ، ص ـ نفس   )5(
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شتراكي باعتباره فلسفة إقتصادية واجتماعية     الرغبة يف التخلص من آثار اإلقتصاد اإل      " للبعضأيضا  

بدأت تتقلص من العامل وذلك نظري التحول  إىل إقتصاد السوق،  أي مواكبـة النظـام العـاملي                   

 ذلك أن التحول مـن املؤسسـات العامـة إىل           )1("اجلديد، أي أا رغبة يف التحول اإلقتصادي        

، فاخلوصصة الميكن جناحهـا إال يف بيئـة         املؤسسات اخلاصة يرتبط بتغريات إقتصادية واجتماعية     

اإلقتصادية، وهلذا تعد أصعب مراحل اإلصالح اإلقتصادي  وأطوهلا من ناحية الفترة            باحلرية  تتسم  

واليقتصر دورها على جمرد حتويل مؤسسات القطاع العام إىل         . الزمنية لتنفيذها، وجين مثار جناحها    

 ولكن جيب أن تؤدي إىل تطـوير        -وما ضيقا هلا     على إعتبار أن ذلك يعد مفه      -القطاع اخلاص   

قطاع األعمال،  ومنوه وإدارته من خالل آليات السوق، وإطالق املنافسة، وفتح األسواق اجلديدة              

حمليا، وخارجيا،  واإلهتمام جبودة املنتجات وتطويرها  من أجل حتقيق أهداف التنمية اإلقتصادية              

 إذا كان الوضع سيستمر على نفس املنوال، ففشل بعض          وإال فال موجب لإلنتقال للقطاع اخلاص،     

وحدات القطاع العام يرجع للتخطيط السئ ، واإلختيار املشوه خلطـوط اإلنتـاج، واإلفتقـار               

للمهارات اإلدارية، وضعف البىن األساسية،  وكذلك للتدخل املفرط للرقابة حـىت وإن كانـت               

 اخلاص أكفأ من القطاع العام أو العكس،        التوجد أسباب نظرية وجمسدة تفرض أن يكون القطاع       

ز، ونظام كفء ومرن للرقابة واحملاسبة،      فألن األمر يعتمد على اإلدارة الكفؤة، ووجود نظام للحوا        

أصبحت علما، خدمات، أنظمة،    " أن اإلدارة   على أساس   وإاء حالة الفساد املوجود يف القطاعني       

اإلدارة بغض النظر عن   هذه   املوارد تتعلق بكفاءة      وأن كفاءة إستغالل   )2("إتصاالت وأجهزة حبث    

طبيعة امللكية إذا كانت خاصة أو عامة، وهي بالتايل الترتبط بالقطاع العام أو القطاع اخلـاص،                

إنه عندما يتعلق األمر بتعريف املؤسسة العامـة وتقـدير          " ويؤكد هذا املعىن أحد املؤلفني بالقول       

لة لعدم كفاءا ، فإن مفهوم امللكية اليلعب سوى دورا ثانويا أو       قيمتها والبحث عن املصادر احملتم    

 .)3("مساعدا 

 

                                                           
 الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ( اخلوصصة بني النظرية والتطبيق ، ي ، أمحد ماهرونااحلحممد صاحل ، ـ   )1(

  .37 - 36ص ص ، ) 1995
  .53 ، مرجع سابق ، ص وصصة والتصحيحات اهليكليةاخل   : ضياء جميد املوسويـ   )2(

)3(  - PIERRE  PESTIEN :   " Entreprise et Proprieté Publique Efficacite et Proprieté " , Revue economique      

          ( Vol 38 , N° 6 , Novembre 1987 ), P 1191  - 1202 . 
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إن ما تقوم به اخلوصصة حاليا عملية معاكسة ملا مت يف املاضي، طبقا ألحد املؤلفني، فمـا مت                  

حتويـل امللكيـة   " ه باألمس القريب، من تأميمات يف بلدان عديدة ومنها اجلزائر، كان الغرض من   

اخلاصة إىل ملكية عامة، عن طريق إستبعاد رأس املال اخلاص ، وجاءت اخلوصصة اليـوم لـتعين                 

 .)1("حتويل امللكية العامة إىل ملكية خاصة باستبعاد رأس املال العام 

ـ  إن ما حصل يف القطاع العام يف اجلزائر، والذي إنتزع بعضه من يد املستدمرين،                أن اتضح ب

سلبية املواطن، وبريوقراطية اإلدارة ، وحب بل شهوة إسترتاف املال العام ، إلنعدام الرقابة              سادته  

منـذ اإلسـتقالل إىل حـدود       ( من جتربة قرابة الثالثني سـنة       ذلك جليا   وظهر  وافتقاد القدوة،   

عدم أحدث هذا   هم أكثرهم إعتداء على أمواله، و     كانوا  قياداته وكبار العاملني فيه     ف)  التسعينات  

شعور العاملني مبصلحة املؤسسة العامة، اليت يعملون فيها لعدم وعيهم، وشعورهم بالظلم ، وتدين              

موال املؤسسـات   أ يف معاقبة املعتدين على      مجتلت ظاهرة عدم احلز   كما   ، اإلنتاج ضعفاألجور، ف 

ـ ،ون جدوى أو فعاليةد العاملني  دعداأ ةاديالعامة، وضعف الرقابة عليهم، وز    سياسـة  تهم ع وض

 ضعف األداء الصناعي يف املؤسسات اليت       برغم إجتماعية   - لتحقيق أهداف سياسية     املتبعةالتشغيل  

تشغلهم، اليت كانت وال زالت تعاين من عدم توازن هياكلها كون عملية اهليكلة وإعادة اهليكلـة                

  منـها  بعض املالحظني إذ اليرى   اإلستقاللية وصوال للخوصصة متت باعتبارها ضرورة حتمية،        و

 .سوى أا جمرد عملية إعادة توزيع للريع مبسامهة قطاعات غري منتجة

 وقانون اإلستثمار عام    1990قانون النقد والقرض لسنة     ( اليت متت   برغم كل اإلجراءات    أنه  و

فإن بداية التسعينات شهدت أوضـاعا      ،  ) اللذان مينحان اإلطار القانوين لإلستثمار األجنيب        1993

عيه العام واخلاص، وقد ترافق ذلك بوجـود قطـاع          اوى اإلقتصاد اجلزائري بقط   خانقة على مست  

طفيلي أزدهر يف جمال التجارة ملزيد اإلستثمار فيه، واستمرت الوضعية يف التدهور مما حتم عملية               

، 1994إعادة جدولة الديون بعد أن أضحت الدولة يف وضعية  عدم القدرة على الدفع بنهاية سنة                 

للجوء إىل صندوق النقد الدويل، حيث إختذت حينها إجراءات إعادة تقييم للدينار            واضطرت إىل ا  

 مع إلغاء الدعم بالنسبة للمواد الغذائية بفعل إرتفاع أسعارها، وإاء إحتكار الدولـة              %40بنسة  

                                                           

أول . 99 العدد  (األهرام اإلقتصادية،  "انوين لتحول القطاع العام إىل القطاع اخلاصالنظام الق"  ، أمحد حممد حمرزـ   )1(

 .3، ص  )1996أفريل 
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للتجارة اخلارجية، وميكن املقارنة يف هذا اال  مع ما حصل للقطاع العام يف مصر، والذي يشابه                 

إسـتخدمت النخبـة   " وضاع قطاعنا العام بشكل شبه تام، حيث يورد أحد الدارسني له بأنـه       أ

السياسية القطاع العام لتوظيف الناخبني واألنصار، وفرض أسعار غـري إقتصـادية للمنتجـات              

إسترضاء للجماهري دون تقدير للعواقب طويلة األجل ، وقد جنحت النخبة يف إكتسـاب التأييـد     

خالل هذه  األدوات، ولكن اآلثار السلبية على األداء الكلي لإلقتصـاد القـومي              اجلماهريي من   

كانت كبرية للغاية،  حيث كان القطاع العام يهيئ فرصة  واسعة إلفساد الذمم وتفشي التعامالت       

حتت األرض، والسوق السوداء، وتوزيع احلصص بغري إستحقاق وجناعة، إذ حتالف رجالـه مـع               

بادل املنافع على حساب املصلحة العامة، إن هلذا اإلفساد آثاره املـدمرة علـى              النخبة السياسية لت  

 .)1("اإلقتصاد واتمع يف األجل الطويل، باإلضافة إىل سلبياته يف األجل القصري 

دل على ختبط قطاعنا العام أو مؤسساتنا العامة ما كانت تقرره من صـرف أربـاح                أوليس  

 فعملية اخلوصصة جاءت من جهة جماراة للطبيعة البشـرية، الـيت    خاسرة، هلذا  يهوللعاملني فيها   

ختلص لنفسها أكثر من غريها، وكرد فعل لتأميمات ثبت فشلها أو أفشلت ، وكل ذلك بعـد أن                  

البطالة، والتضخم، واملديونيـة،    مع تفشي   فشلت املؤسسات العامة يف حتقيق أهدافها حنو التنمية،         

 ميزان املدفوعات، واإلضطراب يف أسواق السلع واخلدمات بسبب         والعجز يف امليزانية، واخللل يف    

 اخلوصصة مل تكن برأي الباحثة إختيارا حمليا حبتا، بـل ضـغطا             كما أن نظم الدعم غري الفعالة،     

من طرف اهليئات املالية الدولية، وهـي       أيضا  ممارسا من الداخل طبقا ملاسبق ذكره، ومن اخلارج         

ف الدويل، الذي يستخدم سالح املديونية ليفرض على الدول النامية          صندوق النقد الدويل واملصر   

سياسات التكييف اهليكلي، اليت أعتربت كشرط لتقدمي القروض واملساعدات املالية، حيث يصرح            

بأن تصفية املشروعات العامة غري القادرة على اإلسـتمرار         " أحد املختصني يف املصرف الدويل،      

 .)2("ض ألغراض التكييف اهليكلي أصبح شرطا من شروط اإلقترا

وتدرك هذه اهليئات املالية بأن هذه الشروط ، تضعف الدول النامية أكثر، وتضعف قـدرا               

 .على البقاء واإلستمرار ، يف إطار املنافسة املوجودة على مستوى األسواق الدولية

                                                           
  .9، ص  )1993، فرباير 60 العدد ( األهرام اإلقتصادي ؟  "التخصيصية ملاذا وكيف"  ، صديق حممد عفيفيـ   )1(
 .18 ، مرجع سابق ، ص اخلوصصة والتصحيحات اهليكلية ، ضياء جميد املوسويـ   )2(
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 1994/1995ني سنيت   والذي حدث بالنسبة للجزائر أنه وبالرغم من القوانني الكثرية الصادرة ب          

كن إنعاش هذا األخري    مل تكن هذه القوانني لتحدث التغيري املطلوب على مستوى اإلقتصاد، إذ المي           

أصول القطاع العام للقطـاع     بيع  مبجرد توايل القرارات والقوانني ، وبعملية اخلوصصة متت عملية          

حيث حتولت املؤسسـات     1994اخلاص احمللي أو األجنيب وبذلك كانت اخلوصصة بداية من سنة           

العامة إىل مؤسسات  خاصة وحتول رأمساهلا من أسهم كانت مملوكة بنسبة كبرية للدولة إىل عملية                

 . بيع يف البورصة

3�@Òa†çþaë@ñ‰ëŠšÛa@�@@ò–•ì¨a@@�@@

نقل ملكية العديد من اهليئات العامة ومؤسسات        بدأ التفكري يف     منذ الثمانينات خصوصا،  إنه  

إىل نطاق امللكية اخلاصة بإفساح اال للقطاع اخلاص للمسامهة يف ملكيـة هـذه              القطاع العام   

ؤكد بلدان نامية عديدة، ومنها اجلزائر مثلها مثل البلدان املتقدمة كفرنسا أصبحت تإذ  املؤسسات،  

بيع القطاع العام، ومساندة الشركات املتعـددة اجلنسـية،         "  على   )*(وبريطانيا واليابان وأمريكا  

داة النقابات العمالية، ومقاومة كفاحها من أجل زيادة األجور ، وختفيض اإلنفاق احلكومي،             ومعا

وكل ما كان منه موجها للخدمات اإلجتماعية والصحية املوجهة للفقراء، ومساعدة العـاطلني،             

 .)1("والشيوخ والفقراء وذوي الدخل احملدود 

نه هو احلل، وإمنا ألن القائمني علـى        من هنا فإن إختيار اخلوصصة عندنا كان حتميا ليس أل         

هاب إليه حتت وطأة املشاكل املالية الضاغطة داخليا، وتأثري اهليئات          ذاحلل، مل يكن هلم اخليار يف ال      

املالية الدولية األكثر ضغطا خارجيا، وكان اهلدف بالنسبة هلم ختفيف العبء على كاهل الدولـة               

اجه هذه البالد، ورأت الدول النامية ومنها اجلزائـر يف          عمال على حل الكثري من املشاكل، اليت تو       

عملية التحول  إىل القطاع اخلاص مدخال  لإلصالح ونقطة بداية إلعادة ترتيـب البيـت مـن                  

، ألن الدولة مل تعـد تسـتطع        الداخل، إنطالقا حنو حتقيق أهداف اتمع اإلقتصادية واإلجتماعية       

يف " وكان ذلك كما يؤكد أحـد الدارســني       . وحة فيه تسيري القطاع العام بكل املشاكل املطر     

 .)2("إطار توجه عاملي للتحول حنو التعددية السياسية، والدميقراطية، واقتصاد السوق 

                                                           
يد مان، الذي يدعو إىل تبين النظام فرـ فالدعوة للخوصصة تقف وراءها مدرسة شيكاغو، وأقوى دعاا ملتون ) ❁(

 .الرأمسايل والسوق احلرة ، ويعد ريفان وتاتشر من أكرب مؤيديه
  .87 - 86   ص، ص) 1986 دار املستقبل العريب ، القاهرة ،  (التضخم املستورد  ، زكي رمزيـ   )1(
، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ، "اإلصالح السياسي لإلصالح اإلقتصادي "   ، حسن توفيق إبراهيمـ   )2(

   .19 - 18ص ص  ، 1999، القاهرة، األهرام اإلقتصادي
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الدولة منتج سئ، تاجر أسوأ، مستهلك بالغ السوء، تلك         على إعتبار أحد املؤلفني أيضا إن       و

 يف كافة دول العامل، وحتت مظلـة كافـة          حقيقة مؤكدة، يعرب عنها الواقع الذي عاشته الشعوب       

األنظمة ، ويف إطار التجارب فإن الدولة تعد ضرورة من ضرورات إحداث التـوازن اهليكلـي،                

وضرورة إجياد الدوافع واحلافز على اإلنتاج، وجتويد وضبط أسعاره، واحملافظة علـى اإلسـتقرار،      

ظام اإلقتصادي، كذلك فإن ضوابطه أو       تدخلها يفسد الن   نولكن الدولة مثل ملح  الطعام كثري م       

 . )1("عدم وجودها يفقد النظام توازنه 

يؤدي إىل رشادة التصـرفات املاليـة،   " يراد منه إىل أن أن التحول إىل القطاع اخلاص وعلى  

 عـبء متويـل     هذه األخرية يزيل عن كاهل    أن  وإىل تعميق اإلستفادة من املوارد املالية للدولة، و       

مية ، وإىل زيادة الرحبية املالية، والكفـاءة التشـغيلية ، والقـدرة التجاريـة               املشروعات احلكو 

للمؤسسات ، ويف الوقت نفسه زيادة العائد اإلجتماعي ، وحتقيق طفرة تنموية يف املنفعة العامـة                

للمجتمع ككل، سواء من حيث زيادة الدخول أو من حيث ترشـيد السـلوك اإلنفـاقي،  أو                  

ث القضاء على السلوكيات غري احلميدة للقطاع العام ، مثـل الرشـوة             اإلستثماري،  أو من حي    

 .)2( "واحملسوبية وجتارة النفوذ والواسطة

أي مقارنة بسيطة بني قدرات وميزات وجتهيزات حكومة متقدمة بإمكانات حكومة من        مث إن   

 النامية من   حكومات الدول النامية كاجلزائرتوضح  أن ظروف البلدان املتقدمة غري ظروف البلدان           

أن   " ، ويؤكد ذلك أحد املؤلفني    حيث التقدم والرفاهية، لذا فإن دور القطاع العام هناك غريه هنا          

حتول القطاع العام إىل قطاع خاص إمنا يدخل يف جمرى تطور طبيعي يف البلدان الرأمسالية بوصـفه                 

ة لبيع القطاع العام يف بلدان      جزء من مسار الرأمسالية املعاصرة املتخطية للقوميات، فأين تلك الدعو         

متخلفة أو نامية، مازالت حىت اآلن يف مرحلة ما قبل الرأمسالية، ويف أحسن الظـروف  فهـي يف                   

 ويؤكد يف هذا الصـدد      مما يعين عدم التقيد بتجارب هذه الدول،      .  )3("مرحلة رأمسالية متخلفة    

ربة تبدأ مـن اهلـدف مث حتـدد         ليس هناك جتربة قابلة للنقل،  وأن كل جت        "  بالقول     مؤلف آخر 

األسلوب واآلليات لتنفيذ هذا األسلوب، وهذه السياسات، مث تتابع األهـداف النهائيـة هلـذه               

                                                           
  .6، ص ) 1992 مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة، ( اخلوصصة  ، حمسن أمحد اخلضرييـ   )1(
يب، ــ، صندوق النقد العريب، مؤمتر أبو ظ "التخصيصية والتصحيحات اهليكلية يف البالد العربية"   ، سعيد النجارـ   )2(

  .18، ص 1988 ديسمرب 7 - 5
  .201، مرجع سابق ، ص الرأمسالية جتدد نفسها   ، فؤاد مرسيـ   )3(
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  فصحيح أن اخلوصصة إجتاه عاملي ولكن تتعدد معه األشكال فهـي يف النظـام                )1("السياسات  

 .ختتلف عنها يف الدول الناميةاألمريكي  غريها يف دول أوربا الغربية غريها يف دول أوربا الشرقية و

فالتحول إىل القطاع اخلاص، الجيب أن يكون يف نظري إنبهارا بوضع ما حصل يف أي دولة،                

كما حدث بعد احلرب العاملية الثانية ، من ظهور نظريات التنمية اإلقتصادية ، اليت تؤكـد علـى     

منة الدولة على مجيع جمـاالت      إنتشار األفكار املاركسية، وضرورة تطبيق اإلشتراكية، وحتمية هي       

با الشرقية، كما أن وهذه النظريات ، اليت أفلست بايار اإلحتاد السوفيايت ، وكتلة دول أور  . احلياة

هذا التحول، جيب أن اليكون مطية لفتح اال للشركات العابرة للقارات لتجد سـوقا رائجـة                

سواق، واألذواق ، على حساب قطاع عام لسلعها، وتطبيق مفاهيمها، يف ظل عوملة اإلقتصاد، واأل     

مل حيظ بتصحيح  أوضاعه بشكل جيد وجدي، إذ البد من إحداث مناخ مناسب لعمل أي قطاع                 

متواجد،  وتوفري شروط اإلستثمار العام واخلاص،  احمللي واألجنيب، وجعلها جمرد أسلوب برمجايت              

إذن تتـوخى رفـع الكفـاءة    عملي وليست إيديولوجية عميقة، والجيب أن تكون كذلك، فهي    

 وتوزيع قاعدة امللكية، وزيادة اإلنتاجية والرحبية والقدرة التصـديرية،          ،اإلقتصادية يف املؤسسات  

وزيادة فرص العمالة ، وأا رغم أمهيتها تعد حسب البعض قضية غامضة ومثرية للجدل، وألنه إذا               

للقطاع اخلاص عنـدنا، فـألن      كان يثار هذا اجلدل الكبري وسيكون طويال الشك حول التحول           

السبب  الرئيسي يرجع لكون القضية متس  القطاع العام، الذي حتتل مؤسساته مساحة كبرية على                

خريطة اإلقتصاد اجلزائري، مث أن نشأة القطاع العام كانت إثر ثورة طويلة ضد اإلستدمار، الذي               

لبيته قطاع اإلستقالل والتأميمات كان ميتلك كل شئ ، ويستغل املواطنني، فالقطاع العام هو يف أغ    

ولكن هذا مل مينع  أن أصبح هذا القطاع عالة على اإلقتصاد، وعائقا أمـام               . اليت أتبعت فيما بعد   

تقول يف هذا الباب . حتركه ومنوه، وأنه غطاء لبطالة مقنعة واسعة النطاق، وخسائر فادحة متكررة    

إننا بصدد بناء املؤسسات، بإعادـا  " ا نصه  فيم1981واحدة من أعضاء حكومة بريطانيا يف عام    

جزئيا أو كليا إىل القطاع اخلاص بأسرع ما نستطيع، إن هذا يتطلب بعض الوقت والكـثري مـن                  

 فاجلميع يتفق   )2("املال، وهذا هو الثمن الفادح ، الذي ندفعه نظري احلماقة املسماة امللكية العامة              

                                                           
، دائرة حوار للمجلة املصرية للتنمية " دي يف مصر اخلصخصة واإلصالح اإلقتصا"   ، حممد عبدالوهابـ   )1(

  .205 ، ص 1994والتخطيط، الد الثاين ، العدد األول ، يونيو 
)2(  - Quoted From Press Release Ofan Economic Address Giveu  By Mrs Thatcher at Georetoine  University      

          On February 27, 1981 Reported In Finanicial Time, February , 28 , 1981, P 2 . 

 أورده ربيع صادق دحالن ، التحول إىل القطاع اخلاص ( دار البالد للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، 1988 )، ص 147 .
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أن رؤوس األموال اليت ختصص     "رة كان من بني أسباا      على خسارة القطاع العام، وأن هذه اخلسا      

 .)1(" كما أن فوائضه تسحبها اخلزانة العامة  ال تتناسب مع أغراض املشروعاتللقطاع العام،

واليعين التحول إىل القطاع اخلاص إلغاء  اخلسارة، فقد أثبتت الدراسات على هذه الظـاهرة               

 لـدى  %70ت اإلفالس يصل إىل حوايل      لأا جع " ة    أي اخلوصصة يف الواليات املتحدة األمريكي     

   .)2("الوحدات حديثة اإلنشاء 

 مؤسسة خاصة يف حالة إفالس فعلي،       600" كما أنه يف مرحلة اإلنفتاح يف مصر كانت هناك          

وطلب أصحاا من الدولة مساعدم، وكان تدخل احلكومة بالضغط علـى املصـارف، حـىت               

 .)3("التطالب مبستحقاا 

أن نقل امللكية إىل القطاع اخلاص تتم بتقنيات عديدة قد تكون مبسامهة العمال الـذين               ما  ك

يتدخلون كشركاء يف جزء من رأمسال املؤسسة العامة مما يقلب نظرة العامل للمؤسسـة جـذريا                

أو برفع رأمسال املؤسسة بإصدار     . ليصبح باذال جلهده يف سبيل إستمرارها ال أن يتم اإلستغناء عنه          

سهم جديدة لإلكتتاب من طرف القطاع اخلاص، حيث تصبح حصة الدولة جزء من كل وبالتايل أ

تستطيع أن تعيد حتويل املؤسسة وتعديل هيكلها وتطويرها، أو بطريقة البيع العام لألسهم  ويتقدم               

 عديل ضروري ، ويئة املؤسسة قبـل      تهنا املستثمرون اخلواص إلستثمار أمواهلم، مما يعين عملية         

طرح أسهمها للبيع، أو بتصفية املؤسسة ، وهذا يف حالة التوقف عن التسديد، حيث تباع أصوهلا                

أو التنازل عن األسهم ملشتري أو أكثر يضحى هو املالك محاية ملصري املؤسسة، وبالنسبة لتقنيات               

نـها  اخلوصصة عندنا أعتمد املشرع اجلزائري على طرق خمتلفة منها التنازل بفتح مناقصـات، وم            

 األسهم العامة للجمهور، ومشلـت      حالتراضي، طر بخوصصة اإلدارة فحسب ، اخلوصصة بالبيع       

عملية اخلوصصة املؤسسات العامة كلها ماعدا ما يتعلق باملوارد الباطنية، املناجم واحملاجر، املوارد             

اه والغابات، النقـل    الطبيعية للطاقة، الثروات املعدنية الطبيعية ملختلف مناطق ااالت البحرية، املي         

بالسكك احلديدية ، والنقل البحري واجلوي ، الربيد واملواصالت وهي مـا يسـمى بالقطـاع                

 .اإلستراتيجي أو املؤسسات اإلستراتيجية

                                                           
  .21 ، مرجع سابق ، ص اخلوصصة والتصحيحات اهليكلية  ، جميد ضياء املوسويـ   )1(
  .21نفس املرجع ، ص ـ   )2(
  .21نفس املرجع ، ص ـ   )3(



 |•æA |et{A :ßU¶ZBK |UX} _ ™¶kB�e{A ™aaª}{A• ™¶}�K{A• m¶�eK{A 

 47 

 

وهنا البد من التركيز على دور الدولة ووجوب التفرقة بني دورهـا يف احليـاة اإلقتصـادية         

 يف اإلقتصاد،  اليتأتى بالضرورة من خالل وجود قطاع وتوسيع القطاع العام ، فتعظيم دور الدولة 

عام قوي، أو من خالل ختطيط مركزي فحسب،  ذلك أن وجود قطاع خاص إىل جانب القطاع                 

العام اليتناىف مع وجود ختطيط فاعل لتخصيص املوارد،  مع تدعيمه بسياسات نقدية ومالية فعالة،               

حقق مـن تنفيـذ السياسـات       ت وسلطاا الرقابية لت   ومع وجود دولة القانون، اليت متارس سيادا      

)*(املوضوعة
1

فإحداث فرص عمل للقوى العاملة يف إقتصاد يتميز بالكثافة السكانية وارتفـاع            . 

عدد السكان من الشباب هي من األهداف ، اليت جيب أن حتققها الدولة  من خالل القطاع العام،                  

ـ     ق الـربح، باسـتخدام اآلالت والتجهيـزات،    ال أن تدعها ألهواء قطاع خاص يسعى إىل حتقي

كما أن عملية توجيه املدخرات الوطنية، أو توزيـع         . واإلستغناء قدر اإلمكان عن العامل البشري     

اإلستثمارات، وحتقيق معدالت منو عالية، تبقى من أهداف القطاع العام بالدرجـة األوىل، أمـا               

 :األهداف املنوطة باخلوصصة ، فيجب أن تكون منها 

تم خوصصتها، ومساندة القطاع يـ حتسني النتائج اإلقتصادية واملالية للمؤسسات العامة، اليت 

اخلاص يف زيادة نشاطه، بفضل ضمان إستقالله يف اإلدارة ، مبا يتالءم مع الظروف اإلقتصـادية                

ه، لذا فالتحول ببعض املؤسسات العامة إىل القطاع اخلاص جيب أن جيد ما يـربر    .وحركة املنافسة 

وأن اليتم إنتقال امللكية من يد الدولة إىل يد خواص ميلكون قوة الشراء وال ميلكون اإلدارة القوية                 

 .الكفؤة

رة، واستثمار حصيلة   سـ عجز موازنة الدولة الناجم عن دعم الدولة للمؤسسات العامة اخلا          

 بيعها، بعـد    بيع حصص الدولة يف املؤسسات العامة يف النهوض باملؤسسات األخرى لتتمكن من           

تصحيح هياكلها املالية، واليعين ذلك نقل ملكية  القطاع العام بكامله للقطاع اخلاص، حيث تشري       

ألسباب أن جمال اخلوصصـة يف      العدد من   " بعض التقارير خلرباء يف املصرف الدويل، إىل أنه يبدو          

األولوية ينبغي أن تكون للعمل     البلدان العربية وغريها من البلدان النامية حمدود حلد اآلن ، لذا فإن             

                                                           
1
بنظر الباحثة إن تواجد امللكيتني العامة واخلاصة معا ضروري إلحداث التكامـل يف األدوار واألهـداف بينـهما،                  ـ  ) ❁( 

ولإلحتفاظ بل صيانة مصاحل األفراد واتمع بكامله يف آن معا، وستتضح أسباب ذلك الحقا، أي فيما سـيأيت مـن هـذا                      
 .البحث
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على معاجلة ضعف كفاءة املؤسسات العامة، وذلك على سبيل املثال ال احلصر، وعن طريق ترشيد               

 .)1("سياسات األسعار والتحرر يف ميدان التجارة، وحتسني نظم املساءلة وحتديد املسؤوليات 

ية املشـاكل   تسـو ب( جنيب  ـ إنعاش السوق املايل، وفتح باب اإلستثمار أمام رأس املال األ          

والتوسع يف مشاركة العمال يف ملكية املؤسسات ، واملسامهة الشعبية          ) السياسية واألمنية خصوصا    

 .بتوسيع قاعدة امللكية 

ـ إحداث وظائف جديدة لتمتص البطالة املوجودة ، وهي أخطر املشاكل إلرتباطها بالبيئـة      

 .السياسية وآلثارها اإلقتصادية 

عملية صنع القـرار،    : " ها باحثني عديدين وهي     قويساسب عديدة منها، اليت     ـ حتقيق مك  

حيث يصبح شغل املنصب مبنيا على اجلدارة قبل الوالء أو ااملة أو التحالف ، وكلـها أمـور                  

 .)2("واردة يف ظل املؤسسات العامة 

 للمـديرين   ـ إتاحة الفرصة لفاعلية نظام احلوافز إلدارة املؤسسة اخلاصة، ولنشـأة سـوق            

بون للحوافز الفعالة، ويتنقلون من موقع آلخر حسـب إحلـاح احلاجـة             ياألكفاء، الذين يستج  

ملكفاء. 

ـ زيادة فاعلية الرقابة على إدارة املؤسسات، حيث ميارسها املالك وليس املوظفون، وهو ما              

ـ                الف إدارة  يعين املزيد من احلرص واإلنضباط وفاعلية اجلزاء، كما أنه يتجنب متامـا فـرض حت

مؤسسات القطاع العام مع األجهزة اإلشرافية بالوزارة املعنية على إستمرار دعم القطـاع العـام               

بغض النظر عن مستوى أدائه، ليستمر النفوذ والسطوة ملوظفي الوزارة وتستمر امليزانيات املفتوحة             

 .إلنتاجية املنخفضة إلدارة املؤسسةاواألجور العالية بالقياس إىل 

4@@�@bèÔîjĐm@Ý×b’ßë@@ò–•ì¨a@

 بعد صـدور    1998ات يف سنة    يالتسعينلقد بدأ أول برنامج للخوصصة يف اجلزائر يف أواخر          

وكان مقررا أن متس    "   مدعومة من طرف املصرف الدويل       1994قوانني اخلوصصة بداية من سنة      

                                                           
)1(  - Y . HAULE MIRIAM  B. MANGISTO , Public Entreprise and Privatization The Third World ( Third 

World Quartely, Oct 1988 ), P 19. 
،  )1996و ــ، يولي106 األهرام اإلقتصادي، العدد  " (اخلوصصة ومشكلة العمالة الزائدة"   ، أمحد حسن الربعيـ   )2(

 .18 -17ص 
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ـ  800مؤسسة عامة، حيث أنشئت مؤسسات قابضة، ومت خوصصة حنـو            2715العملية   ة  مؤسس

،  وكان األمر خيـص      1998صغرية، يف حني أن املؤسسات الكبرية ابتدئ بعملية خوصصتها منذ           

 مؤسسة، ولكن العملية مل تتم بالكامل نظرا لعدم اإلستقرار السياسي، الوضع األمين، ورفض              250

مثال ويف إحدى الندوات املخصصة للحـوار        2002 ، ويف ديسمرب من عام       )1("النقابات العمالية   

ول اخلوصصة قبل إمتامها فيما خيص بعض املؤسسات كان وزير املسامهة وترقية اإلستثمار يؤكد            ح

أو اإلستمرار يف دعـم   ) !؟( هناك ثالث خيارات أمام الدولة، إما إمهال املؤسسات العامة      " بأن  

 .)2(الدولة السليب هلا ، أو اللجوء إىل خوصصتها

 تواجه 120 مؤسسة فاشلة، و 167البلد حيوي " ة بأن كما أكد أيضا بأنه وبالنسبة لنفس السن      

 مؤسسة عاملة مت إغالقهـا      53وضعيات حرجة، ولكن بإمكاا حتقيق مشاريع إقتصادية ، وهناك          

 مؤسسـة حتقـق فعاليـة    381 برغم إستمرار الدولة يف دفع األجور لعماهلا مقابل     2001قبل سنة   

شدد على عدم موافقته على إمتام       ) نقابة الدولة ( مالية   ، يف حني أن ممثل النقابة الع       )3("إقتصادية  

لف عامل، زيادة على املسرحني من قبل       أ 900سيؤدي إىل تسريح    " العملية على إعتبار أن ذلك        

")4(. 

إن عملية تسريح العمال تعد أهم مشكل نظري واجه عملية بدايـة تطبيـق اخلوصصـة يف                 

وهي أقصى نسبة   1)*(%24.3د معدل البطالة ووصل إىل      إزدا" املؤسسات  العامة اجلزائرية حيث        

وذلك قياسا ببعض الدول العربية، وهو ما       . )5( "%25بعد دولة اليمن ، اليت تبلغ فيها هذه النسبة          

هذه البطالة تتركز يف عنصر الشباب مما قد ينذر مبشاكل          إن  زاد من حدة املشاكل اإلجتماعية، مث       

يدان على أن مشكلة البطالة ، اليت       مل دراسات عديدة يف هذا ا     أمنية شديدة اخلطورة، حيث أكدت    

اد الدور واملعىن،   قتعصف بالشباب وما يترتب عنها من زيادة إحساسهم باإلحباط واليأس ، واقت           

 .هي مما ينمي ظواهر العنف والتطرف

                                                           
 59، مرجع سابق، ص لة حبوث إقتصادية عربيةجم  ، معية العربية للبحوث اإلقتصاديةاجلـ   )1(
 .2001وزارة املسامهة وترقية اإلستثمار، إحصائيات ـ   )2(

 .نفس املرجع السابق ـ   )3(
 .نفس املرجع السابق ـ   )4(
 .إىل النسبة املذكورة 1993 وارتفعت يف سنة 1985 عام %9.7ـ وهي النسبة اليت كانت التتجاوز ) ❁(

صندوق النقد العريب، والصندوق العريب ( يف الدول العربية،   اآلثار اإلجتماعية للتصحيح اإلقتصادي ، نعانطاهر كـ   )5(

  .20، ص  ) 1996لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي، أبو ظيب، الطبعة األوىل، سنة 
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كما أنه يف نفس السنة ابتدئ بتطبيق أسلوب الشراكة كوسيلة من وسائل اخلوصصة، حيث              

 من احلصص،   %70بني مركب احلجار وشركة هندية أخذت فيها هذه األخرية          مثال   الشراكة   متت

 مـن   %60األملانية حصلت فيها هذه األخرية أيضا على نسبة         ) هنكل  ( و  ) إيناد  ( بني شركة   و

الفرنسية اليت حتصـلت علـى      ) كاستيل  ( احلصص، وبني جمموعة املشروبات اجلزائرية وشركة       

، وحىت عامل التشغيل بفعل اإلستثمار األجنيب مل يعمل على تأمني مناصب            )1(من احلصص  54.5%

حداث أخرى جديدة ، كما مت على األقل يف بلدان جماورة ، ففي السنوات األخـرية                إ أو   لالشغ

 كان عامل التشغيل من طرف بعض املستثمرين الفرنسيني كاآليت ، وذلك يف اجلزائر              1999/2001

 .ونس ولنفس الفترة مقارنة مع املغرب وت

 òîiŠbÌ¾a@Þë‡Ûa@(Èi@À@µÜÌ“¾aë@åí‹àrn�¾a@†‡Ç:  ) 2 ( جدول رقم

·AX__{I{A 
·B¶I{A 

ZÆA`O{A b�•K JZp}{A 

≈Õj¿RNnùA efß 

îº¨rùA efß 
92 

6000 

450 

60000 

770 

65000 

  .2002إحصاءات وزارة املسامهة وترقية اإلستثمار، مارس  : املصدر

عوقات يف طريق تطبيق اخلوصصة، تـرتبط بقـيم وسـلوك    ميدة تقف كوهناك مشاكل عد  

وأخالقيات القطاع اخلاص عندنا،  ومبعدالت وسياسات وأساليب اخلوصصة، والثقـة املعقـودة             

تشريعات واألنظمة واملؤسسات، اليت تدير وتسري اإلقتصاد       لفيمن يبيع وفيمن يشتري، والقوانني وا     

وطين، والنتائج السلبية املتمثلة يف الفقر وسوء توزيع الدخل الوطين      احلر، وأسلوب إدارة اإلقتصاد ال    

بني فئات اتمع كمحصلة لعملية اإلصالح اإلقتصادي، وعدم إعطـاء األوليـة ملعاجلـة هـذه                

  .السلبيات

وصصة لبعض املؤسسات الفاشـلة،     هلذا كان من األجدر برأي الباحثة لو ترافقت عملية اخل         

ودعم املؤسسات  الناجحة للقطاع العام جبعله أكثر إستقاللية إداريا، والقيام  باإلستمرار يف إصالح    

بدراسة اجلدوى اإلقتصادية للمشاريع مسبقا، مع إنشاء البىن األساسية وإزالة القيود ، اليت حتد من               

                                                           
 .وزارة املسامهة وترقية اإلستثمارإحصائيات ـ   )1(
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 الضروري تواجد القطاعني معـا،       من ، ألنه ء به داكفاءته ، وتشجيع نظام احلوافز لزيادة كفاءة األ       

 :ذلك ألسباب منها و

 .ـ عدم تواجد سوق متكامل يتسع لعدد من الوحدات الكبرية باحلجم األمثل 

ـ الكلفة اإلجتماعية مقابل الكلفة اإلقتصادية ، وهي مربرات موضوعية ، ذلك أن وجـود               

قطاع صحي أو تعليمي عام يعد ضروري ، يف حني أن تواجد ملعب أو سينما ، كملكية عامـة                   

 .ي للدولة، وقد يقوم بذلك قطاع خاص بشكل أفضلأمر غري ضرور

كما أن وجود قطاع عام يف بعض الصناعات ووجود قطاع خاص لـبعض املـواد، الـيت                 

 .العملة الصعبة عملية تزيد من تكامل الدوريني القطاعينيبتستوردها هذه الصناعات من اخلارج و

بإبرام عقـود  ) إدارته خصوصا ( كما أنه من الضرورة القصوى أن يتم إصالح القطاع العام     

لص الدولة من عبء اإلدارة مع اإلحتفاظ بامللكية، ألن وجود سلطة الدولة ، مبا متلكه من         ختمعينة  

قوانني قادرة على تصحيح أي إحنراف، وتعديل أي مسار خاطئ لنشاط القطاع اخلـاص حـىت                

 اإلنتاج، واخنفاض األسعار،    اليكون هدفه جمرد حتقيق األرباح، بل يكون حتقيقها عن طريق زيادة          

وأخريا على احلكومات املختلفة اليت تتناوب على احلكم أن تفكر دائما بأا تدير القطاع العـام                

 .ولكنها المتلكه فهو ملكية عامة الجيب التصرف بالتخلص منها على أهون سبيل

5òîÛb½a@bèma�qdmë@ò–•ì¨a@@�@@

 كانت تعتمد على متويل الدولة هلا أن عملت علـى  لقد بلغ الوضع يف املؤسسات العامة، اليت    

، بسبب اخلسائر الكبرية ألغلب املؤسسات، وذلك ما يتضـح     ةإسترتاف كبري للموارد املالية للدول    

 مليـار   14 مثال   2002اليت بلغت عام    " ويلية، ومديونية هذه املؤسسات     ممن إختالل هياكلها الت   

 مليار دينار، إىل 126ايل اخلام وميزانية تسيري سلبية بلغت  من الناتج اإلمج %26دوالر أي ما يعادل     

 .)1(" مديونية إمجالية 1202 مليار دينار مديونية على املدى القصري من أصل 1092جانب 

ومن املسلم به، أنه اليوجد من خياطر بأمواله لشراء مؤسسة يعتريها الكساد، أو ثبت إيارها               

ي املؤسسات الراحبة مـن     قم أعماهلا، لذا فإنه عند اخلوصصة تنت      وإفالسها من واقع ميزانياا وحج    

ويلية، وحتقق خسائر، وهذا النوع من املؤسسات جيب        ماملشروعات، اليت تعاين إختالل هياكلها الت     

                                                           
 .وزارة املسامهة وترقية اإلستثمارإحصائيات ـ   )1(
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 املؤسسـات   ةإصالح هياكلها املالية قبل عرضها للبيع، حىت التباع بسعر خبس ، ويثري حتديد قيم             

لكيتها إىل القطاع اخلاص مشكالت كبرية وكثرية وخاصة فيمـا يتعلـق            العامة، اليت يراد نقل م    

بالنظم احملاسبية بني القطاع العام واخلاص، وهو األمر الذي يتطلب تسوية بصورة مالئمة تتطـابق    

مع حتديد املركز املايل السليم، والتقييم الدقيق للمؤسسة ، كما أن عدم تقدم سوق املال يف اجلزائر                

أمام عملية التقييم، ذلك أن بورصات األوراق املالية النشطة واملنتشرة يف دول العـامل              يعترب عائقا   

 .ة أسهمهاميسري الوقوف على قييجتعل حتديد قيمة املؤسسات أمرا سهال 

إن عملية اخلوصصة اليت أبتدئ ا منذ فترة وجيزة ينتظر أن يكون هلا آثار مالية عديدة، قـد           

 اخلوصصة هذه سواء على املوازنة العامة ، أو على مديونية الدولة،            حتدث من جراء تطبيق سياسة    

 مليار دينار ملسح ديون القطاع العام،       1200صرفت الدولة ما مقداره     " ففي العشرية األخرية مثال     

 مليار دينار ، كما بلغت ديون مصنع احلجار لوحـده           600 كانت ديون القطاع العام      2001ويف  

عامال وأن اإلقتصاد حيـوي      13000 مليار دينار، علما أن املصنع شغل        5000ل عملية الشراكة    قب

 مليار دينار، تعـاين     2.2 مؤسسة عامة، منها مؤسسة السيارات الصناعية واليت يبلغ رأمساهلا           1400

  مؤسسة عامة تعاين وضعا ماليا 60 مليار دينار،  وتعد هذه املؤسسة من ضمن  46عجزا ماليا يبلغ    

 مليار دوالر كحد    80يتطلب على األقل مبلغ     "  إصالح وتطهري املؤسسات العامة      وأن. )1("خطريا

 .)2("أدىن لتصل إىل الوضع املقبول الذي يبقيها يف دنيا األعمال 

من هنا ينظر للخوصصة على أا تؤثر تأثريا إجيابيا على املوازنة العامة للدولة وذلك بسـبب                

ف الدعم، الذي كانت تقدمه لتلك املؤسسات نتيجـة         توقف متويل املؤسسات العامة، وكذا توق     

إلستمرارها يف حتقيق خسائر بسبب ضعف الكفاءة،  وتوفري قيمة هذا التمويل، وهذا الدعم يؤدي               

إىل ختفيض عجز املوازنة العامة، وامتصاص السيولة النقدية، وبالتايل اإلنقـاص مـن التضـخم،               

 األسعار إىل اإلستقرار بدرجة أكرب، وإن كـان         والتخفيف على الطبقات األقل دخال، بسبب ميل      

ن اخلوصصة ستأيت بتأثريات سلبية على املوازنة العامة نتيجة بيع املؤسسات الناجحة            أالبعض يرى ب  

أيضا، مما يؤدي إىل حرمان املوازنة من الفوائض، اليت كانت حتققها هذه املؤسسات، األمر الذي               

ر هي يف حاجة إليه ملواجهة العجز باملوازنة من جهـة،           سيؤدي إىل حرماا من مورد مايل مستم      

                                                           
  .2001 ، سنة وزارة املسامهة وترقية اإلستثمار إحصائياتـ   )1(
 سابقالرجع نفس املـ   )2(
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من جهـة   ) اجلارية واإلستثمارية   ( عم قدرة الدولة على مواجهة نفقاا يف ااالت املختلفة          دول

أخرى، واحلقيقة أن ما ختسره الدولة نتيجة دعم املؤسسات اخلاسرة قد يستحوذ على مـا يعـود           

مث أن املورد املايل للمؤسسات العامة الناجحة سـوف يـتم   عليها من أرباح املؤسسات الناجحة،     

تعويضه عن طريق فرض الضرائب على تلك املؤسسات بعد خوصصتها، واليت طاملا أا ناجحـة،   

 تزداد جناحا يف ظل إدارة القطاع اخلاص مما تزداد معه حصيلة الضرائب، واليت قد تعوض                ففسو

 املؤسسات، مث أن الدولة أيضا تستطيع تعويض مـا          رباح تلك أما يفوت الدولة من احلصول على       

قد يفوا من احلصول على أرباح تلك املؤسسات الناجحة إذا ما إستخدمت حصيلة بيـع تلـك        

وارد مالية متجددة، ومـن مث تأكيـد األثـر اإلجيـايب            مباملؤسسات يف إستثمارات أخرى تعود      

خلاص سوف ختضع لضوابط ومعـايري      فاملؤسسات احملولة إىل القطاع ا    . للخوصصة وليس العكس  

سوق املال اخلاص لدى تدبري إحتياجاا التمويلية، وهو ما يؤدي بالضرورة إىل مزيد من اإلنضباط          

املايل، ومزيد من السعي لرفع الكفاءة، وحماصرة التسيب ، وجتنب رفع األجـور وأعبائهـا دون                

 الدقيقـة جلـدوى املشـروعات،       إرتباط باإلنتاجية، كما يؤدي بالضرورة أيضا إىل الدراسـة        

ـ  بعد حتويلها للقطاع اخلاص      ـوالتوسعات قبل السعي لطلب متويلها،  كما تتمكن املؤسسات            ـ

من التخلص العاجل من الطاقات، اليت الميكن تشغيلها بكفاءة إقتصادية، وهو ما يؤدي إىل رفـع                

كنها أيضا  كما مي . ؤسسة واتمع كفاءة إستخدام املوارد وحتويلها إىل ااالت األكثر مردودا للم        

من التخلص الفوري من اإلعتماد على الدولة باستمرار لدعم وتغطية خسائرها، حيث يتم يف ظل               

ملؤسسة من السوق بيسر، وإعادة توجيه اإلنتـاج إىل اـاالت األكثـر             االقطاع اخلاص خروج    

 .مردودا

دولة نتيجة ملا كانت تتحمله من      كما يترتب على اخلوصصة خفض قيمة الديون ، اليت على ال          

ن قروض يف الـداخل أو يف اخلـارج       مأعباء الدعم الكامل للمؤسسات العامة، وما كانت تعقده         

، وذلك لتغطية العجز يف املوازنة العامة بسبب هذا الدعم أو بسـبب تصـحيح      ) قروضا أجنبية   (

 .أوضاع املؤسسات اخلاسرة

فعه الدولة من فوائد للقروض، وقد ينجم عن ذلك         وسوف تقل بالتايل أو تنعدم ما كانت تد       

دون شك آثار إجيابية على مديونيتها تتمثل يف إحنصارها أو التخلص منها متامـا، خاصـة مـع                  

 .إستخدام جزء من حصيلة بيع تلك املؤسسات لسد ما عليها من ديون 
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ملاليـة، بـأن    يلزم أن يترتب على اخلوصصة، آثار مستقبلية على السياسات النقدية وا          وكما  

تؤدي اخلوصصة إىل تنشيط سوق األوراق املالية، إذ أن العالقة بني البورصة واخلوصصة عالقـة               

ا دافعا لآلخر، حيث يصعب تنشيط البورصة دون وجـود مؤسسـات            متبادلية وثيقة يعد كليه   

ني ار القوان دخاصة تطرح أسهمها  يف األسواق، ويقتصر دور الدولة يف تنشيط البورصة، على إص             

املناسبة لتنظيمها،  وتوفري كل سبل تطويرها، كما أنه  البد أن تـؤدي اخلوصصـة إىل ترشـيد                   

النفقات العامة من جهة، وتنمية املوارد من جهة أخرى، وذلك بإلغاء الدعم اليت كانت تتحملـه                

 ـذا   ألنه ميكن تقدمي الدعم للذين حيتاجونه فعال ومباشرة، ال أن يستفيد اتمع كلـه             ( الدولة  

كما تزداد املوارد املالية نتيجة لزيادة احلصيلة الضريبية وزيادة أسعار اخلدمات، اليت كانت     ) الدعم  

اخلطـوط  اإلتصاالت السلكية والالسلكية، والنقل واخلدمات و     ( تقدمها اهليئات واملصاحل العامة     

طلق حريـة سـعر     كما أنه يف ظل اخلوصصة والتحرر اإلقتصادي سوف ت        ) الكهربائية والربيدية 

الصرف وفقا لقوى العرض والطلب، حيث تعكس قيمة الصرف جتاه العمالت األخرى القيمـة              

احلقيقية ، مما يؤدي إىل تقييم أسعار السلع واخلدمات  بأسعارها احلقيقية، وهذا يؤدي إىل دقـة                 

 األسـعار  احلسابات الوطنية للدولة وجذب املوارد األجنبية من خالل املصارف، كما يؤدي حترير 

اخلاصة بالفائدة إىل املنافسة بني املصارف، ومن مث زيادة كفاءة العمليات املصرفية، ورفع كفـاءة               

إستخدام القروض من ناحية أخرى، وتأثري ذلك بالنسبة لبعض املؤسسات العامة، واليت تعتمد يف              

ة ، هذا بالنسبة    جانب كبري منها على املعامالت اخلارجية، وما يفترضه ذلك من معامالت مصرفي           

للمصارف وأسعار الفائدة، أما بالنسبة للضرائب،  فإن لذلك أيضا تأثريا  لدى اخلوصصة، حـىت                

بغرض ثبات معدالت الضريبة، مع فرض زيادة كفاءة التشغيل،  وزيادة اإلنتاجيـة للمؤسسـات         

ت ضرائب مباشرة   بعد خوصصتها، مما تزداد معه احلصيلة الضريبية املمولة للدولة، وهذا سواء كان           

أو غري مباشرة، حيث تزداد  حصيلة هذه األخرية بسبب  اإلنتعاش اإلقتصادي، وزيادة الدخول،               

وزيادة املبيعات وبالتايل زيادة اإلستهالكات بني كافة فئات اتمع، ولكن كل ذلك لن يـتم إال                

 . التهرب الضرييب حبصول زيادة الكفاءة ووجود نظام ضرييب فعال يعمل على القضاء على ظاهرة

واليعين كل هذا ان التتعرض املؤسسات العامة، اليت تتم خوصصتها ملشاكل وأخطار حتدث             

 ل ــيف ظ حيث يؤكد أحد املؤلفني بأنه      بعد تطبيق العملية ، ومنها إحتماالت الفشل واإلفالس،         

لذي يسود بـني    سياسة التحرر اإلقتصادي، ومع تطبيق سياسة اخلوصصة فإن مبدأ املنافسة هو ا           " 

املؤسسات ، وأن خطر اإلفالس للمؤسسة غالبا ما يكون مرتبطا بعوامل املنافسة يف السـوق، أو                
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عدم مالءمة هيكل املؤسسة املايل مع قواعد املنافسة يف هذه السوق، وذلـك لضـعف هيكلـها                 

إلفـالس  اإلنتاجي ، وضآلة إنتاجيتها، وعدم قدرا على املنافسة، والبقاء، ممـا يتحقـق معـه ا               

اإلقتصادي، والذي ترجع أسبابه غالبا إىل عدم قدرة املشروع على املنافسـة التجاريـة القويـة                

الداخلية واخلارجية، وعدم توفر اخلربة واإلختصاص، أو عدم إستطاعة مواجهة التطور التكنولوجي   

 .)1("أو اإلختراع او تغيري أذواق املستهلكني 

ع ملساعدة املؤسسات، اليت تعاين من هذه املخاطر إنشـاء          ومن بني الوسائل اليت ميكن أن تتب      

، رك يف رأمساله، املصارف التجاريـة     صندوق حكومي عام أو خاص يكون مملوكا للدولة، وتشا        

ومصارف اإلستثمار  واألعمال دف التدخل مبختلف الوسائل املالية لعمل برامج إنقاذ ملثل تلك              

، وهو مكون من جمموعة مصارف شـبه عامـة          )*(فرنسااملؤسسات مثيل ملا يوجد  يف إجنلترا و       

 بنـاء    تتم وخاصة ، وجتدر اإلشارة إىل أن عملية املساعدة، اليت تتم للمؤسسات املتعثرة جيب أن             

وجودها ضمانا  على أولويات تتخذ وفقا لألمهية اإلجتماعية هلذه املؤسسات ، ومدى اجلدوى من             

فشل مايل، وإثبات جدارا يف السوق، وابتعادهـا عمـا          وحىت اليتحول تعثرها املايل إىل      لبقائها  

تقر إىل التقييم الصـحيح آلثارهـا اإلجيابيـة         تفباخلوصصة العمياء، اليت    " يسميه بعض املفكرين    

والسلبية ، وبالذات التقييم امليداين لألداء الفعلي للمؤسسات قبل خوصصتها، ذلـك أن جمـرد               

القطاع اخلاص قد   فلضرورة حتسن األداء يف مجيع األحوال،       التحول إىل القطاع اخلاص قد اليعين با      

ما أن عملية املساعدة التتوقـف      ك ،   )2("يعاين يف بعض األحيان من اإلدارة السيئة واألداء اهلزيل          

عند حدود املساعدة املالية بل بتطبيق ما يسمى باهلندسة املالية، باعتبار أا ترتبط بالفكر احملاسيب،               

عديل مؤسسة قائمة، ومفهوم اهلندسة املالية يرتبط بعمليـة         تتعقيدا عندما تتعلق ب   وتزداد صعوبة و  

احلسابات املتعلقة  بقياس حجم رؤوس األموال،  والتدفقات النقدية املتولدة عـن اخلوصصـة،               

وأثرها على كل من املؤسستني البائعة واملباعة، حيث يتولد عنها تنظيم حمصلة اخلوصصة النهائية،              

 .لك األهداف السياسية واإلجتماعية مبا يف ذ

                                                           
، ص  )1997، اول اغسطس، القاهرة ، 105 األهرام اإلقتصادي، العدد " (مستقبل اخلوصصة "   ،رابح رتيب ـ   )1(

53. 

  ) .I.D.I ( ، ويف فرنسا معهد التنمية الصناعية National entroprise Boord راـ يف إجنلت) ❁(
، لقاء العمل السنوي الثالث  "التحليل السياسي واإلداري للتطبيق املصري لربنامج التخصيصية"   ، السيد عليوةـ   )2(

  .8، ص  1993فريل  أ13 - 12حول اإلقتصاد املصري بني اإلصالح اإلقتصادي والتحوالت العاملية، 
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وجتدر املالحظة أن عملية اخلوصصة ليست سوى شكال من اشكال اإلصالحات اإلقتصادية            

هلا حدودها، اليت جتعلها غري مغرية كثريا لإلستثمار األجنيب، وبالتايل ميكن طرح السـؤال عـن                

  كانـت  نإاد مستقبال ، و   مصريها ذلك أن اخلوصصة جيب أن تتم يف إطار مشروع تنمية اإلقتص           

الدولة الحتدد مشروعا إقتصاديا للبلد فبالتايل هناك غياب لآلفاق املستقبلية واملدى الطويل، الذي             

ب أيضا اإلجابة عن بعض اإلنشغاالت األساسية       يغتمتت التضحية به من أجل املدى القصري ، لذا          

تزايد، وكل األزمات اإلجتماعية، اليت تشـغل       املطروحة مثل التنمية احمللية، إاء البطالة، اإلفقار امل       

بال املواطنني وتضيق عليهم حيام، واليت من املفروض أا تعد من صميم إنشغاالت السـلطات               

 .العامة يف البلد
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@

@

@

@

Ý–ÐÛa@ò•ý� 

د يتضح من إستعراض الفصل األول أن املؤسسة الصناعية اجلزائرية هي نتاج واقع تارخيي، حتد             

ملؤسسة يف اإلقتصاد، مع تبيان كل التنظيمات، الـيت         افيه مفهوم التصنيع والتنمية وتعريف وظيفة       

مرت ا هذه املؤسسة ، واليت أثرت فيها سواء كان ذلك مبا ورثته هذه األخـرية عـن حقبـة                    

ـ               ة اإلستدمار، أو منذ فترة اإلستقالل إىل اآلن، واليت كانت بغرض اإلصالح وحتسني دور املؤسس

 الصناعية، هذه التنظيمات، اليت واكبت حركة تطور املؤسسة منذ التسيرياإلشتراكي للمؤسسـات      

الذي كان أول هذه التنظيمات والذي جاء بالقوانني اليت كان من املفـروض أن تنـهي بعـض                  

ـ                ة املشاكل اليت كانت تعانيها املؤسسة العامة يف إطار البيئة احملمية، أي التأثري للعوامـل الداخلي

واخلارجية فيها مما دفع ا إىل حتمل أكرب اخلسائر وأضخم التكاليف، مث جاءت عمليـة اهليكلـة                 

وإعادة اهليكلة ، اليت ركزت على مبدأ التحكم يف اإلدارة والتوزيع الشامل واألفضـل لألنشـطة                

ـ                 اءة ومراكز القرار ، والوسائل املادية والبشرية املتاحة اليت تشكل عـامال بـارزا لتحسـني كف

كما تلتها عملية إعادة اهليكلة لتعمل على إاء ضعف اإلدارة، وعدم فعاليـة جهـاز     . املؤسسات

اإلنتاج ألا كانت عملية موسعة إلعادة تنظيم اإلقتصاد بإعادة هيكلته عضويا وماليـا لتتحمـل               

تقاللية املؤسسة النتائج اليت حتققها فعال وكانت بعد ذلك مرحلة أخرى من اإلصالحات وهي اإلس           

مث اخلوصصة، وكان اهلدف منها جعل املؤسسة شخصية معنوية متميزة عن الدولة، حيث تصـبح             

هذه األخرية مالكة مسامهة يف رأمسال املؤسسة وليست املسري، حبيث تساهم هـذه املؤسسـة يف                

ل ما ميز   مع ك وضع القرارات، وإلغاء اإلرتباط والرقابة، اليت متارسها اجلماعات احمللية واملركزية،           

اإلقتصاد  والسوق اجلزائرية  وما مورس من تأثري على هذه املؤسسة ودورها، الذي مل يكن الدور                 

 .املطلوب، والذي أدى ا إىل الفشل وعدم القدرة على اإلستمرار جراء تفاقم حالة اخلطر
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حث، هذا  يف املؤسسة الصناعية مباشرة يف اجلزء اآليت من الب        بصورة عامة   وسيتم تناول اخلطر    

، العامل، الذي رافق تواجد املؤسسات، ومل ينته طيلة وعرب اإلصالحات اليت متت، فما هو اخلطـر   

؟ حـىت التصـل     تقديره  ؟ وما هي أسبابه؟ وكيفية إدارته ومواجهته؟ و       واخلطر املايل بوجه خاص   

 .املؤسسة إىل حالة اإلفالس

 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@
ò��û¾a@À@‹Đ©a@ÝîÜ¥@

@
@
@

@
@
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@
ò��û½a@¿@ŠĐ¨a@ÝîÜ¤@

� 
يعد اخلطر متواجد يف املؤسسة باستمرار، ومالزم لكل النشاطات القائمة، ولطرق التمويـل             

إذا فتنوع اخلطر من خطر إقتصـادي ، وخطـر          . املتبعة، والقرارات املتخذة، والسياسات احملددة    

مـدعاة لدراسـتها، وحتليلـها،      مايل، وخطر النشاط أو األعمال، وخطر طبيعي، وخطر بشري          

، للحد من تأثريها على املؤسسة، وعلى النتائج احملققة فيها،  ونتناول يف هـذا               تقديرهاوقياسها، و 

 .الفصل مفهوم اخلطر واملفاهيم األخرى املرتبطة به، وأسبابه، ودور اإلدارة ملواجهته

Þëþa@szj½a@
éi@òĐjmŠ½a@òÐÜn‚½a@áîçbÐ½aë@ŠĐ¨a@âìèÐß@

قبلة بطريقة صرحية أو ضمنية، لـذا       ست األحداث امل  تقديرلب أي قرار يف ميدان األعمال،       يتط

فإنه ليس هناك مؤسسة، التعاين قدرا معينا من اخلطر، يف قراراا وتسيري هياكلها أو تقييم أدائها،                

 حساب  عرفة تلك العوامل، اليت تدخل يف حتديد      موسياساا املتخذة ، ففي الواقع العملي الميكن        

 أسعار املواد اخلام املشتراة تقدير  ك%100رحبية املؤسسة مثال، أو تقدير هذه العوامل بدرجة تأكد        

أو األجور اليت ستدفع للمستخدمني، أو أسعار بيع السلع واخلدمات للمستهلكني، كما الميكـن              

ف الـتغري    املصروفات املطلوبة يف ظل الظروف العادية، ناهيك عن عمل ذلك يف ظل ظرو             تقدير

 .التكنولوجي ، أو احلروب، أو اإلضطرابات احمللية أو الدولية

ـ               ذه ـوألن عملية إختاذ القرارات تتضمن املفاضلة بني البدائل، وذلك إلختيـار أحسـن ه

ـ               ل ـالبدائل، ولتقييم هذه األخرية، حيتاج األمر إىل عمل تقديرات عن اإلقتصاديات احلاليـة لك

تصاديات يف املستقبل، وطبيعي أن تقدير املستقبل، يتضـمن اخلطـر            هذه اإلق  تقديربديل، وأيضا   

ـ موأيضا عدم التأكد، حيث أن اإليراد، الذي سيتحقق يف املستقبل وأيضـا التكلفـة                ة ـرتبط

باحلوادث، اليت قد حتدث أوال حتدث مستقبال ، من هنا فإن كلمة خماطرة أو خطـر تشـري إىل                   

ـ ا يقودنا إىل تعريفه ل    ذ مربح يف املستقبل ، وه     إحتمال أن يكون املشروع أو البديل غري       دى ــ

ـ موقف أو وضع يوجد فيه تع     " : بعض املؤلفني فهو لدى أحدهم ومن منظور جمرد          رض ـــ
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ظاهرة تؤدي  "   وأن يكون البديل غري مربح معناه أيضا طبقا ملؤلف آخر بأن اخلطر               )1("خلسارة  

. )2("مها نقديا، ونسبتها إىل سـبب ال إرادي         إىل خسارة غري مؤكدة، ميكن قياسها كميا، وتقيي       

ظاهرة أو حالة معنوية تالزم الشخص عند إختاذ القرارات اثناء حياته اليومية    " كما يعرفه آخر بأنه     

 .)3("مما يترتب عليه حالة الالتأكد من نتائج القرارات، اليت يتخذها هذا الشخص 

مل اخلطر فإن إستعراضها وعنصر املفـاهيم       ورغم التعاريف املتعددة اليت ميكن أن يأخذها عا       

 .املختلفة اليت ترتبط به حتدده بشكل أفضل

Þëþa@kÜĐ½a@
ŠĐ‚ÜÛ@òÐÜn‚½a@áîçbÐ½a@

@üëc@Z†×dmýÛaë@ŠĐ¨aë@†×dnÛa@

يف غالب األحوال الميكن التفرقة بني اخلطر والالتأكد على إعتبار أن مجيع التعريفات تشترك              

 واخلسارة، إذ كثريا ما يستخدمان كمترادفني، ولكن قد يوجد مـن            يف عنصرين مها عدم اليقني    

اإلخـتالف يف التوزيـع   " يفرق بينهما، فيعطيهما تفرقة بسيطة مثال، هناك من يعرف اخلطر بأنه   

، أما الالتأكـد فهـي      )4("أو قيم معينة    تقدير قيمة   اإلحتمايل للحادثة ، اليت بناء على أساسها مت         

ديرات التوزيع اإلحتمايل، كما يشري بعض الدارسني إىل الفرق بني اخلطـر            درجة عدم الثقة يف تق    

اخلطر مرتبط بتلك املواقف ، اليت ميكن فيها القيام بتقـدير التوزيـع             " والالتأكد على أساس أن     

اإلحتمايل ملشروع معني، يف حني أن الالتأكد يرتبط بتلك املواقف اليت التتوفر فيهـا املعلومـات        

 .)5("لتايل الميكن تقدير توزيع اإلحتماالت الكافية، وبا

ادة مـا  عإنه عند حتليل موقف حيتاج إىل قرار       " ويتعرض البعض اآلخر إىل حتليل ذلك فيقول        

 إىل  تقـديرها  تصنيف القرارات على تدرج، وميتد من املواقف اليت ميكـن            دجيد املديرون من املفي   

                                                           
  .15، ص  )2003 كلية التجارة ، عني مشس ،  (إدارة املخاطر  ، طارق عبدالعال محادـ   )1(
  .217، ص  )1983قاهرة، ل دار الثقافة العربية، ا( مبادئ التأمني  ، حممد صالح الدين صدقيـ   )2(
  .8، ص  )1980 مكتبة دار النهضة العربية، الطبعة السادسة ،  (اخلطر والتأمني  ، سالمة عبداهللا سالمةـ   )3(
،  )1985رة، ــ كلية التجارة، جامعة القاه (إقتصاديات املشروع ، أمحد حممد فهمي جالل، نفيسة حممد باشري      ـ    )4(

 .188ص 
  .266، ص  )  ] دون ذكر السنة[ة، اإلسكندرية  دار اجلامعات املصري (اإلدارة املالية  ، حممد صاحل احلناويـ   )5(
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مات الثالث، اليت تصف النفط املختلفة على هـذا          صعبا للغاية، والكل   تقديرهااملواقف اليت يكون    

 .)1("تأكد  التدرج هي التأكد واخلطر والال

تأكد، أوهلما وجود ظروف خارجية تقع خارج نطاق سـيطرة          وهناك مصدران حمتمالن لال   

املدير كليا أو جزئيا، وثانيهما إمكانية احلصول على املعلومات املتعلقة ـذه الظـروف ، فقـد                 

دير على دراية بكل املعلومات املتاحة املتعلقة مبجموعة من الظروف، أو أن املعلومـات              اليكون امل 

 . تصبح حمدودة قديرالضرورية قد التوجد أصال، ويف كلتا احلالتني فإن قدرة املدير على الت

ويف حاالت التأكد، ميكن أن نعرف ما حيدث يف املستقبل، ويف حالة اخلطر فإننـا نعـرف                 

ج ممكن، أما يف حالة الالتأكد فإننا النعرف اإلحتماالت، ورمبا حـىت النعـرف              إحتمال كل نات  

النواتج املمكنة، ويف ظروف التأكد تكون هناك معلومات دقيقة وقابلة للقياس، وموثـوق ـا،               

 .متاحة يبىن عليها القرار املتخذ

 ذلك فإن جتـار      إىل درجة كبرية، وكمثال على     تقديرويف هذه احلالة يكون املستقبل قابال لل      

 وأم سـينفذون صـفقات مبليـــارات        ـ حىت عرب احلدود     ـاملاس يتفقون يف عالقام معا      

الدوالرات مبجرد املصافحة أو شفاهة، فهم يتصرفون بثقة كاملة يف أن إتفاقام ستحترم مهمـا               

ر، فاملعلومات   أقل فإننا نكون أمام حالة من اخلط       قديركانت غري رمسية، وعندما تكون القابلية للت      

 وشركات البتـرول    ،الكاملة غري متاحة ، ولكن لدينا فكرة جيدة عن إحتمال حدوث ناتج معني            

كمثال آخر قد التعرف ما إذا كان بئر معني سينتج بتروال، ولكن ميكن الوصول إىل تقـديرات                 

ل، كما جيدة عن عدد اآلبار، اليت ستكون ناجحة، ويف حاالت الالتأكد يكون ما هو معروف قلي         

حيدث يف حالة التعامل مع دول أجنبية ، حيث يواجه املدير عادات  وتقاليد ثقافية خمتلفة متاما عما            

هو شائع يف بلده ورمبا اليكون قد أعد ملواجهتها، ويصاحب القرارات اليت تتخذ يف هذه احلالـة                 

 ـا ة ، اليت تكون توزيعاالظروف اليت تتعلق باحلال   " قدر كبري من القلق، هلذا يعرف الالتأكد بأنه         

اإلحتمالية غري معروفة، وأن حالة الالتأكد تعرب عن موقف أقل درجة من اخلطـر مـن الناحيـة                  

تقتضي الضرورة التنويه إىل أن اخلطـر       " ، ويؤكد أحد املختصني يف هذا الصدد بأنه         )2(ريفيةعالت

                                                           
 .141، ص ) 1992 كلية التجارة، القاهرة ، ( أساسيات اإلدارة والتنظيم  ، حممد عبداهللا عبدالرحيمـ   )1(
كلية التجـارة، جامعـة      ( دراسات جدوى املشروعات بني النظرية والتطبيق      ، سعيد عبدالعزيز عثمان  ـ    )2(

 .303 - 302ص ص ، ) 1993 ، اإلسكندرية
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. )1("أثريا وسببا خاصـا     كمفهوم وتأثري وحدث خيتلف عن الالتأكد، إذ أن لكل منهما فعال وت           

فاخلطر يشري إىل شئ متوقع يف إطار اخلسارة أو الضرر، حيث ياخذ شكل اإلحتمـال املتوقـع،                 

والذي يسبب بصورة مباشرة أو غري مباشرة توقف يف اإلنتاجية املتوقفة، أي أن اخلطر يصـاحب                

ق بينها وبني الالتأكد تلك احلاالت، اليت ميكن حساب التوزيع التكراري إلحتماالت حتققها، ويفر 

من التغريات املفاجئة، اليت الميكن التنبؤ ـا، فإنـه يصـاحب            " إذ حيدد هذا األخري بأنه حيصل       

احلاالت اليت الميكن حساب التوزيع التكراري إلحتماالت حدوثها، بسبب عدم وجود أسـاس             

 من عوامل كثرية ، قـد       ختمينها من اخلربة السابقة، نتيجة عدم تكرارها املستمر، ونتيجة حصوهلا         

 .)2("يكون بعضها نفسانيا ، مثل تغريات األذواق واألزياء 

فإذن هناك الكثري من آراء املؤلفني يف هذا املوضوع، وخالصة اآلراء أن ظروف الالتأكد هي               

توزيعـات  تقدير وضع   احلاالت اليت حتدث يف املستقبل،  واليت تؤثر على إختاذ القرار وفيها يتعذر              

ية ، ولكن يتم إستخدام احلكم الشخصي ملتخذ القرار ، ويتوقف حكمه على مدى ميولـه               إحتمال

وتوقعاته للمستقبل إذا كان تفاؤال أو تشاؤما، كما حيدد مفهوم اخلطر، يف كونه يتفق مع حالـة                 

األتأكد يف أن كل منهما حيمل عنصر الشك وعدم اليقني يف إحداث املستقبل، بسبب تغري حاالت       

وعدم ثباا، ولكن يف حالة اخلطر يستطيع متخذ القرار أن يضـع إحتمـاالت حلـدوث          الطبيعة  

حاالت املستقبل إعتمادا على اخلربة السابقة والدراسات اإلحصائية، وما إىل ذلك من معلومـات              

تارخيية، وأن حالة اخلطر هي احلالة اليت الميكن ملتخذ القرار أن حيدد، ويضـع فيهـا توزيعـات                  

حدث على ضوء الدراسات السابقة، أي أا اإلحنراف املعياري النسيب لعوائد اإلستثمار            إحتمالية لل 

املتوقعة، وهي تعين درجة التقلب يف عوائد اإلستثمارات، وتزداد درجة اخلطر كلما زادت درجة              

تأثريه املباشر على إسـتمرارية     : التقلب يف اإليرادات والعوائد املتوقعة، والعكس صحيح، فللخطر         

، )3(ة التشغيلية ملؤسسات األعمـال    رالعائد املتحقق، والذي يعرب عن احملصلة النهائية حلركة الدو        

                                                           
)1(  - HAWARD  UPTON , Introduction to Budiness Finance , Tokyo , N°        , P 3. 

اجلامعـة   ( قرارات اإلدارة املالية بشأن أهدافها والتخطـيط ومواجهـة املخـاطر          ، محزة حممود الشمخي  أورده  
  .91، ص ) 1983املستنصرية، بغداد 

)2(  - G. HOSKIN ,   Distinction Between Risk � Uncertainly, Journal  of  Buisness  Finance , Vol 5 , N° 1,  

(Spring  1973 ) , P 40 . 
  .93  نفس املرجع ، ص ، محزة حممود الشمخيأورده 

 . 91سابق ، ص الرجع ـ امل  )3(
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ونالحظ إهتمام اإلدارة املالية ملعرفة حجم ذلك اخلطر، إضافة إىل معرفة نوعه إنطالقا من املبـدأ                

عمال، اإلقتصادي العام، والذي يؤكد على أن إتساع حدة اخلطر، الذي تتعرض له مؤسسات األ             

يعين إتساع شدة الشكوك يف إستمرار العائد بالتحقيق، مما يسبب هبوطا يف وضعية املؤسسـة يف                

 . مؤسسات األعمال اإلقتصادية األخرى يف نفس القطاعمعالسوق قياسا 

@bîãbq@ZïÛb½a@Š�ÈÛa@

ماليـة   املايل، اليت تصيب املؤسسة عندما تتعرض لصعوبات         كيرتبط العسر املايل حبالة اإلرتبا    

جتعلها عاجزة بصفة مؤقتة أو دائمة عن الوفاء مبا عليها من إاللتزامات جتـاه الغـري يف تـواريخ                   

 :إستحقاقها ، وميكن أن جند 

1@�ÐÛa@ïÛb½a@Š�ÈÛa@@�@@

احلالة اليت تكون فيها التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة للمؤسسة غري كافية لسـداد             " وهو  

واعيد إستحقاقها، وذلك علىالرغم من إمكانية إمتالك املؤسسة ألصـول          اإللتزامات اجلارية يف م   

مالية تزيد يف قيمتها احلقيقية عن قيمة التزاماا اإلمجالية جتاه الغري، فضال عن إمكانيـة حتقيقهـا                 

وتكمن املشكلة يف املوقف النقدي للمؤسسة وليس املوقف املايل،         . )1("ملعدل مناسب من الرحبية     

وميكن التغلب على حالة العسـر الفـين        " عسر التدفقات   " على هذا النوع من العسر      ولذا يطلق   

بوجود إدارة رشيدة وفعالة تستطيع بوسائلها الوصول إىل معرفة أسبابه مث عالجها بسرعة ، حىت               

 .التتفاقم األوضاع املالية 

2@ïãìãbÔÛa@ïÛb½a@Š�ÈÛa@@�@I@ïÔîÔ§a@H@

ر املايل الكامل، حيث تكون القيمة الدفترية إلمجايل اخلصـوم      حالة مرادفة حلالة اخلط   "  وهي  

أكرب من القيمة السوقية إلمجايل األصول، مما ينجم عنه صايف حق ملكية سالبة، وهو ما يطلق عليه                 

 .)2("عسر امللكية 

وقد تكون املؤسسة يف حالة يسر مايل حقيقي، مما يعين أا قادرة على سداد مجيع التزاماـا                 

الغريعند التصفية،  ويتمثل ذلك  يف زيادة القيمة السوقية ألصوهلا عن القيمة الدفترية حلقوقها،      جتاه  
                                                           

ـ  ماجستري، كلية التجارة، عني مش     رسالة(   "الفشل املايل يف منشآت األعمال    "   ، وليد حممد عبدالعزيز  ـ    )1( س، ــ
 .45 ص  ، )1999

  .96، ص السابقاملرجع  ـ  )2(
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 جبميـع التزاماـا      اءفويف املقابل قد تكون قدرا على الو      . يف حني أا تعاين من عسر مايل فين       

 قيمة أصول قصرية األجل من خالل أصوهلا السائلة، ولكنها تعاين من عسر مايل حقيقي، حيث أن     

املؤسسة عند التصفية التكفي لتغطية وسداد التزاماا جتاه الدائنني واملالك، ومن مث فـإن العسـر                

املايل، احلقيقي، ميثل أحد املراحل املتقدمة حلالة اخلطر املايل من خالل معاناة املؤسسة من حالـة                

ا عن قيمة خصومها، بل هو الدرجة    العسر املايل الفين، باإلضافة إىل إخنفاض القيمة السوقية ألصوهل        

الثانية من درجات العسر املايل وهو األشد خطورة ومنشأ هذه األخـرية هـو دائـين املؤسسـة      

البني حبقوقهم منها بالدفع أو التصفية أو املشاركة يف إدارا ، وهي أمور خطـرية يف حيـاة                طوامل

 .املؤسسة 

@brÛbq@Z÷ý�����Ï⁄a@

النتيجة النهائية للخطـر    "  أول من إستخدم تعبري اإلفالس باعتباره         )Altman( يعترب التمان   

ـدف  ( ولفشل املؤسسة ماليا، وهو عبارة عن إجراء رمسي يتضمن القيام بإعادة تنظيم املؤسسة              

 .)1("إذ قد يكون هذا اإلجراء إختياريا من مالك املؤسسة أو إجباريا يفرضه الدائنون) إستمراراها 

@bÈia‰@Z@ŠrÈnÛaïÛb½a@

التعثر املايل حالة سابقة للفشل املايل، وقد اليؤدي إليه بالضرورة، وهو قد يعين أحد احلالتني               

ائد على امللكية أو التوقف عن سداد اإللتزامات يف         عنقص أو إنعدام معدل ال    " اإلثنتني أو كلتامها    

 .)2("مواعيدها 

@b�ßb�@ZïÛb½a@Ý’ÐÛa@

ـ الذي يعد أول من إستخدم هذا التعب       ) Beaver (لقد إرتبط مفهوم الفشل بـ بيقر        ري ــ

عدم قدرة املؤسسة على سداد التزاماا املالية يف تواريخ إستحقاقها، وذكر أنـه مـن               " على أنه   

، يــونالناحية العملية يقال بأن املؤسسة فشلت عند حدوث اإلفالس أو يف حالة عدم سداد الد              

                                                           
 - 293ص  ص  ،   )1986 دار النهضـة العربيـة،       ( أساليب التمويل واختاذ القرارات لإلستثمار      ،حممد عثمان محيد  ـ    )1(

295. 
القـاهرة ،   ( " خيص وعالج التعثر للمشـروعات      دور نظم املعلومات احملاسبية يف تش     "   ، حممد أمحد بدوي الباز   ـ    )2(

 ندوة 
  .7، ص ) 1989          املشروعات املتعثرة، البنك األهلي ، نوفمرب 
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م ـ األسه حلملةرف،  أو عدم سداد األرباح املستحقة        أو فوائدها، أو عدم سداد حسابات املصا      

، كما   كلية عن النشاط   التوقف كلية عن سداد اإللتزامات واإلفالس والتوقف      أنه   أي   )1("تارة  مامل

األحداث اليت تشري إىل عدم القدرة على سداد الـديون          " الفشل على أنه       ) Blum( عرف بلوم   

تفاق الصريح مع الدائنني علـى ختفـيض        إلإلفالس أو ا  عند إستحقاقها، أو الدخول يف دعاوى ا      

 .)2("الديون

ويتضح من التعاريف السابقة أن جل املؤلفني يستخدم العسر والفشل واإلفالس لوصف حالة             

الباحثة إن إستخدمت أكثر من مصطلح واحـد        واخلطر املايل، وتدرجات حصوهلا يف املؤسسة،       

فلورود هذه املصطلحات لدى الكثري مـن املـؤلفني،         س،  للتعبريعن نفس املعىن تقريبا وهو اإلفال     

فتوايل خسائر املؤسسة وعدم حتقيق عائد مناسب على اإلستثمار  يؤدي إىل الفشل، مما يؤدي  إىل                 

 املؤسسة على سداد إلتزاماـا يف األجـل         لدىعجز التدفقات النقدية، مما ينتج عنه عدم القدرة         

وبذلك قد تلجأ املؤسسة إىل ختفيض حجم       ) العسر املايل الفين    ( ة  القصري وعلى توفري السيولة املالي    

 والذي قد   قيقيالنشاط، وتصفية بعض األصول املتداولة مما قد يؤدي يف النهاية إىل العسر املايل احل             

 ) .اإلفالس ( يؤدي بدوره إىل 

فشل، وأن هـذه    وتعتقد الباحثة أن حالة اخلطر املايل تتضمن العسر املايل الفين واإلفالس وال           

األخرية تتحمل إضافة إىل اخلطر املايل خطر التشغيل، لذا على القائمني على املؤسسة أن حيـددوا                

اخلطر املايل ، الذي تتعرض له هذه األخرية لتحديد أثره على نتائج ونشاط املؤسسـة، كمـا أن                  

م،  وأن اخلطر املايل هناك تداخال بني املفاهيم ، حيث أطلق التعريف الواحد ليشمل أكثر من مفهو          

يف يبدأ بتحقيق املؤسسة خلسائر متوالية وعدم قدرا على حتقيق عائد مناسب، مما يؤدي إىل عجز                

 .التدفقات النقدية، وبالتايل عدم القدرة على توفري السيولة الالزمة لتسديد اإللتزامات

أحد املؤلفني إىل إعتبار    فاستفحال اخلطر وتأثريه املتكرر، يؤدي باملؤسسة إىل الفشل، ويذهب          

 وجود نـوعني مـن      لىاخلطر فشال، ومن مث يتطرق إىل أن هناك  إتفاق بني عدد من الباحثني ع              

فشل إقتصادي وفشل مايل أو قانوين، وحيدث الفشل اإلقتصادي عندما يكـون العائـد              " الفشل  

 يكون العائد علـى     س املال، أي عندما   أاملتحقق على رأس املال املستثمر أقل من متوسط تكلفة ر         

                                                           
 رسالة دكتوراه ،     " (دور مراجع احلسابات بصدد مشاكل تقييم قياس املخاطر       "   ، صافيناز عبداحلي عبداحلميد  ـ    )1(

  .118، ص ) 1998القاهرة،  
  .118سابق ، ص الرجع ـ امل  )2(
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وعلى ذلك يقصد باملؤسسـة الفاشـلة بـاملفهوم         . )1("املتاجرة بامللكية يف املؤسسة رقما سالبا       

اإلقتصادي، تلك اليت اليكفي دخلها لتغطية نفقاا ، ويقل معدل الفائـدة علـى اإلسـتثمارات      

إشـهار إفـالس   بتكلفتها الدفترية  عن تكلفة رأس املال، واليترتب  على الفشـل اإلقتصـادي    

 مبا عليها من التزامات، أي أنه  ءافاملؤسسة، ألنه حيصل بغض النظر عن قدرة  هذه األخرية على الو           

ميكن أن تكون املؤسسة فاشلة من الناحية اإلقتصادية ومع ذلك ال تتوقف عن دفـع اإللتزامـات                 

 .حينما حيني أجل إستحقاقها، ومن مث اليشهر إفالسها 

وهو حالة عدم كفايـة السـيولة،       " املايل فقد يتخذ أحد شكلني األوىل         أما الفشل القانوين    

ويقصد به عدم قدرة املؤسسة على سداد الديون  والفوائد املستحقة الدفع، وهو ما قد حيدث حىت             

 .)2("لو كانت قيمة األصول تزيد عن قيمة اخلصوم 

 -ري  ـــلتزامات املستحقة للغ  أما الشكل الثاين فهو حالة العسر املايل، ويقصد ا زيادة اإل          

 على قيمة أصول املؤسسة ، وهو حيدث بغض النظر عن مستوى السيولة، وقد إستخدم               -اخلصوم  

  ).Deakin( هذا املفهوم كأحد مؤشرات الفشل عند كل من بيقر والتمان وديكار 

 م عـد  "ويضاف هلذه املفاهيم عن الفشل مفهوم آخر وهو الفشل اإلداري ويعرف على أنه              

كفاءة أداء اهليئة اإلدارية مبا يؤدي إىل حتقيق نتائج أعمال سلبية تسهم يف عمليـات املؤسسـة،                 

 قد حيدث يف املستقبل، ومـن مث        تقديرهاويتضمن ضعف كفاءة  اإلدارة بصفة رئيسية فشلها  يف           

 غـري   عدم القدرة على التكيف واملواءمة مع البيئة اخلارجية، وتعديل اخلطط ملا يطرأ من أحداث             

 .)3("ة عمتوق

ويتضح أن املؤسسة قد تتعرض حلالة الفشل القانوين دون أن يرتبط ذلـك حبـدوث فشـل                 

 .إقتصادي

                                                           
)1(  - L. SHALL and C. HALLEY , Introduction to Financial Managment ( 3 rd , cd/ N.y : Mc  craw - hill  

          1983 , P P 765 - 766 . 
األهـرام  (  "   التنبؤ حباالته باستخدام النسـب املاليـة        الفشل املايل لشركات القطاع العام    "   ، عبداللطيف الصيفي أورده  

 .) 1993 أكتوبر 68اإلقتصادي العدد 
)2(  - ALTMAN  , " Financial Ratios , Discriminant Analysis and The Pridiction of Corporate Bankruptey ",   

          Journal of Finance, Septembere 1968 , P P 589 - 610 . 
  .6 ص   مرجع سابق ،،  عبداللطيف الصيفيأورده 

  .61 - 60ص ص ، مرجع سابق ،  "حمددات الفشل املايل يف منشأة األعمال"   ، وليد حممد عبدالعزيزـ   )3(
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من األفضل تصفيتها، أمـا     فويرى جل املختصني أنه إذا كانت املؤسسة تعاين فشال إقتصاديا           

ا، وأما حصـول   فيفضل إختاذ إجراءات تصحيحية ، أو إعادة تنظيمه     قانونياإذا كانت تعاين فشال     

 .كل من الفشل اإلقتصادي والقانوين فيؤديان حلالة التصفية حتما

ïãbrÛa@kÜĐ½a@
Š������Đ¨a@Êaì����ãc@

@üëc@Z˜b¨aë@âbÈÛa@ŠĐ¨a@

ميكن أن منيز موضوع اخلطر إىل نوعني رئيسيني مها خطر خاص وخطر عام، وينـتج هـذا                 

يف نفس الوقت، مثل الظروف اإلقتصـادية       األخري عن عوامل تؤثر على أسعار كل اإلستثمارات         

والسياسية واإلجتماعية ورمبا حتدث بصفة دورية مثل الدورة التجارية، ولذلك فـإن الـتغريات              

 بدرجات متفاوتة، وملا كانت معظـم الـتغريات         تحتدث تقريبا لكل أنواع املؤسسات وإن كان      

ه خطر عام، أي تتعرض له كـل        تتحرك مع بعضها يف نفس اإلجتاه وبنفس الدرجة، فإنه يقال أن          

أنواع املؤسسات، وإن كان يتم التمييز بني مؤسسات الصناعة الرأمسالية، ومؤسسـات األدوات             

 الصناعية، ومؤسسات النقل، ومؤسسة السكك احلديدية باعتبارها من املؤسسات الـيت            اتعدوامل

تماشى مع مستوى النشاط تتعرض بقسوة للدورة التجارية، وبالتايل فهم يتوقعون أسعارها بشكل ي     

اإلقتصادي العام، ومستوى أسعار بورصات األوراق املالية عموما ، ومن املؤسسات اليت مييزهـا              

اخلرباء أيضا على أا من املؤسسات ، اليت تتعرض للخطر العام ، هي شركات الطريان على إعتبار                 

عة املالية يف أوقات    فارمن آثار ال  أا شركات تعتمد كثريا على القروض يف أوقات اإلزدهار وتعاين           

 .1)*(األزمات

إن اخلطر العام خيتلف عن اخلطر اخلاص، املرتبط بنشاط إقتصادي معني أو مبؤسسة معينـة،               

من بـني   ) يف مؤسسة من املؤسسات     ( والتغريات يف أذواق املستهلكني، وأخطاء رجال األعمال        

ا بالدورة التجارية وغري متشابه، مبعـىن أنـه         ،  فاخلطر اخلاص اليعد مرتبط     دوريةاألخطار غري ال  

خيتلف من نشاط إقتصادي إىل نشاط إقتصادي آخر، ومن مؤسسة إىل أخرى، ويقسم اخلطـر،               

 :الذي تتعرض له املؤسسة عن طريق إدارا املالية إىل 

                                                           
 . يف الواليات املتحدة األمريكية 2001 سبتمرب 11ـ حالة نقص شركات الطريان بعد أحداث ) ❁(
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@bîãbq@ZïÜîÌ’nÛa@ŠĐ¨a@

ريبة ألسـباب تتعلـق     تذبذب ربح العمليات ، أو صايف الربح قبل الفوائد والض         " ويقصد به   

درجة التذبذب يف رحبيـة     "  كما يقصد به     )1("بطبيعته أو ظروف النشاط الذي متارسه املؤسسة        

طبيعـة  ( ري يف حجم املبيعات ألسباب ترجع لظـروف الصـناعة           ياملؤسسة ، اليت تعزى إىل التغ     

 العمليات ألسباب تتعلق    نتمي إليها، أو اليت تعزى إىل تغري يف تكاليف        تاليت  )  املنتجات أو العمالء    

تلف هنا فيما إذا كانت املؤسسة منتجة للسـيارات         خت ذلك أن األمور     )2("بطبيعة اإلنتاج املتبعة    

مقارنة مبحالت توزيع صغرية، فتقلب األرباح يف املؤسسة األوىل أكرب منـه مقارنـة مبحـالت                

املتغرية وأثر ذلك علـى تبـاين       التوزيع، ويرتبط هذا اخلطر بنسبة التكاليف الثابتة إىل التكاليف          

التدفقات النقدية كنتيجة لتغري مستويات املبيعات نتيجة لتغري سوق األعمال من رواج وكسـاد،              

فعندما تزداد نسبة التكاليف الثابتة إىل التكاليف املتغرية يرتفع خطر التشغيل نتيجة حتمل املؤسسة              

املبيعات أو حدثت حالة كساد يف السوق،       لعبء ثابت كبري قد التستطيع الوفاء به إذا إخنفضت          

التكاليف الثابتة، فإذا كانت عليه  الذي تكون وضعوألن اخلطر التشغيلي يعتمد يف جزء منه على ال       

هذه األخرية مرتفعة زاد اخلطر التشغيلي ألن  إرتفاعها مع إحتمال إخنفاض صايف املبيعات حـىت                

 يف صايف األرباح، ومن هنا تظهر حالة اإلرتباط         ولو كان صغريا ميكن أن يتسبب يف إخنفاض أكرب        

وسيلة تقوميية مهمـة ألداء املؤسسـة       " بني اخلطر التشغيلي والرفع التشغيلي،  ويعد هذا األخري            

وسياستها واليت هي إنعكاس لعموم القرارات،  اليت إعتمدا  إدارة املؤسسة ومـدى قـدرا يف                 

  وميكن أن يقاس  اخلطر التشغيلي أو خطر النشاط كما )3("حتمل املخاطر وهي املخاطر التشغيلية    

 :يسمى، وأيضا خطر اإلستغالل وهي تسميات ملفهوم واحد بالعالقة 

 .متوسط ربح العمليات/ اإلحنراف املعياري لربح العمليات = اخلطر التشغيلي 

لتحقيـق  وحيصل هذا اخلطر من خالل سعي املؤسسة ملمارسة نشاطاا التشغيلية املختلفـة             

مستويات العائد املخططة، ويرتبط هذا النوع من اخلطر حبجم األعمال ، أي حجـم املبيعـات                

                                                           
 كليـة   (الة العلمية، "التابعة للقطاع العام املصريالتنبؤ باإلفالس الفين للشركات الصناعية "   ،منري صاحل هندي ـ    )1(

  .63، ص ) 1991 ، 2واإلقتصاد، جامعة قطر ، العدد  اإلدارة
 . 365، ص  )1999 دار املعارف، اإلسكندرية ، ( األوراق املالية وأسواق رأس املال  ، منري إبراهيم هنديـ   )2(
،  )2000 سـنة   األردن، ،وراق مؤسسة ال (وتقييم األداء والتنبؤ بالفشل املايلالتحليل املايل  ، محزة حممود الزبيدي  ـ    )3(

  .244ص 
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يرتبط أساسا بالقرارات اإلستثمارية أو يكل األصـول ،         " احملققة، كما يعرفه أحد املؤلفني بأنه       

ودرجة ويتوقف حجم هذا اخلطر على طبيعة املنتجات ودرجة تنوعها ومدى مرونة الطلب عليها،              

 كما يتوقف حجم هذا اخلطر أيضا على درجة الرفع التشغيلي، أي مـدى إعتمـاد                )1("املنافسة  

املؤسسة على التكاليف الثابتة يف عملياا، إذ كلما زادت تلك التكلفة كلما ترتب على ذلك تغري                

 والضـريبة   معني يف رقم املبيعات وتغري أكرب يف صايف ربح العمليات أي صايف الربح قبل الفوائد              

ويدرك احمللل املايل أمهية الرفع التشغيلي أو اخلطر التشغيلي وهو ما يعرف خبطر األعمـال كمـا                 

 .سلف القول وهو إنعكاس للخطر النظامي واخلطر غري النظامي 

ذلك اخلطر، الذي يصيب كل املوجودات بفعل تأثري جمموعـة مـن            :  êÚ^¿ßÖ]<†Ş¤^e> يقصد

 واجتماعية وسياسية دون أن يكون لإلدارة ومتخذي القرار أي قـدرة            العوامل املشتركة إقتصادية  

 وهـو   يف حتديدها أو حصرها أو جتنبها ألا وليدة عوامل يصعب التحكم فيها أو السيطرة عليها              

 .يقترب إذن من اخلطر العام 

>[eêÚ^¿ßÖ كما يقصد �Æ< †Ş¤^  :لك اخلطر الذي ينشأ بسبب ظروف خاصة باملؤسسة ذ

، لذا يسمى أحيانا باخلطر 1)*(نه ميكن التخلص منه أو جتنب آثاره من خالل التنويعوميزته أ

 : كما يصنف اخلطر التشغيلي إىل اآليت  ويقترب بدوره من اخلطر اخلاصالذي ميكن تفاديه،

1ë�^’jÎc< †Ş}< ناجم عن تغري يف مواقف وأذواق املستهلكني، والتقلبات يف الظروف :  >}

ات األسعار، والتغري التقين، والتقلبات يف ظروف اإلقتصادية ، وتغري

 .املنافسة وغريها

2êÃéf�<†Ş}<{<  :ثه الطبيعة من خماطر، مثل الفيضانات والزوابع والزالزلدناجم عما حت. 
3ë†�e<†Ş}<{<  :ناجم عن احلاالت البشرية، كاحلرائق والسرقة والتلف املتعمد وغريها. 

@brÛbq@@ZÛa@ŠĐ¨aë@òi‰bš½a@ŠĐ�ozj@

                                                           
  املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية،  ( ، الطبعة الثانيةاإلدارة املالية ، مدخل حتليلي معاصر  ، منري صاحل هنديـ   )1(

 . 555 ص ، )1991                                
إلستثمارية عقب الظروف املريرة اليت مر ا اإلقتصاد العاملي خالل مـا يعـرف   اكرة التنويع يف املشروعات    ـ جاءت ف  ) ❁(

ات من القرن السابق، واليت تبعتها ظروف التقل مرارة خالل احلرب العاملية الثانية        ينينالبالكساد العظيم وذلك يف الث    
 عن التنويع وأثره يف ختفيض اخلطر     )  Markowtize( تز  قد ساعد ذلك على ظهور فكر جديدهلاري ماركو        وبعدها،

 .أسفرت عن ظهور نظرية احملفظة املعروفة يف الفكر املايل 
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يتم تقسيم اخلطر من حيث طبيعته إىل خطر مضاربة وخطر حبت، حيث يتميز خطر املضاربة               

كن أن يكون رحبا أو خسارة ، أي يتضمن إحتمايل الربح واخلسارة معا وهو عادة    يف كون ناجته مي   

 .ما يكون جزءا من النشاط الرئيسي لألفراد واملؤسسات

) خطر السوق، خطر مايل، خطـر اإلنتـاج         ( ارة  ويعد خطر املضاربة نامجا عن أخطار اإلد      

وخطر الوضع السياسي، أي القيود اليت تفرضها الدولة أو احلكومات، وخطـر اإلبتكــــار              

 .والتجديد

أما اخلطر البحت فهو الذي يتميز حبصول اخلسارة فقط أو عدم حصوهلا أي اخلطر، الـذي                

وهي التدخل ضمن النشـاط الرئيسـي       يتضمن إحتماال للخسارة،  واليتضمن إحتماال للربح          

 .لألفراد واملؤسسات، بل تعترض حيام ونشاطام املتعددة 

ول الثابتـة،   صخلسارة الطبيعية اليت تصيب األ    اوتنتج أهم مصادر اخلطر البحت يف العمل عن         

 واخلسارة غري املباشرة نتيجة ضرر املمتلكات، واخلسارة بسبب األساليب اإلجرامية، مثل السرقة           

والسطو واإلختالس والغش، وكذا خسائر املسؤولية نتيجة مسؤولية املؤسسة عن احلاق الضـرر             

باآلخرين، واخلسارة اليت تتعرض هلا املؤسسة نتيجة موت أو عجز أحد املوظفني أو املدراء األكفاء               

 .باملؤسسة 

@bÈia‰@@ZïÛb½a@ŠĐ¨a@

تم باخلطر املايل، أي اخلسارة املاليـة       ألهداف هذا البحث تأخذ الباحثة بالتعريف الذي يه       إن  

تقدير صايف  على  قادرة  غري املؤكدة اليت تصيب األصول أو الدخل، وهكذا كلما كانت املؤسسة            

 التقـدير الربح وصايف الدخل فإا ميكن أن تتخلص من اخلطر، ولكن تتواجد أمور وعوامل جتعل               

ن توليه إدارة اخلطر األمهيـة      أ جيب    ما جيعل للخطر مصدرا    يصعبا مستحيال يف أحيان أخرى وه     

 .القصوى 

اخلطر الناجم بسبب إعتماد اإلدارة املالية على القروض يف عمليـة           " يعرف اخلطر املايل بأنه     

التمويل، وما تتحمله من تكاليف ثابتة ، كالفائدة، أو إحتماالت عدم القدرة على تسديد أصـل                

اخلطـر،  " كما يعرف بأنه ذلك     . )1("ئدة الثابتة   القروض يف أوقات اإلستحقاق ، إضافة إىل الفا       

                                                           
 .104، مرجع سابق ، ص قرارات اإلدارة املالية بشأن أهدافها والتخطيط ومواجهة املخاطر  ، محزة حممود الشمخيـ   )1(
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الذي يتعرض له محلة األسهم العادية، إضافة إىل خطر األعمال، وينشأ هذا اخلطر أساسا من جراء                

إعتماد املؤسسة على مصادر متويل أخرى، تدفع عنها تكاليف ثابتة، ونقصد ا القروض واألسهم              

 .)1("املمتازة

 كانت املؤسسة تعتمد بالكامل على األسهم العادية يف التمويـل،           وينحصر هنا هذا اخلطر لو    

حبيث التتعرض سوى خلطر النشاط، ويعترب احملللون املاليون جمموعة نسب اإلقتراض إضـافة إىل              

معدل تغطية الفوائد مبثابة مؤشرات للخطر املايل، ويضيف حمللون آخرون إىل إمكانيـة القيـاس               

 :م درجة الرفع املايل وذلك باستخدام العالقة ستخداباالدقيق للخطر املايل 

 .)2(صايف ربح العمليات ـ أعباء التمويل الثابتة/ صايف ربح العمليات= درجة الرفع املايل 

 :كما تقاس بعالقة أخرى هي 

 .)3(نسبة التغري يف ربح العمليات/ نسبة التغري يف رحبية السهم= درجة الرفع املايل 

 اخلطر اإلقتصادي أو خطر اإلستغالل ، حيث ميكن فهم هذا األخري            واخلطر املايل على عكس   

على أساس أنه اخلطر  املرتبط بتحقيق دخل معني  وحتصيل تدفق نقدي متوقع دون حساب وسيلة             

متويل اإلستثمار ، الذي يسمح ذا التدفق أو الدخل، يف حني أن اخلطر املايل يتعلق كما سـلف                  

 تتبعها املؤسسة، فإذا كانت هذه األخرية ممولة بأموال خاصة فقط فإنه            القول بوسيلة التمويل، اليت   

اليترتب على ذلك نفقات مالية ثابتة واجبة الدفع، وبالعكس عندما تتمـول املؤسسـة بـديون                

وسندات وأسهم فإن اخلطر املايل يظهر ويف تواريخ حمددة يكون حمتما على املؤسسة أن حتصـل                

 .أمواال لدفع هذه الديون 

ن تكرار وثبات اإللتزامات املرتبطة باخلطر اإلقتصادي ، واليت التستطيع التدفقات النقديـة             إ

الة الالتأكـد   حباجلاهزة من تسديدها هي من يعمل على وجود اخلطر املايل، وهذا األخري، يرتبط              

من حتقق األرباح أي أرباح اإلستغالل يكون نتاج خطر اإلستغالل، الذي يعمل على مضـاعفته،               

كلما كان هيكل رأس املال مؤلفا من الديون فإن اخلطر املايل يزداد ويرتفع ، وإن تأثري اخلطـر                  و

                                                           
  .369ة وأسواق رأس املال ، مرجع سابق ، ص   األوراق املالي، منري إبراهيم هنديـ   )1(
  .369، ص السابقاملرجع ـ   )2(
  .369، ص السابقاملرجع ـ   )3(
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ميكن أن يالحظ بأربعة أمور حيددها أحد املختصني        ) اإلقتصادي واملايل   ( املايل على اخلطر الكلي     

 :كاآليت 

 .آكل األرباح ت أو باألحرى صـ تناق" 

 .  ـ مستوى تغطية النفقات الثابتة 

 .  ـ هيكل وقدرة التمويل 

 .)1("  ـ إخنفاض مرونة التمويل مستقبال 

1�bi‰þa@Ý×fm@@�@ 

 املالية، فمن املعروف أن األربـاح املسـجلة يف          ةويعترب تآكل األرباح نامجا عن تأثري الرافع      

 تعتمد مؤسسة ممولة بالديون، إضافة  إىل الرأمسال اخلاص حتقق  فارقا يف األرباح عن املؤسسة، اليت

يف عملية متويلها على الرأمسال اخلاص وحسب ، ولكن ذلك جيب أن يبقى عند حـدود تغطيـة                  

بعـد  (املؤسسة لألعباء املالية ألن فعل رافعة قوي يؤدي إىل عدم ثبـات يف األربـاح الصـافية                  

أي األرباح املوزعة على املسامهني، وهذا ماال تريـده ال املؤسسـة وال املسـاهم يف                ) الضرائب

 .لدرء خطرها" عالوة خطر " أمساهلا، وهي وضعية تتطلب ما يسمى ر

إذن فإن فكرة تآكل األرباح تدعم وتكمل فكرة إختيار متويل عن طريق السندات أو الديون،               

ألنه بصورة عامة تتضاعف املديونية جراء تآكل األرباح بفعل األعباء املالية واملتعلقة يف جزء كبري               

 لإلستغالل وإذن بقطاع النشاط الذي تعمل فيه املؤسسة ، وإن كـان هـذا           منها بالنفقات الثابتة  

العامل أي خطر املديونية اليعد الوحيد،  فهناك خطر السيولة وهذا ما يشار له يف العامل الثـاين                  

 .للخطر املايل، والذي يربطه بالنفقات الثابتة 

2ònibrÛa@pbÔÐäÛa@òîĐÌm@ôìn�ß@@�@ 

الديون ( توقعة فإن املؤسسة ستعاين من نقص السيولة لدفع إلتزاماا          إذا مل تتحقق األرباح امل    

وتصبح يف حالة عدم القدرة على الدفع، والبد من التفريق بني اخلسـارة احملاسـبية،               ) الفوائد  + 

ة كبرية وثابتـة،    يذلك أنه كلما كانت التدفقات النقدية املستقبل      . والنقص يف السيولة أو إنعدامها    

وإذا كان اخلطر املايل يتعلق أساسا بقدرة       . لقدرة على املديونية كبرية لدى املؤسسة     كلما كانت ا  

                                                           
)1(  - BRUNO SOLNIK , Gestion Financiére, ( Edition  Fernand Nathan , France , 1980 ), P P 116 - 118 . 
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املؤسسة على تغطية نفقاا الثابتة فإن حتليل قرار املديونية جيب أن يتم بإعـداد خطـط للنقديـة      

   والتمويل، حىت ميكن التأكد بأن التدفقات النقدية احملسوبة مسبقا كافيـة لتغطيـة اإللتزامـات،                

در  ـــات بني الفعلي واملق   فراحنكما جيب اإلهتمام بالتوزع اإلحتمايل هلذه التدفقات ملعرفة اإل        

يف هذا اال، وأن يكون مبقدور املؤسسة ليس فقط تغطية النفقات الثابتة ، وإمنا حتديـد خطـة                  

ـ             ال مثـل   اإلستثمارات املمكنة وسياسة األرباح املوزعة وذلك باستخدام نسب كبرية يف هذا ا

 :النسبة اآلتية 

+ النفقات املالية   / اهلامش اإلمجايل للتمويل الذايت     = قدرة املؤسسة على تغطية نفقاا الثابتة       

 .)1(دفعات التسديد

ويؤخذ هنا اهلامش اإلمجايل للتمويل الذايت قبل حساب النفقات املالية، كما التؤخـذ هـذه          

 النفقات املالية، وعلى أن يتم األخذ يف اإلعتبـار          األخرية سوى بقيمة النصف فقط نظرا إلسقاط      

وبالتايل ستعطى هـذه   . للتدفقات النقدية احلاصلة، وليس التدفقات يف رأس املال  احملتمل مستقبال          

اليت تتمتع ا املؤسسة عندما تكون هـذه النسـبة   " وسادة األمان " النسبة فكرة عما يسمى بـ      

ارف شرطا لوضعية األمان املشار إليهـا، إذن كلمـا زادت           صمل وهو ما تعتربه ا    2ليست أقل من    

 كلما زادت وضعية األمان هذه،  وتبقى مع ذلك  هذه النسبة ذات أمهية نسبية ألا                 2النسبة عن   

ففـي بعـض    . اللغالتأخذ يف اإلعتبار بأن خطر السيولة يتأتى من الالتأكد املرتبط بأرباح اإلست           

ما، يكون اخلطر بالنسبة هلا ضعيفا بالرغم من ضعف النسبة املشار           القطاعات اليت التعاين إضطرابا     

إليها، يف حني أن قطاعات أخرى تكون يف خطر مايل كبري بالرغم من وجود نتـائج إسـتغالل                  

 .مرتفعة

3ÝíìànÛa@ñ‰†Óë@ÝØîç@@�@ 

ألخرية إنه فيما يتعلق يكل التمويل واملديونية يف املؤسسة، فإن مقاربة إحتمالية لقدرة هذه ا             

ني تعتمـد   حإن مؤسسات وهيئات مالية عديدة تغالط       . على تغطية نفقاا الثابتة تعد مهمة جدا      

صـغرية  ( لتحليل النفقات املالية وتقدير اخلطر املايل على التدفقات النقدية، وهناك مؤسسـات             

 .طر املايلوذلك للحكم على اخل)  الرأمسال اخلاص /الديون( تم أكثر بالنسبة املالية ) خصوصا 

                                                           
)1(  - BRUNO SOLNIK , OP  CIT , P 117 . 
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إنه ميكن أن يتواجد إرتباط قوي أو ضعيف بني التقديرين املختلفني للخطر املايل، ذلـك أن                

هناك مؤسسات عديدة ميكن  أن يكون فعل الرافعة املالية ا قوي،  ولكن لديها قدرة كبرية على                  

... احة وبنوع النشاط    تغطية نفقاا املالية الثابتة،  وهذا يتعلق خصوصا يكل ونوعية األصول املت           

إخل، وكنتيجة فإن التحليل عن طريق النسبة املشار إليها آنفا ميكن أن اليكون ذا أمهيـة ، ففـي                   

دراسات أخرى تعتمد على حتليل توازن التدفقات املالية، تتم املقارنة باستخدام النفقات الثابتـة،              

علق كما متت اإلشارة سابقا باخلطر      وهو حتليل أساسي عند حتديد هيكل التمويل يف املؤسسة، واملت         

 .يف املؤسسة

من ناحية أخرى تعترب املصاريف مستوى املديونية املقبول، هو مااليتجاوز قـدرة التمويـل              

إن .  ألربع سـنوات   اليةاملتدفقات  الالذايت، وتعترب أن الديون  ألجل جيب أال تتجاوز  يف قيمتها             

تضع دوما يف اإلعتبـار الـديون       ) مجايل للتمويل الذايت    اهلامش اإل / الديون ألجل   ( النسبة اآلتية   

المينح ديونا  ) الصندوق الوطين   ( ارف الفرنسية على سبيل املثال      صالطويلة املدى ، وأن بعض امل     

  .4سبة تكون أكرب من الرقم نجتعل هذه ال

ت اليت هلـا     هيكل رأس املال ملؤسسة ما واخلطر املايل ا يتم باملقارنة بني املؤسسا            قديرن ت ا

نفس خطر اإلستغالل، وتتم هذه املقارنة حبساب نسبة املديونية للمؤسسات املدروسـة، والـيت              

تنتمي لنفس القطاع ، وإذا كانت نسبة املديونية متوسطة فإن هذا اليعين أن املؤسسة يف حالة غري                 

 .مرضية

4ýjÔn�ß@ÝíìànÛa@òãëŠß@ābÐ®g@@�@ 

 قررت املؤسسة إستخدام قدرا القصوى يف التمويل عـن          تمويل إذا ما  لتتضح مسألة مرونة ا   

مرونـة  ( طريق الديون لإلستفادة من فعل الرافعة املالية، حيث ستخسر على مسـتوى املرونـة               

فيما بعد وستكون جمربة على الرفع من حجم رأمساهلا يف ظـروف غـري              ) احلصول على الديون    

اهلا اآلن لإلحتفاظ بقدرا على احلصول علـى        لذا فقد يكون من األفضل هلا زيادة رأمس       . مناسبة

إن هذه املرونة ميكن أن تتواجد يف حالة وجود سيولة إضافية ، ولكن مع حتمل               . الديون مستقبال 

 .كلفة الفرصة الضائعة النامجة عن اإلحتفاظ بأموال سائلة متأتية عن املديونية
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املالية للمؤسسة ويف مردوديتها، ويف     إن قرارات التمويل على املدى الطويل، تؤثر يف الوضعية          

حصول اخلطر،  الذي تتحمله لسنوات عديدة،  وإن إعداد سياسات مالية ملواجهة الوضع ميكـن                

 :أن يترجم باختاذ ثالث خطوات هي 

 .ـ حتديد اإلحتياجات املالية لسنوات عديدة 

 . رأس مال خاص -ـ إختيار سياسة مديونية ، وبالتايل هيكل متويل ديون 

 .ـ إختيار هيكل مايل يبني التمويل القصري املدى والطويل املدى 

ذلك أنه على الرغم من أن التمويل القصري األجل يتسم باخنفاض التكاليف إال أنه ينطـوي                

على درجة عالية من اخلطر نتيجة لعوامل متعددة، فاإلعتماد على  هذه املصادر القصرية  األجل يف             

د مـن إحتمـال مواجهـة       ي الدائم يتطلب حتديدا مستمرا للديون  مما يز        متويل  رأس املال العامل    

املؤسسة خلطر عدم متكنها من احلصول على إحتياجاا، وبالتايل ينعكس ذلك يف قلـة أنشـطة                

العمليات املختلفة، وهذا بعكس احلال يف مصادر التمويل الطويلة األجل،  حيث يقل خطر فشل               

يف ظل تلك املصادر،  ومن هنا تربز قدرة  املؤسسة يف إحداث مزيج              املؤسسة يف تدبري إحتياجاا     

مناسب من مصادر التمويل الذي ميكن إستخدامه بشكل مطمئن للمؤسسة وعملياـا، وتظهـر              

أمهية دور املؤسسة أيضا يف مقارنة مزايا وعيوب كل من التمويل القصري والطويل األجل، وكـذا                

خفضة يف عناصر التمويل القصرية األجل واملرتفعـة يف عناصـر           التعارض الواضح بني التكلفة املن    

 .التمويل الطويل املدى، إضافة إىل إختالف درجة اخلطر بني املصدرين

وبالنظر للعالقة بني اخلطر اإلقتصادي وأرباح املؤسسة، واخلطر املايل بالتمويل وتأثري الرافعـة             

املايل واخلطر اإلقتصادي من جهة ، ودرجة الرافعـة         املالية ، فإنه البد من إقامة التوازن بني اخلطر          

أخرى، هذه األخرية اليت تعد مؤشرا على تبيان درجة اإلقتـراض  جهة التشغيلية والرافعة املالية من  

ه اإلقتصادية،  ولن يكون ذلك ممكنا سوى  بإقامة التركيب األمثل لرأس املال، ومعىن ذلك               اوجدو

من قيمة املؤسسة مع احلفاظ على أدىن حد من التكلفة وأدىن حد            إجياد هيكل التمويل، الذي يزيد      

 .ممكن من اخلطر

إتضح من إستعراض اخلطر وأنواعه وطبيعته والعناصر املرتبطة به، أن اخلطـر املـايل جـدير        

باإلحاطة والعناية به ليس فقط ألنه موضوع هذا البحث، ولكن باعتباره عامل مهـم يف حتديـد                 

. قرارات، وعملية اإلدارة والتقييم واستمرار املؤسسة بالتواجد يف دنيا األعمال        السياسات، واختاذ ال  
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ولكن هلذا اخلطر أسبابه اخلارجية والداخلية أيضا، اليت جيب معرفتها، كما أن مراحل حتقق هـذه                

األسباب تكشف عن تأثرياته التدرجيية على خمتلف نواحي النشاط يف املؤسسـة، األمـر الـذي                

 .زء القادم من هذا البحث سيتضح من اجل

ïãbrÛa@szj½a@
Š��Đ¨a@lb��j�c@Ý��îÜ¤@

قسم أسباب اخلطر إىل عوامل داخلية وأخرى خارجية، ويقصد باألسباب اخلارجية تلـك             ت

األسباب اليت التقع حتت سيطرة اإلدارة، ومن أمثلتها شدة املنافسـة، والتقلبـات اإلقتصـادية،               

ب على املنتج، زيادة إىل ما يضـيفه أحـد الكتـاب  مـن               خنفاض الطل اوالدورات التجارية، و  

، أما  )1("كاإلخنفاض املضطرد يف قيمة العملة، وعدم إستقرار السياسات اإلقتصادية        " عوامــل    

األسباب الداخلية، فهي تلك ، اليت تقع حتت سيطرة اإلدارة ، ومن أمثلتـها ضـعف سياسـة                  

اءة العمليات، واخنفاض اإلنتاجية، والتوسـع يف       التسويق، واخنفاض جودة اإلنتاج ، واخنفاض كف      

 .اإلقراض، وعدم كفاية رأس املال 

قصور اإلدارة يف أداء وظائفها من ختطيط وتنظيم وتوجيـه          " كما يرجعها بعض الكتاب إىل      

يـة  جوضعف أداء الوظائف اإلدارية هذه ينعكس بعدم كفاءة الوظائف اإلنتا         . )2("ورقابة سليمة   

الية وإدارة األفراد وافتقار النظرة املستقبلية لألمور، والتركيز على اإلعتبارات قصرية           والتسويقية وامل 

األجل، كما تنعكس بعدم فاعلية أو عدم اإلهتمام بسياسة البحـوث والتطـوير يف املؤسسـة،                

واإلسراف يف إستخدام املوارد وزيادة اإلعتماد على الديون دون الكفاءة يف إستخدامها مع مـا               

ن يصاحب ذلك من بطء عمليات اإلنتاج والبيع والتحصيل وإهدار الوقت، وعدم إتبـاع              ميكن أ 

سلوك عناصر اإلنتاج، وتضخم التكاليف النسـبية،       أو تقدير   األساليب العلمية يف دراسة السوق،      

إضافة إىل اإللتزام البريوقراطي يف عدم إقتناص الفرص، والتوسع غري املدروس بغرض السـيطرة،              

 .ستوى اجلودة، وعدم فاعلية اإلتصال وانعدام القيادة السليمةواخنفاض م

                                                           
  .63  التنبؤ باإلفالس الفين للشركات الصناعية التابعة للقطاع العام املصري، مرجع سابق، ص ، حل هنديمنري صاـ   )1(
 ، )1992جامعة عني مشس، القاهرة، ( قيمة املنشأة والفشل املايل للمنظمات األسباب ووسائل العالج      ، حيي إبراهيم ـ    )2(

 . 105 – 104ص ص 
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ويضيف مؤلف آخر بأن اخلطر ميكن أن تقع أسبابه على مراحل، أي أن أسبابه لن حتل دفعة                 

 :واحدة، وتكون هذه املراحل كاآليت 

 .ـ مرحلة ما قبل ظهور الفشل املايل" 

 .  ـ مرحلة التدفق النقدي املنخفض 

 .ر املايل املؤقت   ـ مرحلة العس

  .)1("  ـ مرحلة العسر املايل الكلي 

ربطها أحد املؤلفني بالعديـد مـن       يإن املرحلة األوىل فقط وهي مرحلة ظهور بوادر الفشل          

 :الظواهر السلبية منها 

 .ـ النقص يف الطلب على منتجات املؤسسة " 

 .  ـ ضعف كفاءة طرق وأساليب اإلنتاج 

 . للمؤسسة    ـ ضعف املوقف التنافسي

 .  ـ الزيادة الكبرية يف تكاليف التشغيل 

 .   ـ إخنفاض معدل دوران األصول 

 .  ـ إقرار توسعات إستثمارية بدون توافر رأس املال الكايف ملواجهتها 

 .)2("  ـ إنعدام التسهيالت املصرفية الكافية 

بقا، حيث يرتبط بعدم قـدرة      واملرحلة الثانية تتسم بالعسر الفين طبقا ملا متت اإلشارة له سا          

ي بالغرض، وحتقيق نصيب من     فاملؤسسة على مقابلة التزاماا لضعف النقدية برغم وجود أصول ت         

الرحبية، ويف املرحلة الثالثة تتسم العملية بعدم قدرة املؤسسة على احلصول على النقديـة بـالطرق       

 حلالة العسر القانوين، ممـا يسـتدعي إختـاذ          املألوفة لديها ملقابلة التزاماا العادية، أي أا تنتقل       

 .إجراءات مشددة، وقد يلجأ الدائنون إىل تعيني خمصص يف جمال اإلستثمارات املالية 

 فيحصل العسر الكلي حبدوث الفشل املايل، حيث تكون أصول   ةأما يف املرحلة الرابعة واألخري    

 .نني واملسامهنيالدائ املؤسسة غري قادرة على دفع اإللتزامات الكلية جتاه

                                                           
  ،) 2001 املكتبة العصرية،  املنصورة،  مصر،  (اإلدارة املالية والبيئة املعاصرة  ،خروننظري رياض حممد الشحات وآـ    )1(

 .460ص 
  .103 ، مرجع سابق ، ص قيمة املنشأة والفشل املايل للمنظمات األسباب ووسائل العالج  ، حيي إبراهيمـ   )2(
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ـ وتعترب األسباب الداخلية واليت تقع حتت سيطرة اإلدارة أهم من األسـباب اخلارجي             ة، ــ

ـ  من حاالت  اخلطر، مما يؤكد أن اإلدارة  هي املسؤولة يف املق             %90ويعزى هلا حوايل     ام ـــ

طـر  كما يضيف أحد املختصني إىل أن أسباب اخل       . األول عن الوصول باملؤسسة إىل حالة اخلطر      

ة، ـــالداخلية واخلارجية ميكن حصرها يف عوامل خارجية هي التكنولوجيا، والزبائن واملنافس          

والتسيري واألفراد واإلسـتراتيجية واملنتـوج واإلعـالم    أيف حني حيدد العوامل الداخلية يف اإلدارة  

 .)1("واإلتصال 

دثة للخطـر،  احملألسباب وهي برأي  الباحثة سواء كانت داخلية أو خارجية أكثر تعبريا عن ا      

 :واليت ميكن تناوهلا بشئ من التفصيل كاآليت 

Þëþa@kÜĐ½a@
ŠĐ‚ÜÛ@òîu‰b¨a@lbj�þa@

ترتبط العوامل اخلارجية عموما باحمليط اخلارجي للمؤسسة، وهو العامل الذي له تأثري أكـرب              

اليت متارس تـأثريا    على هذه األخرية، ولكنه الينشأ عنها، فهو جمموع القوى والقرارات والقيود،            

على نشاط املؤسسة ومنوها،  والتتمكن املؤسسة من الرقابة على كل العوامل والعناصـر، الـيت                

 :تنتمي إىل هذا احمليط، ومن األسباب اخلارجية اليت أشري هلا سابقا جند 

@üëc@Zb������îuì��ÛìäØnÛa@

وة إىل مسايرة التطـور الـتقين،       اليت هلا إرتباط بطرق اإلنتاج ،والعتاد املتاح، واملؤسسة مدع        

الذي يسمح  بدرجات عالية من الكفاءة اإلنتاجية،  وميكن أن تتولد من تطبيق األساليب اإلنتاجية  

القائمة بشكل أكثر فعالية، فكلما حصلت املؤسسة على خربة أكثر يف تطبيق عملية إنتاجية معينة،               

وأن الـدافع األكـرب لتـبين       . إلنتاجسوف تكون هناك فرص متاحة لتحسني األساليب الفنية ل        

تكنولوجيات جديدة هو زيادة الرحبية،، وتدعيم فرص من أجل النجـاح التسـويقي، مبقابلـة               

إحتياجات ورغبات املستهلكني بشكل أفضل، إلجتذاب املشترين بعيدا عن املؤسسات املنافسـة،            

ال منتجات جديدة إىل السـوق  اإلبتكارات التكنولوجية املتعلقة  باملنتجات ميكنها إدخ " ذلك أن   

                                                           
)1(  - J.P. MARIN  , Le Point de Risque , Dunod; Paris , 1988, P 268 . 
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تتصف خبصائص  أكثر جاذبية مثل سعر أقل، أو جودة أعلى،  أو خدمات أكثر بعد البيع، أو قدر     

 .)1("أكرب من التحمل، أو ضمان أطول، أو مالءمة أحسن 

فيـه عائـد   ( كما أن كل إبتكار تكنولوجي البد أن يسفر بطريقة تلقائية عن تأثري مرغوب          

 من وجهة نظر املبتكر أو من تبين اإلبتكار أو اتمع ككل، ذلك أن التـأثريات                سواء) إقتصادي  

 تؤدي إىل احلصول على منتجات جديدة مما يعين املزيد مـن            ةاملالية جلميع اإلبتكارات التكنولوجي   

األرباح، وكفاءات أعلى يف اإلنتاج، أو عمليات إنتاجية جديدة، وهو مـا يـؤدي إىل إرتفـاع                 

مما يعين التخفيض يف تكلفة الوحدة من الناتج، واإلرتفاع باألرباح ومنو املؤسسـات،             اإلنتاجية،  

التأثري على " وهو احلافز على املزيد  من التغريات التكنولوجية، واليت تؤدي إىل مجلة من التأثريات          

عة، وكـذا   القوة التنافسية بني املنافسني األقوياء، وعلى إمكانية دخول املنتجني اجلدد إىل الصـنا            

التأثري يف  القوة التنافسية للمشترين والعمالء،  وأيضا القوة التنافسية للمنتجني والعارضـني، ويف               

، وهي حتقق للمؤسسة اهلدف اإلستراتيجي، وهو الريادة        )2("قوة ديد السوق باملنتجات البديلة      

تكنولـوجي، وحجـم     ومستوى التفـوق ال    1)*(التكنولوجية املرتبطة حبجم الفرصة التكنولوجية    

تكنولوجيا اإلنتاج املتدفق للصناعة، وأخريا طبيعة وحجم املزايا، اليت تؤول إىل املسـتحوذ األول              

على التكنولوجيا يف الصناعة، والتحديث التكنولوجي، مما يعين إقامة نظام إنتاجي جديد متكامل             

ـ إخل  ...  الرقابة   م املواد اخلام، اآلالت ، نظ     ـومتوازن داخليا     وخارجيا مع حجم الســوق       ـ

وتوفر اإلستثمارات الضخمة املالزمة له والتقدم التكنولوجي، الذي تتحقق نتيجة البحث العلمـي    

 .واإلنتاج املادي

@bîãbq@Zõý��������àÈÛa@

يتحدد العمالء يف قطاع إقتصادي ضيق أو على مستوى دويل، مث أن تنوع األسواق يؤدي إىل     

املؤسسة تنويع منتجاا وتعددها، وألن البيع والتسويق يتطور بتطور         تنوع العمالء، ويفرض على     

ق، املسـتهدفة   االعلوم وتكنولوجيا العصر، فإن املؤسسات تبذل جهودا علمية حلسن إختيار األسو          

                                                           
 ، مرجع سـابق،  سعيد يس عامر عن مرجع "حتديث الدولة من خالل الرؤية التكنولوجيا   " ،  عثمان موسى حممدـ    )1(

  .693ص 
  .701سابق ، ص الرجع ـ امل  )2(
ـ كلما كرب حجم الفرصة التكنولوجية كلما زادت الفرصة إلحداث تفاوت كبري أو فجوة تكنولوجية تفاضـلية مـع                   ) ❁(

 .نافسني، األمر الذي يعطي الريادة التكنولوجية مزايا تنافسية كبرية ملا
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سلع واخلدمات، وما يتطلبه ذلك من حتليل لألسواق، واليت تتطلب الوصول إىل قرارات             للتوزيع ا 

املؤسسة املتمثلة يف تلبية إحتياجات املستهلكني، ليس فقط من حيث جودة            تسويقية، حتقق أهداف    

املنتج واخلدمات، وكسب األسواق،  بل تعدت العملية التسويقية إىل ما هو أكثر من ذلك، وهو                

حسن إختيار األسلوب األمثل لتسويق أفكارها، وترويج وجهة نظرها ، فيما يتعلـق بالعمليـة               

ت املستهلكني مهما كانت رغبام، وجنسهم، وعمـرهم، وميـوهلم،          التسويقية إلشباع حاجا  

وقدرم الشرائية، واستخدام كل إستراتيجيات البيع اجلديدة عرب اهلاتف، وعرب قاعدة البيانـات،             

) اإلنترنيـت   (واقناع العمالء جبودة اإلنتاج واتساع اخلدمات، واستخدام وسيلة اإلتصال الدويل           

فتحت األبواب آلفاق جديـدة يف      " فها أحد الدارسني بالثورة الرقمية اليت       كقناة للبيع ، واليت يص    

جمال التسويق،  ومن أجل ذلك تعمقت البحوث بتجديد األسواق املستهدفة، اليت توجـه إليهـا                

اجلهود التسويقية بعد التعرف على حاجات املستهلكني، وخصائصهم املختلفـة، مـن الناحيـة              

 .)1("إخل ... فسية، واإلجتماعية، واإلقتصادية اجلغرافية، والسكانية، والن

@brÛbq@Zò���������Ïbä½a@

ية أو وطنية أو دولية، حبيث أن كل نشاطاا تكون خاضعة           جهوقد تتعرض املؤسسة ملنافسة     

هلذه املنافسة ، فمحيط املؤسسة على هذا املستوى ميكن أن يتشكل إذن من مؤسسـات أخـرى                 

شط فيه، ومن املؤسسات املوردة، اليت تعد ضرورية لسرياملؤسسـة          تنتمي لنفس القطاع، الذي تن    

تأثر املؤسسة باحمليط بأنواعه التكنولوجي حلاجتها لـآلالت        تو. وتطورها وإىل املؤسسات الزبونة   

ة العنصـر   مواملعدات حمليا أو باإلسترياد، وباألخذ يف اإلعتبار ملدى ثقافتها وتطورها، ومدى مالء           

يط  املايل مبا يشكله من تاثري املقرضني من املصارف وغريها مـن اهليئـات               البشري معها، أو احمل   

أو احمليط اإلجتماعي، أي عالقة املؤسسـة       . املالية، واملسامهني،  واألسواق املالية املتواجدة عموما      

بالعاملني فيها، وتأثريات السلوكات واألعراف والتقاليد واملعتقدات الدينية والثقافيـة السـائدة،            

تشريعات عمل، وقانون ضرائب، ونقابات مهنية، وقوانني متعلقة        " حمليط القانوين مبا يفرضه من      وا

واحمليط السياسي مبا ميثلـه     . )2("إخل  ... ومحايتها، وقوانني اإلستثمارواإلسترياد والتصدير      بالبيئة

                                                           
  .224، ص ، مرجع سابق سعيد يس عامرعن مرجع   حتديات كسب األسواق، ، كمال محدي أبو اخلريـ   )1(

)2(  - J.J BARCONNIER , M. LANNIAUX  ,  L’entreprise Contemporaine, Environnement et Organisation  

(edition Masson, 1988 ) , P 59 . 
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أو . )1("معهم هدف أساسي هو تسيري اتمع ككل        جيهيئات وتنظيمات وأفراد    " ا من   ــأيض

حميط ثقايف، وهو ما يعين جمموعة  احملددات العامة ألذواق املستهلكني والقيم السـائدة يف هـذا                 

، أو مبا يتطلبه من مراعاة التكـوين املتـاح          خدماااال، اليت تصبغ طلبام ملنتجات املؤسسة و      

واحمليط اإلداري  . ن فيه للعمال، ومستواهم الثقايف والتعليمي، ونسبة األمية يف اتمع الذي يعيشو         

مبا يتضمنه من خربة املديرين خصوصا،  وخلفيتهم العلمية والعمليـة، والنظريـات التنظيميـة               

والتوجيهية، اليت يطبقوا ، وطرق العمل املتخذة، واحملفزات املمارسة، وكيفية النجاح يف وسـط              

كل اإلنسانية والنفسية ، الـيت      األفراد العاملني باملؤسسة وأهدافها ال باألجر وحسب ، وكل املشا         

وأخريا جيب أن اليغفل جزءمن احملـيط املتعامـل         . تتعلق م، وكيفية معاجلتها من قبل هذا احمليط       

معه، والذي ميارس تأثريا على املؤسسة وهو احمليط اجلغرايف والطبيعي ، الذي حيدد مكان تواجـد                

ناعية مثال أو جمرد حي أو طريق، واحمليط        املؤسسة أصال ووجهته واحمليطني ا ، وهل هو منطقة ص         

الطبيعي مبا يعنيه من موقع املؤسسة يف مناطق باردة أو حارة من البلد، وما يستلزمه ذلك بالنسـبة       

لعملية التخزين مثال، والنقل، وإىل مدى توفر بعض العناصر الطبيعية الالزمة لنشـاط املؤسسـة               

امل الطبيعة األخرى من زالزل ، وبراكني، وعواصـف،       ، إضافة إىل تأثري عو    ...كاملاء، والكهرباء 

األمر الذي جيعل املؤسسة عرضة ألخطار متعددة،  ذلك أن اخلطر اليعد إقتصاديا أو ماليا فقـط                 

 .وإمنا هو طبيعي أيضا 

واستقرار احمليط، الذي تنشط فيه املؤسسة عامل جيد حلركية نشاطها، والعكس إذا أصـبح              

ملؤسسة وتصبح عرضة للخطر ، ومستقبلها غري أكيد، وغري قابل للقياس           احمليط حركيا يشل عمل ا    

 . وختطيط تقديروبالتايل بعيدا عن كل 

ïãbrÛa@kÜĐ½a@
ŠĐ‚ÜÛ@òîÜ�a†Ûa@lbj�þa@

أيت على رأس هذه العناصـر اإلدارة بالدرجـة األوىل          يترتبط العوامل الداخلية بعناصر عدة و     

ارة تسري األشـخاص، واألمـوال، واملـواد واآلالت،         واليت جيب أن حتوي خربات متنوعة، فاإلد      

وأن احملافظة على بقاء املؤسسة وحتسني قدرا التنافسية بصـورة مسـتمرة            . واألسواق، والوقت 

ملؤسسة، وتشـغيل   ايفترضان التقاء عنصرين أساسيني مها إحداث القدرة الكامنة لتحقيق أداءات           
                                                           

)1(  - ABDELLATIF KHAMKHAM , La Dynamique du Controle de Gestion, (edition dumod, PARIS, 1986)  

P 30 . 
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وسيتم التعرض لألسباب الداخلية األخرى     . ة التسيري   هذه القدرة ، ومها النمطني اجلوهريني لعملي      

 . واإلتصال وهي األفراد، واإلستراتيجية ، واملنتجات، واهلياكل، واالعالم

@üëc@Z@ñ‰a…⁄a@I@�î�nÛaH@

) Gestion(عنه يف املصطلح الفرنسي     )  Managment( خيتلف التسيري يف املصطلح اإلجنليزي      

، واليشري إىل الوسائل التقنية يف عملية التسيري، يف حـني أنـه يف              فهو يف هذا األخري ضيق املعىن     

املصطلح األول يشمل املعىن الضيق املشار إليه، ولكن باإلضافة إىل ذلك القـدرات والكفـاءات               

لديه جمموعة مـن العلـوم      يكون  القيادية، اليت جيب أن يتوفر عليها املسري وهذا األخري جيب أن            

واحملاسبة والرياضيات، وعلم النفس، واإلجتماع، والعلـوم السياسـية،         واملعارف يف اإلقتصاد،    

واإلعالم اآليل واألنتروبولوجيا، باإلضافة إىل إمتالكه كفاءات خاصة تعطيـه مسـات القائـد،              

ألن عملية التسيري تتطلـب ذلـك   . إخل ... والتكوين وقدرة اإلتصال ومعرفة املهام وقدرة التأثري   

ريقة عقالنية للتنسيق بني املوارد البشرية، املادية، واملالية قصد حتقيق األهداف عد ط ي" فالتسيري إذن   

املرجوة، وتتم هذه الطريقة حسب السريورة املتمثلة يف التخطـيط والتنظـيم واإلدارة والرقابـة               

 .)1("للعمليات، قصد حتقيق أهداف املؤسسة بالتوفيق بني خمتلف املوارد 

عرفة النتائج على مستوى خمتلف النشاطات باملؤسسة، وهلذا جيب         والتسيري يسمح للمديرين مب   

شجعا، وغري ممركز وهو من عمل اإلدارة ، لذا فهو مرتبط باملسـتقبل             مأن يكون مرنا، متكيفا،     

ل يف عدم توافر كافة احلقائق واملعلومات عمـا         ثدائما، ومبا أن املستقبل حييطه دائما الالتأكد املتم       

  فإن هذا يشكل بعدا هاما للرقابة يف مسؤولية اإلدارة، ومقدرة األشخاص             ميكن أن حيدث الحقا،   

املوكلة إليهم إدارة املؤسسات  بصورة عامة والصناعية منها بصورة خاصـة،  ألنـه يف ضـوء                  

الالتأكد واخلطر جيب إختاذ قرارات التظهر آثارها إال بعد  مضي وقت سواء قصـر أم طـال،                  

ن املعلومات، وعلى ذلك فمهما كانت مقدرة اإلدارة مـن حيـث            إستنادا إىل قدر غري كامل م     

الكفاءة، فإن هناك دوما إحتمال جتاوز النتائج احملققة ملا كان متوقعا، أو قصورها عما كان مقدرا،       

وهو أمر طبيعي يف اإلدارة، ولكنه يتطلب بعدا آخر هاما، وهو متابعة التنفيذ ، والتقومي املسـتمر                 

 .خلطط املوضوعة، وذلك يف ضوء ما يتوفر من معلومات جديدة لإلدارة للنتائج، ومراجعة ا

عنصر التأكد مل يصل بعد إىل حد الكمـال،  " ويؤكد هذا أحد الدارسني لألمور بالقول بأن    

لك أننا مل نصل بعد إىل وضع قواعد عامة ثابتة ميكن أن تزود رجال اإلدارة مقـدما        ذوالسبب يف   
                                                           

 .103 ، مرجع سابق ، صإقتصاد وتسيري املؤسسة  ، عبدالرزاق بن حبيبـ   )1(
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حكم يف معظم القـرارات     تتذلك أن العوامل، اليت     . شكل واضح وحمدد  ه من نتائج، وب   ونمبا يتوقع 

كتشف مجيعا بعد، إذ أن بعض هذه العوامل الزال جمهوال، هذا فضال عن أن العوامل،               تاإلدارية مل   

 .)1("اليت تتحكم يف القرارات اإلدارية تتغري كما وكيفا مع كل تقدم علمي ومبرور الزمن

ـ          بعض املؤلفني أدو   ددكما حي   اات اإلدارة للوصول إىل التسيري اجليد للعناصر املذكورة ختفيض

األهداف أي األغراض أو الغايات للمؤسسـة، واألخالقيـات، أي مسـتوى            " لعامل اخلطر يف    

السلوك املرغوب للوصول إىل أهداف هذه األخرية ، مث السياسات أي املبادئ وقواعد األداء، اليت               

يكل التنظيم أي شبكة مركز إختاذ  القرارات املدعمة بالسـلطة           توجه العمل ناحية األهداف،  وه     

واليت )  املتمثلة يف املدير ومعاونيه     ( املناسبة، واليت تضمن إجناز العمل على أفضل وجه، والقيادة          

 واإلجراءات وطرق العمل، أي الترتيب املنظم للـروتني،         م وموضوعية وجرأة، والنظ   بتفهمتدير  

ـ       الذي حيقق أقصى إنتاج    ف الوظـائف، أي حتديـد      ي، وخيفض اإلسراف إىل احلد األدىن، وتوص

املسؤوليات والسلطات للوظائف املختلفة للتنظيم، والروح املعنوية أي املنـاخ، الـذي يشـجع              

املرؤوسني إلستخدام مهارم وآالم  ألداء العمل بشكل مرضي،  واملعدالت أي معايري طـرق               

ة جدا ـ واليت تضمن بقاء النظام  اإلنتاجي كله يف مسـاره   قياس وتبليغ املعلومات ـ وهي كثري 

، وكل ذلك لتحقيق هدف اإلدارة الناجحة وهي اإلدارة، اليت تضمن حتقيق كل من              )2("الصحيح  

الكفاءة، أما اإلدارة السيئة أو الفاشلة فهي اليت التستطيع حتقيق هذه الكفاءة والفاعلية،             الفاعلية و 

املؤسسة على العمل يف أي إجتاه جيعل من املوارد املتاحة يف املؤسسة غري             قدرة  " ويقصد بالكفاءة   

رة، أما الفاعلية فهي القدرة على عمل الشئ الصحيح وبالطريقـة الصـحيحة ويف الوقـت                ذمب

بأقل إستخدام  )  املخرجات  ( الصحيح، أي مبعىن آخر فإن الكفاءة  إمنا تعين إجناز النتائج احملددة             

 .)3() "ملدخالت ا( وارد  ـــللم

ومن مسات العمل اإلداري الناجح سالمة القرار، وال يكون القرار سليما إال إذا جاء نتيجـة                

تريثا متأنيا غري متسرع، وتأيت بعـد       ممعلومات كاملة ودقيقة قبل إختاذه ، وكان صاحب القرار          

 كما جيب أن يتسم ذلك املتابعة كسمة أخرى من مسات العمل  اإلداري الناجح واإلدارة السليمة،          

اإلنفجار الكمي والنوعي يف املعلومـات  " عمل اإلدارة بالتغيري،  ويفرض هذا األخري  أسبابا منها       

                                                           
  .103نفس املرجع ، ص  ـ   )1(
  .10 - 9ص ص ، ) 1976 مكتبة النهضة املصرية،  (قدمة يف إدارة األعمالم  ، علي السلميـ   )2(
  .280، مرجع سابق ، ص التحليل املايل وتقييم األداء والتنبؤ بالفشل  ، محزة حممد الزبيديـ   )3(
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واملعرفة والتغريات املستمرة يف سوق القوى العاملة نظرا للتغيري املستمر يف هيكل ونظـم التعلـيم         

، حىت تالحق التطـور والتغـيري يف        والتنمية والتدريب، والتغيري والتطور السريع للسلع واخلدمات      

مشـروعات األعمـال    ( رغبات وحاجات املستهلكني، وزيادة الترابط والتداخل بني املؤسسات         

وكذا اإلهتمام املتزايد بالنواحي الشخصية واإلجتماعية، وأنواع التغيري حتدث         ) املتعددة اجلنسيات   

 أو األمناط اإلدارية وهو ما يطلـق عليـه   يف جماالت متعددة، فقد يكون التغيري يف اهليكل اإلداري        

التطوير اإلداري ، كما حيدث التغيري بإحداث التعديل يف اجلوانب التنظيمية وإجـراءات العمـل               

وهذا ما يطلق عليه التطوير  التنظيمي، كما خيص التغيري يف السياسات وأساليب إختاذ القرارات،               

والتسيري يف املؤسسة يتطـور     . )1(" األعمال واألنشطة    والتغيري يف اإلمكانيات املتاحة، والتغيري يف     

حسب دورة متواصلة، هلذا على عجلة التسيري ان تتحدد بصفة متواصلة خالل الزمن طبقا ملا هو                

وهو ما يؤكـده    عنصرين مهمني مها العقالنية واإلنسانية      مطلوب، مث أن التسيري مبين على تقارب        

 :ية التسيري كاآليت أحد املهتمني باإلدارة بتبيانه لعمل

>�����������ÜvÇ����î�nÛa@ò@ : ) 1 (  رقمشكل

 

 

 

 

 

 
 
 

  .105مرجع سابق ، ص   : عبدالرزاق بن حبيب  : املصدر

                                                           
  ، )2000ة،  ـــــ الدار اجلامعية، اإلسكندري    (السلوك اإلنساين يف املنظمات     ، صالح الدين حممد عبدالباقي   ـ    )1(
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ويزداد وضوحا أن وجود جهاز إداري فعال وكفء يف أي مؤسسة، من شـأنه أن حيـول                 

" يف هذا اال يؤكد أحـد املـؤلفني   يز، ومماداء إداري وتسيري    إىل  املعرفة العلمية واخلربة النظرية     

اإلنسان النظري يعلم أسباب األمور، واإلنسان التطبيقي يعلم كيف تتم األمور، ولكن الشـخص              

 .)1(" ملاذا وكيف تتم األمور مالذي يصل إىل منصب القيادة جيب أن يعل

 أي اليطغى   والتسيري جيب أن يكون إستراتيجيا ، واليعين أن يكون هذا األخري تقنيا وحسب،            

عليه مفهوما واحدا مما حيدد مفهوم املؤسسة ودورها، فهناك من يعترب املؤسسة وحدة تقنية لإلنتاج           

، )مدرسة النظام اإلجتماعي     ( ة، وهناك من يعتربها منظمة إجتماعي     )التيار الكالسيكي تايلور    ( 

لك، وجيعل التسـيري    وهناك من يرى املؤسسة كنظام سياسي، ولكن التصور احلديث جيعلها غري ذ           

فيها معقدا،  وعليه أن جييب على ما يأيت،  ماذا تريد املؤسسة أن تفعل؟ ماذا ميكنها أن تفعـل ؟                     

 .وماذا ينبغي عليها أن تفعل ، وماذا تفعل ؟ 

>ïvîma��⁄a@�î�nÛa@åÇ@aˆbß@ : ) 2 (  رقمشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  .113 مرجع سابق ، ص  ، عبدالرزاق بن حبيب: املصدر 

                                                           
  .185، ص ) 1976 وكالة املطبوعات ، الكويت ، ( تنمية املوارد البشرية  ، منصور أمحد منصورـ   )1(
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احلديثة الواعية هي القـادرة علـى فهـم       " والغرض دوما يبقى أن تتطور اإلدارة ، فاإلدارة         

ـ                  اءالتغريات، اليت حتدث من حوهلا، وتلتقط منها ما يفيدها، وحيسن من أدائها، وحيقق هلـا النم

 .)1("املستمر 

@bîãbq@Z…aŠ������Ïþa@

 من حيـث األجـور      اة، جيب أن يدرسو   إن األفراد العاملني، والذين يوجدون القيمة املضاف      

ة واإلجتماعية، وكـذا    ياملمنوحة هلم، ومستوى التكوين، الذي يتاح هلم، ومعرفة أوضاعهم النفس         

شكل األجور عامل كبح أو عامل دفع لزيـادة         تعامل التغيب لديهم ومستوى إنتاجيتهم، حيث       

 يدى املهام الرئيسية للمؤسسة ه     وحتسني نوعية املنتجات أو اخلدمات، لذا فإن إح        ،إنتاجية العمل 

إختيار الطريقة املثلى إلحتساب أجور العمال، اليت حتدث لديهم شعورا بالرضا واإلرتياح ، ويتم              

ويعرب األجر عـن    . حساب األجور بطرق خمتلفة تتفق والقوانني املرعية على مستوى املؤسسات           

ن مستوى من احلياة الئقـا طبقـا   نصيب العامل أو املوظف يف الدخل القومي، ويتجدد مبا يضم       "

للمستوى اإلقتصادي واحلضاري لبلد ما، ويتفاوت هنا األجر أو املرتب مبقدار ما يسهم به العامل               

 .)2("يف تكوين هذا الدخل القومي 

إضافة طبعا للحوافز املادية واملعنوية، اليت حتقق اإلستمالة الدائمة للعمل، وحث اهلمم، زيادة             

شجيعية والترقيات، وهو ما يبقى محاس العاملني، وتفانيهم يف اخلدمة واحملافظـة            على العالوات الت  

 .على معنويام وأخالقهم، ويزيد من كفاءم اإلنتاجية

 لإلنتاجية،  ا أساسي اإلنتاج، وحمدد لألفراد لتحسني ا  كما أن املعرفة تعد عامال جوهريا بالنسبة        

ـ ا الت ذ  اإلنتاجية، ويزداد ه    افر قوي بني املعرفة والقدرة    ظأي أنه يوجد ت    ـ   فراظ ات ـ يف النشاط

اإلنتاجية عالية القيمة املضافة، اليت ترتكز بدرجة متزايدة على كثافـة املعرفـة وسـرعة تقـادم                 

املكتسبات والقدرات املبنية عليها، كما تعد املعرفة معينا متجددا ودائب التنامي، ولـذلك فمـن              

ـ        الضروري مبكان أن يتم إيالء مهام إكتس       اط ـاب املعرفة ملنظومة جمتمعية كفؤة، تتسـم بالنش

، ويف التقرير اإلقتصادي لألمانة العامة جلامعة الدول العربية  وتكسب األفراد كفاءة وفاعلية    واملرونة

ميكن إجرائيا التفرقة بني منظومتني فرعيتني إلكتساب املعرفة، ختـتص األوىل جبهـود             " جاء أنه   

                                                           
  .396 ، مرجع سابق ، ص   اإلدارة وحتديات التغيري، سعيد يس عامرـ   )1(
  .48، ص ) 1982طبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ديوان امل (النظرية العامة لألجور واملرتبات  ، محاد حممد شطاـ   )2(
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ثانية بالبحث العلمي والتطور التقين، أو إختصارا البحـث والتطـوير،           التعليم والتعلم، وتتعلق ال   

ة وهي املعرفة أن تتجسد يف سلع أو يف كيفية القيام مبهمة جمتمعية معينـة،               نقاتوحيث أنه ميكن لل   

فإن مفهومي البحث والتطوير التقين باملعىن احلديث، واملستخدم هنا يتسعان ليشمال جماالت العلوم             

 مثل الصناعة، وكذلك اإلنسانية والعلوم الطبيعية، وميادين النشاط اتمعي املختلفة اإلجتماعية و

 .)1("التخطيط التنموي 

ويف الواقع ، فإن املؤسسات اإلنتاجية تلعب دورا يف الدول الصناعية، ويتعاظم هذا الـدور               

دريب أثناء العمل، أو    باكتساب املعرفة للعاملني ا، من خالل التدريب على العمل قبل بدئه، والت           

وقد حظي هذا املوضوع    . بالتناوب مع العمل، وذلك إستجابة لتغري التقنيات املستخدمة باستمرار          

باهتمام الكثري من اإلقتصاديني للتأكيد على أن للتعليم دوره يف إكتساب املعارف واخلربات، ورفع              

اضحة على املشغلني واملسريين ذلك أن      اإلنتاجية لدى العاملني وأن للتكوين الذي يتيحه نتائجه الو        

التعليم يعطي مرونة كبرية ملهارة العمل، وحيث أن زيادة اإلنتاجية املتصلة بالتعليم والتـدريب،              " 

كما يضيف نفس املصدر بأن هناك خرباء عديدين        . )2("هي الوسيلة الفعالة لرفع مستوى املعيشة       

 بعد عام من الدراسة والتكوين، وحـوايل        %30بة  إنتاجية العامل األمي ترتفع بنس    " يشريون بأن   

 .)3(" بعد الدراسة اجلامعية %600 سنة و 13 بعد فترة دراسة وتكوين مدا 320%

@brÛbq@Zò������îvîma��⁄a@

ـ خطة العمل اليت تأخذ ا املؤسسة لتخ      " تعد اإلستراتيجية يف نظر بعض املهتمني ا          صيص

املؤسسـة مـن    بوجب خطة زمنية حمددة، وللتمكن من التحرك        وتوزيع املوارد النادرة، وذلك مب    

 .)4("واقعها احلايل إىل ما تصبو الوصول إليه 

تتمثل يف إعداد األهداف، والغايات األساسية طويلة املدى للمؤسسة،      " كما يعرفها آخر بأا     

ـا لـدى    كما أ . )1("أو إختيار خطط العمل، وختصيص املوارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات           

                                                           
 - 133ص ص ، 1999، التقرير اإلقتصادي العريب املوحد، القـاهرة، سـبتمرب،      األمانة العامة جلامعة الدول العربية    ـ    )1(

134. 
 ،  سات عربيـة  درا،   "ة للعنصر البشري، والدور اإلستثماري للتربية والتعليم      ياألمهية اإلقتصاد "   ، مصدق احلبيب ـ    )2(

  .77، ص  )1980، السنة السادسة عشر، مارس 5 دار الطليعة، بريوت، العدد  (جملة فكرية إقتصادية واجتماعية
  .78نفس املرجع ، ص ـ   )3(
  .615، مرجع سابق ، ص اإلدارة وحتديات التغيري  ،  عامريسسعيد ـ   )4(
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جمموعة القرارات املهمة لإلختيارات الكربى للمنظم، املتعلقة باملؤسسة يف جمموعها          " أحدهم هي   

ري، وكذا حتديد الغايات األساسية من أجل الوصـول         يوالرامية أساسا إىل تكييف املؤسسة مع التغ      

 .)2("إليها 

اء على مستوى املالية أو     وهكذا يتضح بأن اإلستراتيجية ترتبط بقرارات املؤسسة، املهمة سو        

وهي ترتبط باملؤسسة وحماولة التحكم يف مصـريها مـع حتمـل            . اإلنتاج، أو األفراد أو التسويق    

إستراتيجية املؤسسة هي إختيار الطرق،     " املخاطرة واملنافسة بغرض الوصول إىل اهلدف، ذلك أن         

يف املؤسسـة باإلعـداد      تسمح للمسـري     يواستعمال الوسائل للوصول إىل األهداف احملددة، وه      

املنهجي للمستقبل، والتقدير الطويل املدى، وإدارة التحكم يف مصري املؤسسة ، وتنتج أيضا اخلطر،      

فاملؤسسات تعيش علـى قيـود األوضـاع        . )3("وعدم اليقني العائد إىل احمليط وعامل املنافسة        

 حيث جتيـد تسـيري     اإلقتصادية وخاصة يف اال التسويقي، ولكن هناك مؤسسات عكس ذلك،         

أمورها، وتعمل على وضع الوسائل الضرورية، اليت متكنها من العمل وحتقيق أهدافها، فإذا كانت              

إستراتيجية التنمية يف اإلقتصاد اجلزائري عموما، تتمثل يف إقامة إقتصاد مزدهر ومتكامل، وقـادر              

 لطبيعة هـذا اإلقتصـاد      على تلبية إحتياجات السكان، فإن إستراتيجية املؤسسة الصناعية ختضع        

وترتبط به عفويا، وبالتركيب اإلجتماعي للسكان وقدرام اإلنتاجيـة، واسـتعدادهم للعمـل،             

والميكن فصل اإلستراتيجية عن طابع امللكية السائد، وال عن منط توزيع الفائض اإلقتصادي، وهي              

 مـن تطـور القـوى       ذا تعد مفهوما موضوعيا يستطيع اتمع وفقه الوصول إىل مستوى معني          

املنتجة، ويوجهها لتحقيق أهدافه، وهي بالتايل مفهوما حيويا يتزود مبا تفرزه التجربة املعاشة، اليت              

تغين املخططني مبعطيات جديدة، على أساس أن هناك مهاما تتحقق، يتطلب وضع بـدائل هلـا                

 ميكـن أن تتجـزأ      وزمنيا. وتعديل مسار بعض الوسائل أو األهداف على ضوء جتربة مامت أداؤه          

اإلستراتيجية إىل مداءات قصرية،  متوسطة، وطويلة األجل،  حيث تتمثل يف املـدى القصـري يف                 

مهام وظيفية هي اإلنتاج والتسويق، ويف املدى املتوسط تتوسع هذه املهام إىل برامج تؤدي أهدافا               

 يف حتقيق األهـداف     حمددة يف إطار خمطط إقتصادي، ويف املدى الطويل تتجسد هذه اإلستراتيجية          

 .الكربى لإلقتصاد ككل

                                                                                                                                                                                     
  .8، ص  )2001 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  (تيجياإلدارة والتخطيط اإلسترا  ، عدوني دناصر داـ   )1(
  .9  مرجع سابق ، ص ، ناصر دادي عدونـ   )2(

)3(  - R.P DECLERCK , J.P. DEBOURSE , C.H. Navarre , ( ed , H et t , 1983 ) , P 15 
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 معرفة الفرص والتهديدات اخلارجية الـيت       يتضمن وضع اإلستراتيجية على مستوى املؤسسة،     

 وحتديد نقاط القوى والضعف الداخلية، ووضع أهداف طويلة املدى، والتوصـل            تواجه املؤسسة، 

يجيات، اليت يـتم تنفيـذها ومتابعتـها،    إىل اإلستراتيجيات البديلة، ليتم فيما بعد إختيار اإلسترات    

ويتوقف جناح املؤسسة يف تنفيذ اإلستراتيجية على تعبئة وتوجيـه العـاملني واملـديرين لوضـع                

  .اإلستراتيجيات املقررة موضع التنفيذ

 :ميكن أن تعتمد اإلستراتيجية الناجحة على مجلة من املبادئ األساسية منها و

قرار اإلسـتهالك أي البيـع      ( والتسويقية  ) كما ونوعا   ( ة  ـ األداء اجليد للخطط اإلنتاجي    

 .والقيام بعملية تقييم األداء، ومبعايري نقدية جتعلنا نتأكد من حقيقة ما نفذ) النهائي للمستهلك 

 القدرة على تغطية التكاليف ذاتيا من العوائد واإليرادات،  الـيت حتققهـا املؤسسـة، إن                 ـ

 املادية واخلدمية، الـيت تنتـهجها       مب أن تثبت جدواها من حجم القي      املتغرية جي والتكاليف الثابتة   

 .املؤسسة، وهذا يتطلب نظام حماسيب ومايل قوي وعملية رقابة وضبط أقوى 

ـ حتقيق األرباح، وضمان معدل متطور للمردودية، وهو ما يوفر عملية إعـــادة اإلنتاج             

 .قق، وحجم اإلستثمـــارات يف املؤسسةوالتوسع والنمو، والبد من الربط بني هذا الربح احمل

ـ تنمية إنتاجية العمل وربطها باألجر واحلوافز املادية واملعنوية، وهي املؤشــرات القويـة          

يف إستراتيجية املؤسسة، وال غرو يف ذلك فهي أسباب ترتبط بالعامـل اإلنسـاين، وربـــط                

وهـو مـا   (  ميكن زيادة أجر العامل         بالعمل ليس مفهوما نظريا بل وواقعيا أيضا، فال        ةاإلنتاجي

دون زيادة القاعدة املادية، وجتاهل هذا األمر هو مـا يـؤدي  ) يؤدي إىل زيادة حجم اإلستهالك   

إىل التضخم، وارتفاع األسعار، وحتقيق معدالت منو غري حقيقية، ويف هذا الصدد يؤكـد أحـد                

اد ككل تعين الضـبط األفضـل لعمليـة         إذا كانت اإلنتاجية بالنسبة لإلقتص    " املؤلفني على أنه    

 األقل والظروف  األحسن للمعيشة بشكل عام،  فبالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية            رهداالتضخم، اال 

تعد هي األفضل يف حتقيق أقل كلفة ممكنة يف اإلنتاج مت حتقيق قدرة متزايـدة علـى املنافسـة يف                   

ثقافة، وتوجيه قوة العمل، والسياسـات      السوق، وأن هناك عوامل إضافية تؤثر يف اإلنتاجية هي ال         
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ـ             ةاإلقتصادية للدولة، املعادالت احلكومية، سياسات اإلستثمار، حميط العمل، والظـروف املتعلق

 .)1("بالسوق 

ـ تكوين اإلطارات املتخصصة حمليا واحلد من اإلعتماد على اخلـارج وعلـى التقنيـات               

رات ورفع كفاءا ، وفاعلية عملها بالتـدريب        املستوردة، مما يعين مسامهة املؤسسة يف تكوين إطا       

 .املستمر، وهو ما تساهم به املعاهد املتطورة للبحث واإلمناء

ـ أن تكون اإلستراتيجية واضحة وحمددة، وتعمل وتستفيد مـن الفـرص املتاحـة حمليـا                

 وخارجيا، وأن تكون مناسبة إلمكانية املؤسسة املتاحة ومبستوى خطر مقبول ألنه كلما كانـت             

الطاقات املتاحة،  وباإلرتبـاط مـع       واإلستراتيجية تتميز بدرجة خطر  مقبولة إنطالقا من املوارد          

التوازن العام للمؤسسة والعاملني يف هذه األخرية كلما كانت أحسن وأفضل، فاإلدارة اليت تضـع         

دير هلـذا   أهدافا تفوق إرادة املؤسسة لتسيريها وحتقيقها تعرض املؤسسة للخطر، كما أن سوء التق            

األخري قد يؤدي إىل اخلسارة، ألنه مهما  كانت قوة املؤشرات الدالة على وجود اإلستراتيجية فإا       

 .ترتبط بطاقات وقدرات اإلدارة لدى أصحاب املؤسسة

إستراتيجيات بني  وتتعدد أنواع اإلستراتيجيات يف إطار إختيار املؤسسة إلستراتيجيتها اخلاصة          

أو ) خلفيـا أو أماميـا أو أفقيـا         ( املنتوج، واإلنـدماج العمـودي        التخصص يف   "  التكامل  

واألفقي واملتنـوع،   )  املتكتل  ( املتمركز  )  فيما خيص نشاطها يف السوق      ( إستراتيجيات التنويع   

 .)2()إختراق السوق ، وتنمية السوق،وتنمية املنتج ( واإلستراتيجيات املكثفة 

حىت تتفادى املؤسسة حتقيـق     ) ا يتحتم وقت األزمات     وهو م ( واإلستراتيجيات الدفاعية   " 

خسائر والوصول للفشل ، ويتمثل ذلك يف خفض رقم أعماهلا أو اإلنقاص من التكلفة ممـا قـد                  

املشروع املشترك، ختفـيض    " أو ما حيدده مؤلف آخر يف       . )3("شكل خطرا على املدى الطويل      ي

فاملؤسسة قد ختتار إسـتراتيجية التخصـص يف        . )4("اإلستثمار ، التشكيلة، اإلنكماش، التصفية      

منتوج واحد ، أو حتديد نوع معني من املنتجات، وتوجه له خمتلف إمكانياا املادية والبشرية، مع                

                                                           
)1(  - A. THIETART , La Strategie de L’entreprise , ( ed , Mc graw - hill , 1984 ) , P P 133 - 137 . 

  .53، ص  )2003 – 2002 ،  اإلسكندرية الدار اجلامعية (التخطيط اإلستراتيجي والعوملة  ، نادية العارفـ   )2(
 دار احلداثـة للطباعـة والنشـر    ( الصراع التكنولوجي الـدويل  ، آمنة املصري نورالدين: شريمان جي ، ترمجة     ـ    )3(

  .12، ص ) 1984والتوزيع، بريوت، 
  .53 ، مرجع سابق ، ص التخطيط اإلستراتيجي والعوملة ، نادية العارفـ   )4(
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مايرافق ذلك من حبث وتكنولوجيا، وعندما يكون املنتوج واحدا، يكون أمر التسيري أيسر مقارنة              

 من فرصة جناح املؤسسة يف السوق، عندما ختصـص          باملؤسسات متعددة املنتجات، وهذا ما يزيد     

بقية طاقتها لإلهتمام بأذواق املستهلكني ملنتوجاا، وكذا املنافسني هلا وما يطرحونه من إمكانيات             

 .التكلفة األقل أو التكنولوجيا األفضل 

ج كما أن اإلندماج العمودي يزيد من قوة املؤسسة يف نفس الفرع، الذي تقوم فيه، واإلندما              

ا كميـا   العمودي اخللفي يوسع من إستثمارات  املؤسسة يف املواد األولية مما يعين ضمان مدخال             

توجه حنـو   يوقيميا، مما يزيد من عامل الربح بتحسني القيمة املضافة، واإلندماج العمودي األمامي             

ضمنها تقـدمي   ما هلا مزايا من     كإستخدام خمرجاا، وهلذه اإلستراتيجية إحتمال حتقق اخلسارة ،         

 .منتوج أكثر حتويال، وبالتايل الزيادة أكثر يف القيمة املضافة

والتكامل األفقي يتم بشراء ومتلك املؤسسة ملؤسسات منافسة، أو زيادة درجة السيطرة عليها             

رة اإلسـتراتيجية،   اواستخدام هذه اإلستراتيجية يعد من التطورات اهلامة والواضحة يف ميدان اإلد          

 من إستراتيجيات النمو املفضلة يف عدد كبري من الصناعات، والتنويع وهي إستراتيجية         كما أنه يعد  

لتفادي عيوب اإلستراتيجيتني السابقتني، وبتنوع املؤسسة يف نشاطها السوقي، ووضع منتوجـات            

والتنويع املتمركز يتم مع بقاء املؤسسة     . عديدة وجديدة، حىت تتفادى اخلسائر وتضمن إستمرارها        

ل فهو عكس األول، ويتم فيه التركيز على نشاطات         كتطة بالنشاط األول ، أما النوع الثاين املت       مرتب

مغايرة للنشاط السابق للمؤسسة، ومن أمثلة اإلستراتيجيات املكثفة إستراتيجية إختراق السـوق،            

ت املكثفة  واستراتيجية تنمية السوق، واستراتيجية تنمية السلطة، وقد أطلق عليها إسم اإلستراتيجيا          

نظرا ملا تتطلبه من جهود كبرية ومكثفة لتحسني موقف املؤسسة التنافسي باستخدام نفس تشكيلة              

 .املنتجات املوجودة

وتبقى اإلستراتيجية الدفاعية وهي ما حيدث أثناء حصول أزمات معينة هـي اإلسـتراتيجية              

حيث يتم إختاذ قرارات فيمـا      املطلوبة لتفادي اخلسائر والتخطيط لتوزيع آثار األزمات احلاصلة،         

خيص رقم األعمال أو التكاليف،  وقد تنتهي يف حاالت قليلة  إىل اإلختفاء من السوق والتصـفية             

 .يف أقصى احلاالت 

@bÈia‰@Zpb���������vnä½a@
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إن املنتجات هلا عمر حمدد، ويتسارع مع مستوى التطور التقين، واملؤسسة اليت تـود البقـاء                

أو تعد مقبولة   مل   تعد دائمة البحث عن منتجات جديدة حتل حمل املنتجات، اليت            مستقبال هي، اليت  

 كبرية، ذلك أنه كلما كان املنتوج أكثر ختصصا كلما كان اخلطر، الذي             رحتمل  أخطا  تؤدي إىل   

إن قطع احلديد على سبيل املثال،  اليت ميكن عند الطلب حتويلها إىل شكل .  تتحمله املؤسسة كبريا 

صصا من  أجل عمليات أخرى يف قطاعات  إقتصادية متعددة هي ذات خطر أقل، يف حني            أكثر خت 

 اأن حتول قطع احلديد إىل قطع غيار سيارات الميكن أن تسمح بأي حتول بعد ذلك حيمل خطـر                 

، واملؤسسة اليت تبيع وال تقوم بأي عملية حتويل يكون اخلطر، الذي تتحمله صـغريا ألـا                 اأكرب

، يف حني أن دورة هة قصرية املدى،  تتمثل يف الفترة منذ شراء املنتوج والقيام ببيعالمتول سوى دور

معناه زيادة عامل التمويل،  الذي ميتد منذ شراء املواد األولية  إىل بيع املنتـوج               املدى  إنتاج طويلة   

  ( النهائي، ضف إىل هذا خطر املؤسسات، اليت تعاين قيود املنتوج املومسي يف مرحلـة الشـراء               

إضافة إىل ختـزين    ) صناعة اللعب واأللبسة املومسية     ( أو يف مرحلة البيع     ) صناعة املعلبات الغذائية    

كن متثيل وضعية املؤسسة مـع هـذه        وهكذا مي . املنتجات وما تتحمله املؤسسة من خطر يف ذلك       

 :كاآليت ) شراء، متويل، بيع ( األخطار، واملراحل اإلنتاجية 
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هذا ويتحدد إنتاج املنتجات يف البداية، وخيطط له من حيث طبيعته ، وبعد ذلك بالتعبري 

  مسألة التحديد احلقيقي ملتطلبات األنواع  الضرورية منالنقدي، وباإلرتباط مع هذا تكتسب
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املنتجات أمهية إستثنائية باحتساب إمكانية إرضاء متطلبات املؤسسة واإلقتصاد وحاجات 

املستهلكني امللحة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من الضروري اإلستخدام األكثر تنسيقا 

ج يف الوقت احملدد دون أي تقدمي أو تأخري،  وهو للقدرات اإلنتاجية املوجودة لتحقيق هدف اإلنتا

أو نظام اإلنتاج يف الوقت املناسب أو احملدد،  ويعرف  )  J.A.T( ما يسميه  اإلقتصاديون نظام 

د سواء مواد خام ، أو عنصر بشري رفلسفة متكاملة يتم إتباعها إلدارة اإلنتاج، من موا" على أنه 

 .)1("تخدامها يف وقت حمدد وخمتلف تسهيالت اإلنتاج، ويتم إس

ولكي يطول عمر املنتجات بعض الشئ، البد من اإلهتمام بأمر النوعية فقـد إكتسـبت يف                

الوقت الراهن أمهية من الدرجة األوىل، فتحسني نوعية املنتجـات اليقـل أمهيـة عـن الغايـة                  

لزاميـة الرفـع   اإلستهالكية، وأن ضرورة التوسع السريع يف اإلنتاج، ومنو الطلب عليه يشـترط إ  

ويؤكد أحد املختصني يف جمال     . املستمر يف نوعية هذه املنتوجات، ووضع املؤشرات اخلاصة بذلك        

املؤسسات الصناعية أن تأثري وضع املعدالت يف رفع النوعية للمنتوجات تتحقق بصورة رئيسية عن              

 مصنعة، املصوغات   تركيب وضع املستويات للمواد اخلام، املواد نصف      : طريق األسلوبني التاليني    

 واآلالت واملنتوجات اجلاهزة املوضوعة يف مستوى املتطلبات التقنية،         تاعداملركبة بصورة كاملة امل   

 .النوعية، وأيضا األساليب الوحيدة للتدريب والرقابةبواملؤشرات اخلاصة 

) عالمـة النوعيـة     ( والبد أن جتهز املنتجات قبل طرحها لإلستهالك بوضع عالمة لتعتربها           

مصادق عليها من قبل جلنة املستويات واملعدالت واألجهزة القياسية التابعة للمؤسسة، واملهتمـة             

بنوعية املنتجات، مما يعين أقساما قائمة يف املؤسسة هلذا الغرض، تدرس وتبحث وتقيس وتؤكـد               

فية على القبول العام للمنتوج ، الذي سيباع ، وأال يعكس مثنه أو سعره مصاريف العمل اإلضـا                

فحسب، بل ويدعو إىل إثارة اإلهتمام اإلقتصادي يف إستهالكه، ألن هناك عالقة وطيدة وعالقـة               

ـ ني املن بتأثري بني املصاريف اإلضافية للعمل واملنتوجات اإلستهالكية ذات النوعية العالية، أي             ذ ف

 .واملستهلك

اليت تضم للمتسـببني يف     وتتأثر املنتجات يف املؤسسة أيضا بنظام األجور واحلوافز واألرباح،          

حصوهلا بسبب النوعية العالية للمنتجات وهي من األمور اليت تشجع على حتسني نوعية املنتجات              

إن هذه األرباح تعظم أصال كلما أنصب اإلهتمام على عنصر تكلفـة املنتجـات يف               . باستمرار  

                                                           
 دار الكتب ، القاهرة،      (مؤشرات تقييم األداء املايل والتشغيلي      ، حممد زيدان إبراهيم وأمحد أمحد عبداهللا اللحاح      ـ    )1(

 . 320، ص  )2001
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ـ ،  )ري للمصـاريف    تعيني احلد األدىن للمعدل الضرو    ( املؤسسة، أي حتديد الكلفة األساسية       ا مب

يؤدي إىل حتديد رحبية املنتوجات وجمموع اإلنتاج ومقاييس األرباح، خاصة واملؤسسة تنمـو يف              

إطار املنافسة املستمرة واملتزايدة، وهي لن تكون تقليدية، بل تستخدم فيها إستراتيجيات مـؤثرة،              

ومن األمثلة ـدف إنشـاء      يتعني أن تتزود ا املؤسسات، ويتدرب عليها املديرون والعاملون،          

التنافس بالوقت ، والتنـافس     " وتعزيز القدرة التنافسية لدى املؤسسات ما يسميه أحد املختصني          

 .)1("باجلودة ، والتنافس بالتكلفة 

ففي التنافس بالوقت، يتبارى املتنافسون يف إختصار الوقت بني كل إبتكار وتقـدمي ملنـتج               

املنتج، وتسليم املنتجات يف التوقيتات املتفق عليها دون تأخري،         جديد، واختزال وقت إنتاج وتقدمي      

 ويتطلب التنافس باجلودة إستلهام حاجـات       .ليس ذلك فقط بل يف التوقيتات اليت حيددها العمالء        

وتوقعات العمالء كأساس لتصميم املنتجات وكافة وظائف ونظم املؤسسة، وجعل اجلودة علـى             

كذا تنمية ثقافة اجلودة متضمنة حتميـة األداء السـليم باختيـار            رأس أولويات اإلدارة العليا، و    

وتدريب وحفز القوى العاملة، اليت تنجح يف األداء املتميز، القائم على اإلبتكار والتسليم السـليم               

للمنتجات، والتنفيذ الصحيح للتصميمات، وتطوير عالقات إستراتيجية مع املوردين، بتبين فلسفة           

ىل، بدال من فلسفة مراقبـة      وجمة مع مبدأ من املنبع واألداء السليم من املرة األ         تأكيد اجلودة املنس  

 .اجلودة، اليت تنحصر يف التحقيق يف اخلطأ أو اإلحنراف بعد وقوعه

كما يتطلب التنافس باجلودة تبين مفهوم التحسني املستمر، اليت تقوم به إدارة اجلودة الشاملة،              

مات اإلنتاج املرن كلما تطلب األمر ذلك، مـع إسـتخدامات           والتزود بتجهيزات فاعلة ئ مقو    

 .متقدمة لتكنولوجيا املعلومات يف تصميم  النظام اإلنتاجي كتصميم املنتجات باحلاسب اآليل

أما التنافس بالتكلفة فيكون باإلجتهاد يف خفض تكاليف الشراء والتخزين والعمالة، وكافـة             

التنافسية، وهو ما يتطلب تصميم معايري إنفـاق عمليـة          عناصر الكلفة بشكل عام لتعزيز القدرة       

موضوعية لكل عنصر من عناصر التكلفة، وتطويرها مبا يتناسب والتغري يف تكنولوجيا العمليـات              

 .ومستويات التكلفة لدى املنافسني 

@b�ßb�@ZÝ����������×bî�a@

                                                           
، سعيد يس عـامر   عن مرجع   ،   "يز القدرة التنافسية للمنظمات العربية    التغيري كمدخل لتعز  "  ، أمحد سيد مصطفى  ـ    )1(

  .368 - 268ص ص ، مرجع سابق 
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وصالحيات األفـراد،   يعترب اهليكل هو األسلوب الذي من خالله تنظم األقسام واملسؤوليات           

إن هيكل املؤسسة جيب أن خيدم تطور األفراد، وحتسني أدائهم، ال أن يكون عقبة هلم بـدعوى                 و

وعموما هناك تعاريف كثرية ومتعددة هليكـل أو بنيـة          . الرقابة وضرورة التسيري تستدعي ذلك      

 الثبات والـدوام،    يزاا ومها مياملؤسسة، ولكن أغلبية هذه التعاريف تتفق على عنصرين أساسيني          

 :اللذان يظهران يف املؤسسة على أساس متغريين إثنني يعطيان حتليلني حموريني 

 .ـ احملور األفقي، الذي يقابله مفهوم تقسيم العمل

 .قابله تنسيق العمل يـ احملور العمودي، الذي 

: متخصصة حسب نوعيـة الثالثـي       قدرات  وحيث يتعلق احملور األفقي مبهام كثرية تتطلب        

يف حني ميثل احملور العمودي مفهوم تنسيق العمل، الذي يتم يف           .  التكنولوجيا   ـ األسواق   ـالسلع  

ويعد تعريف اهليكل نقطة    . إطار سلم تدرجي، والذي يعطينا نظام السلطة املتعلق بنمط القرارات         

ـ إنطالق ملعاجلة املسألة اهليكلية  يف املؤسسة لذا فسيتم إيراد بعض التعاريف حيث      ص أحـد  يلخ

ميثل كيفية توزيع املهام وممارسة السلطة، وحتديد العالقـات  " الكتاب تعريف هيكل املؤسسة بأنه     

كما يعطي شكال للتحلـيلني األفقـي والعمـودي         . )1() "يعين التنسيق   ( بني خمتلف املسؤولني    

 :كاآليت

 ÝØîèÜÛ@ð†ìàÈÛaë@ïÔÏþa@ÝîÜznÛa@ : ) 4 ( ل رقمشك
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وهكذا فكل دراسة هليكل املؤسسة، تتم على أساس سلم اهلرم أو خطة عفوية، تسمح بتمييز               

ـ وتتوزع مهامه فيمـا ي ) توزيع املهام ( أمناط خمتلفة للتنظيم السائد ، فهناك التنظيم األفقي        رف ع

ممارسـة  ( ي  باهليكلة الوظيفية، وهناك اهليكلة التقسيمية ، واهليكلة املصفوفية، والتنظيم العمـود          

اهليكل للداللـة علـى      ) Mintzberg( ويعد مكمال للتحليل أو التنظيم األفقي ويعرف        ) السلطة  

 .)1("الوسائل املستخدمة لتقسيم العمل بني املهام املتميزة، وضمان التنسيق بينها "

وصف ملظهرين يتعلـق األول بالسـبل التدرجييـة         " على أنه   )  A.Chandler( كما يعرفه   

صالية بني خمتلف املستويات واإلطارات اإلدارية، يف حني ينسـحب املظهـر الثـاين علـى         واإلت

وميكن تبيان خمتلف األشـكال اهليكليـة       . )2("املعلومات واملعطيات املناسبة عرب السبل التدرجيية       

  : كمثالحيث جند

1Áî�jÛa@ïÐîÃìÛa@ÝØî�a@@�@@

 بداية نشاطها، وينعدم فيه أو يكاد هيكل        وميكن إعتباره تنظيما أوليا تستخدمه املؤسسات يف      

األخصائيني، من تقسيم غري دقيق للعمل وغياب تنميط السلوكات، وتكون القرارات اإلستراتيجية            

أكثر األشكال اهليكليـة عرضـة      " والتشغيلية كلها ممركزة لدى املدير العام، ويعترب هذا اهليكل            

 .)3("للمخاطر بسببب خضوعه إلرادة فرد واحد 

2ïØîãbØî½a@ï�aŠÓë�jÛa@ÝØî�a@@�@@

يعد هذا اهليكل أكثر األشكال اهليكلية إستجابة ملبادئ النظرية التقليدية للتنظيم، خاصة مـن              

ويستجيب هذا اهليكل لعامل الرقابة، لذا فهـو        . إخل... حيث التحديد الدقيق للتدرج ومدة األمر       

 .عامل املرتبط باخلطردون شكوهو الموضوع للقضاء  على الالتأكد أو احلد منه، 

3�è½a@ï�aŠÓë�jÛa@ÝØî�a@@�@@

ا الشكل من اهلياكل يف منظمات بريوقراطية مهنية مثل اجلامعات، واملستشـفيات،            ذينتشر ه 

مظـاهرالنقص  ومـن   . إخل... ومراكز البحث العلمي، ومكاتـب خـرباء املاليـة واحملاسـبة            
                                                           )1(  - H. MINTZBERG , Structure et Dynamique des Organisations,  ( ed  D’organisation , Paris, 1982 ),      P 

18. 

 .5 ، ص 1994/1995  مسألة تنظيم املنشآت، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، ، عبداحلميد بن الشيخ احلسني: أورده 
)2(  - A. CHANDLER , Strategie et Structure de L’entreprise , ( les  ed D’organisations , Paris , 1982 ), P 42 . 
)3(  - H. MINTZBERG , OP CIT , P 296 - 307 . 
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ت اإلستحداث يف اهليكل البريوقراطي املهين      مشكالت الرقابة والتنسيق ومشكال   " فيـــــه  

 .وهي عوامل مؤثرة يف اخلطر بشكل عام يف املؤسسة. )1("
4ïÇbĐÔÛa@ÝØî�a@@�@@

) املنتجات(جيمع أنشطته يف وحدات منظمة حبسب األسواق        " من خصائص هذا اهليكل أنه      

رية إلمتام العمليات   على الوظائف الضرو  )  أو قطاع   (  حتتوي كل وحدة     إذيف قمة خط التدرج،       

 . )2("التشغيلية 

ـ     ةيتسم هذا الشكل من اهلياكل بتطبيقه الالمركزي       ة ـ لقيامه بتفويض السلطات الضروريـ

إلختاذ القرارات التشغيلية لكل وحدة من الوحدات القطاعيـة بـرغم الطـابع احملـدود لتلـك            

ن الرقابة على الوحـدات     الالمركزية، وبرغم إحتواء هذا الشكل من اهلياكل على نصيب كبري م          

، مما له تأثري إجيايب على ختفيض عامل اخلطر وحصوله، خاصـة بالنسـبة للمؤسسـات                القطاعية

كبريةاحلجم، املتعددة األنشطة، اليت ترغب يف محاية نفسها من تقلبات السوق، والتخفيض مـن              

 .اخلطر  اإلقتصادي

5@¿ìÐ–½a@ÝØî�a@@�@@I@ïØj’ÛaH @

، وبذلك خيتلف عن اهلياكـل      )*(" ر على حتقيق اإلستحداث التنظيمي      القاد" وهو اهليكل   

السابقة، اليت تعجز عن ذلك،  وهو ما يتطلبه نشاط وكالة فضـائية،  أو مصـنع للمجسـمات                   

، وخصائصه متعددة وهامة وتعـد أسـاس        )3("إخل  ... املعقدة، مؤسسة بتروكيمياوية متكاملة     

 . وتعبئة املوارد البشرية والوعي باإلجناز أهم هذه اخلصائصاهليكلة، ومنط السلطة، وعمر التنظيم،

وهلذه اهلياكل والتنظيمات عالقتها بالعوامل األخرى يف املؤسسة سواء كانت داخلية أو 

بدراسة خصائص  ) Miller et Peter( خارجية، وعلى سبيل املثال قام كل من ميلر وبيتر 

عام ( دراسة دورة حياة عدد كبري من املؤسسات املؤسسات الفاشلة والناجحة، وذلك من خالل 

حيث مت فيها حتديد خصائص كل مرحلة من مراحل احلياة، وقد حددا خصائص اهلياكل  ) 1983

                                                           
)1(  – TAYEB HAFSI , Gérer  L'entreprise Publique, O.P.U ,  Alger 1992 ,   P 186. 

 .5ص  ، 1994/1995 دكتوراه، جامعة وهران، رسالة  مسألة تنظيم املنشآت، ، عبداحلميد بن الشيخ احلسني: أورده 
)2(  - G.FAURE :  Organisation et Efficacite de L’entreprise,  ( dunod, Paris , 1991 ), P 99  et 187 . 

 .104  مرجع سابق ، ص ، عبداحلميد بن الشيخ احلسني: أورده 

 .ويعين ذلك القطيعة مع كل ما هو مألوف وروتيين ـ ) ❁(
)3(  - H. MINTZBERG , OP CIT , P 296 - 376. 
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  :)1(والتنظيمات الفاشلة يف العوامل اآلتية

 .ـ هيكل بريوقراطي معقد

 .ـ مركزية يف إختاذ القرار 

 .رارات ـ إعتماد أقل على نظم املعلومات يف وضع الق

 .ـ إنعدام التجديد داخل التنظيم 

 .ـ إنعدام التنسيق بني أقسام التنظيم يف املؤسسة 

 .ـ تأثر بالقدرة الفردية لألشخاص 

 .ـ التحكم الشخصي يف إختاذ القرار 

@.ـ إرتفاع تكلفة التنظيم 

@b�…b�@Z@Þb–m⁄aë@âýÇ⁄a@

نه البد من اإلشارة بأن يكون هذا اال        إذا ما مت التحول باحلديث لنقطة اإلعالم واإلتصال فإ        

مـن  "حمل رغبة أكيدة، واهتمام بالغ بالنسبة للمؤسسة ويؤكد أحد املؤلفني يف هذا الباب بأنـه                

الضروري الرغبة يف اإلهتمام باملعلومات اجلديدة، واآلراء اجلديدة، وجماالت اإلهتمام اجلديـدة،            

،  ذلك أن اإلدارة تستخدم املعلومـات        )2(" املعرفة   جيب أن يتسم اجلميع بروح التعلم والرغبة يف       

يف قيامها جبميع وظائفها من ختطيط وتنفيذ ورقابة، كما أن إدارة املعلومات تعد يف حد ذاا من                 

اليت تأخذ على عاتقها توفري املعلومات الالزمة هلا بالسرعة والدقة          " وظائف اإلدارة الضرورية فهي     

 .)3("املهام املختلفة يف املؤسسة والتكلفة املناسبة لترشيد 

تقدمي املعلومات، األوامر والتعليمات، التـأثري      : " إن وظائف اإلعالم واإلتصال عديدة منها       

فتقدمي املعلومات يساعد على التكيف مع التغريات الداخلية        . )4("واإلقتناع، التكامل، واإلستماع    

 من الذي يقوم بوظيفة مـا ومكـان أدائهـا،           واخلارجية، كما أن األوامر والتعليمات حتدد مثال      
                                                           )1(  – DANNY MILLER and PETER H , Erissen ," Successful and  Unsuccessful Phases of Coporate Life 

Cycle Organizational  Studies , Vol 4 ,  1983.   - 376. 

اس والتنبؤ بعوامل الفشل املايل واإلداري يف وحدات القطـاع العـام، رسـالة              القي  ، عبدالرمحن أمحد حممد سليم   : أورده  
  .76، ص 1987ماجستري، جامعة القاهرة، 

  .399، مرجع سابق ، ص التخطيط اإلستراتيجي والعوملة  ،  نادية العارفـ   )2(
  .281، ص  )2002ة ،  مطابع الوالء احلديثة، القاهر( مقدمة يف مبادئ اإلدارة  ، خريي اجلزيريـ   )3(
دون ذكـر   [  النشر واملطابع جبامعة سعود،       (نظم املعلومات اإلدارية    ، كامل السيد غراب، نادية حممد حجازي     ـ    )4(

 .15 ص  )  ]السنة
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وتوصيف الوظيفة يف حد ذاا، ومعدل تكرارها، مث أن التأثري واإلقناع يكون بغرض احلصول على         

اإلستجابة املطلوبة، كما يؤدي التكامل هذا يف العالقات بني املؤسسة وخمتلف الوحدات، وبينـها     

شغيل املتسق والسلس، ناهيك عن تقـنني عمليـة         اإلدارة والت من  والبيئة اخلارجية وصوال لنوع     

اإلعالم واإلتصاالت، أما عن وظيفة اإلستماع يف اإلعالم واإلتصال فهي لكي تثبت بأن املـدير               

مثال الجييد الكتابة أو الكالم فحسب بل هو مستمع جيد، فوظيفتـه التقتصـر علـى توزيـع                  

ملعلومـات، وهـو أمـر ضـروري،        املعلومات، بل جيب أن تشتمل أيضا على املالحظة ومجع ا         

 .فاإلستماع يعد الطريقة الرئيسية للمدير يف اإلتصاالت 

 اإلعالم الجيب أن تكون سوى يف املرحلة األخرية ، ولكنها           ةكما جيب اإلشارة إىل أن مركز     

جيب أن تكون هلا نتائج سريعة تسمح للمدير بالتصرف مباشرة، فـاإلعالم جيـب أن ميـرر يف                  

اهني من القمة للقاعدة والعكس، ألن األسوء  هنا أن يتلقى أي فرد عامل معلومة               املؤسسة يف اإلجت  

 ،ن مؤسسة من خارجها، واألخطر أن يقطع املدير خط سري املعلومات منه للقاعدة املوجـودة              ع

:  نقول يف املاضي بأا    اضمن عناصر اإلنتاج، اليت كن    "  عل هذه األخرية، أي املعلومة      هناك من جي  ف

 والعمل ورأس املال، املعلومة أصبحت اآلن هي األساس، فمن ميلك املعلومة ميلك عناصـر          الطبيعة

 .)1("التقدم، ومن الميلك املعلومة أو من اليستطيع إستخدامها حمكوم عليه باإلنقراض 

وتدفق البيانات واملعلومات حقيقة ضرورية يف دنيا األعمال، ويتضح ذلك من خالل الشكل             

 : اآليت 

 ñŠa†⁄a@pbíìn�ß@µi@pbãbîjÛa@ÕÏ‡m@ : ) 5 (  رقمشكل

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .47 - 46ص ص  ، 2000، ) مرييث للنشر واملعلومات، القاهرة  (العوملة فرص وخماطر  ،  السيد ياسنيـ   )1(

XZA•}• uAX°C 

LBaB¶a• LB¶O¶KAZKaA•  

B¶{l{A ©ZAX¬A 

™IBvZ{{ ™¶Z•Zg LB}•{l} 

™¶Y¶t�K{A ©ZAX¬A 

©ZcBI}{A ©ZAX¬A |¶pcK{A LB}•{l} 

 ™¶{¶{RK LB�B¶I

LBOBK�KaA• 

 :املصدر 
HUSSAIN D. AND K.M.HUSSAIN : Information Processing System 
For Managment ( Home Word . R.V. Irwing, Inc 1981 ) ,    P 129. 
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فإذا كان لإلدراة مستويات ثالث أعلى وأوسط ومباشر فإن تدفق البيانات بني املسـتويات              

 .اإلداريةاملختلفة حقيقة واقعية يف دنيا األعمال وضرورة ملحة حلسن اإلدارة

 . طاق نشاطات املؤسسة كما يبني الشكل الثاين اآليت مدى تدفق البيانات على ن

 òĐ“ãþa@ÖbĐã@óÜÇ@pbãbîjÛa@ÕÏ‡m@ : ) 6 (  رقمشكل

 

 

 

 

 

 
 
 

 

إن تدفق البيانات يتخلل اإلدارة يف مجيع نواحي أنشطتها مـن إنتـاج وتسـويق ومتويـل                 

 ستوى إداري واحد أو بعضها بل مير بينها مـن مسـتوى        مإخل، واليقتصر على    ... ومستخدمني  

 .إداري آلخر

إن املعلومة اجليدة تساهم يف إتاحة املناخ الثقايف للمؤسسة، وحتدث جوا عائليا داخلها، جيعل              

مستوى العالقات جيدة، وينعكس ذلك على اإلنتاجية فيها، أي أن يكون لإلعالم قـدرة علـى                

قارن مبـدى حتقيـق     اإلحاطة بتغريات احمليط، إضافة لقدرة القياس وإعطاء املعرفة والفعالية، اليت ت          

األهداف احملددة مع التكاليف املطلوبة،  مما يؤدي إىل تسيري جيد وأداء أكفأ، وبالتايل ضغط اخلطر           

لك سوى  ذاملستقبل على ضوء مامت يف املاضي واحلاضر، ولن يكون          تقديره يف   إىل أقصى درجة، و   

ن يف املتناول حني احلاجـة      بتوافر نظام للمعلومات بتجميع هذه األخرية وتناسقها وختزينها لتكو        

ا يفيد األقسام املتعددة للمؤسسة، ويف إختاذ قراراا بالشـكل          ملتحليلها ومعاجلتها إلستخدامها في   

QBK�¬A 

 :املصدر 
HUSSAIN D. AND K.M.HUSSAIN : I BID , P 130. 
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x¶•aK{A 
|¶•}K{A XAZsæA 

ΩkvLB 

™}Bk  
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تقارير أو مالحظات أو حمادثات شفوية،      " قت املناسب، سواء كانت عبارة عن       واملناسب، ويف ال  

نظـام  (  املؤسسة أو خارجها     أو مقابالت أو مؤمترات أو سجالت، أيضا سواء كان ذلك داخل          

اليتمثل يف  " ألن اإلعالم كما يقول أحد املؤلفني       . )1("حىت يؤدي اهلدف املرجو منه      ) اإلتصال  

قضية تقنية بسيطة،  ألن إختيار أفضل تقنية يف هذا اال اليكفي لتوزيـع املعلومـات، ونقلـها       

 .)2("، والقيم، واملواقف املرتبطة به بصورة عادية، بل البد من العمل على تطوير نظام املعلومات

تبادل املعلومات إذ يعترب املرسل مسؤوال      " كما أن ما ميكن أن يسمى باإلتصال اليعين سوى          

كن أن تصل إىل املستقبل هلا      عن جعل الرسالة  واضحة ليس ا لبس أو غموض،  وكاملة، حىت مي             

 .)3("صحيحة 

 :أيضا فلإلتصال أبعاد متعددة 

 ).العمالء، املستهلكني ( وكتابة، إستماعا، وحتدثا، داخليا وخارجيا ـ شفاهة، 

 ).صالتقارير والتعليمات املوجزة، وغري رمسي املذكرات واحملادثات لغرض خا( ـ رمسيا 

 ) .مع الزمالء ( وافقيا ) إىل أعلى وإىل أسفل التنظيم ( ـ رأسيا 

نوع أو نظام من نظم اإلتصـاالت،       من هنا يتضح بأن وظيفة املعلومات من أهم وظائف أي           

ودوره يبقى دوما تقدمي املعلومات، اليت ميكن أن تساعد التنظيم على التكيف مع التغريات الداخلية         

ة، وذلك فيما خيدم املؤسسة ويتيح هلا القيام باألداء الفعـال، وتعـديل             طأو التغريات يف البيئة احملي    

ددة ــــف اإلدارية على مستوى النشاطات املتع     اإلحنراف يف األداء سواء تعلق ذلك بالوظائ      

يف اال املايل، وجمال املشتريات واملخازن، واإلنتاج والبيع وإدارة األفراد وجمـاالت الدراسـات              

 .إخل ... والبحث 

 طبقا لنظام   -ولن يكون ذلك متاحا إال إذا كانت هذه املعلومات دقيقة وسريعة، مرنة وقابلة              

ن تراقب، وتراجع، من أجل إستجابة أفضل، واال يقتصر نظـام اإلعـالم يف               أ -اإلعالم احملدد     

                                                           
  .213، ص ) 1994 جامعة دمشق، الطبعة الثانية، ( إختاذ القرارات اإلدارية  ،  أيوبناديةـ   )1(

)2(  - BERNADETTE  RAGOT , " La  Gestion  de L’information Pour les Hommes " , Revue Ingénieurs et   

          Scientifiques de Finance  , N° 1 , 1994 , P 18. 
  .39، ص )  2002 دار الفجر والتوزيع، القاهرة،  (دليل إدارة املشروعات  ، وليم دنكانـ   )3(
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املؤسسة مثال على جمال احملاسبة واملالية والتسويق كما هو شائع ، بل البد أن يتعدى ذلك لكـل                  

 .تأثري مباشر او غري مباشر على هذا النظام اجوانب النشاط األخرى، واليت هل

ارجية، اليت إستعرضت ضمن هذا اجلزء من البحث هي ما          إن كل هذه األسباب الداخلية واخل     

يلخص يف النهاية يف شكل ميزانيات وحسابات النتائج، وهلذا جيب البحث ضمن هذه األسـباب               

كما أنه يعتقد   . عن املعطيات ، اليت ميكن ترمجتها إل أرقام ومالحظات، واليت ميكن املوازنة بينها            

داخلية منها على وجه اخلصوص، واليت ختضع لسـيطرة         من جهة أخرى أن األسباب املذكورة ال      

 من حاالت اخلطر، وهو ما يؤكد على        %90اإلدارة تعد أهم من األسباب اخلارجية، إذ يعزى هلا          

أن اإلدارة هي املسؤولة يف املقام األول عن وصول املؤسسة إىل حالة الفشل، وهذا ما يتـبني يف                  

 . ومتارس نفس النشاطلة مقارنة مؤسسات لكل منها نفس احلجماح

ولكن جرت العادة على أن تسرع احلكومة بتدعيم املؤسسات الصناعية العامة حىت لو كـان             

صايف حق امللكية رقما سالبا، حيث حتصل هذه املؤسسات على حصص إضافية مـن مسـامهة                

ـ                ادة احلكومة، أو قرارات تصويب يف هيكل رأمساهلا، أو اهليكلة وإعادة اهليكلـة، ملواجهـة الزي

 .املضطردة يف اخلسائر املتراكمة ، اليت تكون قد إلتهمت رأس املال كله أو جزء منه

ـ يتضح مما سبق ، مدى احلاجة إىل أساليب تكشف مسبقا عن خطر الفشل مبـا ميه                د ــ

 تقديرهالتجنبه خاصة،  وأن أسباب اخلطر داخلية أكثر منها خارجية، وتتطلب وضع مقاييس هلا و         

ؤسسة عن طريق إدارا مواجهة اخلطر بأنواعه، وهو موضوع اجلزء اآليت مـن             أيضا، لتستطيع امل  

 .البحث

sÛbrÛa@szj½a@
é�bîÓë@ïÛb½a@ŠĐ¨a@òèuaìß@¿@ñ‰a…⁄a@‰ë…@

إتضح مما سبق أن اخلطر يف املؤسسة مايل بالدرجة األوىل، ويعد هذا األخري أسـوأ خطـر                 

، إذ تظهر أمهية حتليل اخلطر املـايل       وتقديرهييمه،  يصيبها،  لذا جتب دراسته، وحتليله، وقياسه، وتق       

على كل من مستوى املؤسسة ، ومستوى اإلقتصاد ككل، فعلى مسـتوى املؤسسـة يشـجع                

 والدائنني واملسامهني يف إختاذ قرارات وردود أفعال من شأا          ةاإلكتشاف املبكر للخطر املايل اإلدار    
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على مستوى اإلقتصاد يؤدي اخلطر املـايل إىل إفـالس          كما أنه   . منع اخلسائر احملتملة يف املستقبل    

 .املؤسسة، مما يشري إىل سوء توزيع املوارد، وعدم إستغالهلا اإلستغالل األفضل

 

 

Þëþa@kÜĐ½a@
nÛaë@ñ‰a…⁄aë@‰aŠÔÛa@‡b¥g@òîÜàÇë@ïÛb½a@ŠĐ¨aáîîÔ@

@üëc@Z‰aŠÔÛa@‡b¥aë@ïÛb½a@ŠĐ¨a@

خري غري مؤكد، وعملية إختاذ القرار عبارة عن إختيـار          يتعلق القرار باملستقبل، ويعد هذا األ     

البدائل املتاحة، وقدرة كل بديل على حتقيق       " أحسن الدائل ، لذا يكون على متخذ القرار معرفة          

أهداف متخذ القرار،  ومن هنا البد من حتديد جمموعة املعايري، اليت بناء عليها تتم املقارنة بني هذه                  

 احلياة العملية التكون عملية إختاذ القرارات سهلة وبسيطة، ألنـه كـثريا             ، ولكن يف  )1("البدائل  

ماالميكن حتديد مجيع البدائل املمكنة، وال حتديد املتغريات والعوامل املؤثرةيف القرارات، كما أنـه              

 سلوك هذه املتغريات والعوامل يف املستقبل، كما أنه أيضا كثريا مـاالميكن             تقديركثريا ما يصعب    

ري عن هذه العوامل واملتغريات يف شكل رقمي، لذا ظهرت نظرية القرارات، اليت ـدف إىل                التعب

متكني اإلدارة يف املؤسسة من إختاذ القرارات يف ظل الظروف، اليت تتميز بالتغيري والالتأكـد، إذ                

 وملـا   .يؤثراخلطر والالتأكد بشكل كبري على متخذ القرار، وكذلك األنشطة املرتبطة باختاذ القرار           

كان اخلطر يف بعض حاالته إمكانية التعرض للفشل يف حني تتصل درجة الالتأكد بعدم املعرفـة،                

وملا كان أي قرار من القرارات يتضمن ثالث مكونات هي حجـم اإلسـتثمارات، إحتمـاالت     

حدوث النتائج، والنتائج نفسها، واحتماالت فقد اإلستثمارات، يف حني يرتبط الالتأكد بالنتائج             

فسها، وما إذا كانت ستحدث أم ال، فإنه لذلك كلما زادت درجة اخلطر والالتأكد كلما أدى                ن

ذلك إىل نتيجتني ، األوىل هي زيادة الوقت املستغرق يف التوصل إىل قـرار، والثانيـة إسـتعداد                  

الشخص املدير لتخصيص اهود واإلستثمارات الالزمة لتطوير متكنه من ختفيف درجة اخلطر أو             

                                                           
،  )2002/2003 مطابع الوالء احلديثة، القاهـرة،       (مقدمة يف حبوث العمليات والعلوم اإلدارية       ،أمحد فهمي جالل  ـ    )1(

  .11ص 
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ة الالتأكد املصاحبة إلختاذ قرار معني، ولعل إستخدام النماذج يعترب أحد الوسائل            جقليل من در  الت

 .ملواجهة اخلطر والالتأكد

النوع األول من هذه النماذج يطلق عليه النماذج النمطية، واليت حتاول أن تصف كيف جيب               

لذي يطلق عليه النماذج الوصفية،  معينة، والنوع الثاين وا  قيمةأن يتخذ األفراد القرار بغرض تعظيم       

 .)1("والذي يصف األسلوب الفعلي إلختاذ القرار 

النوع الثالث وهي النماذج  اإلقتصادية وتقوم على الرشد الكامل ، ويف هذه النماذج فـإن                

يأخذ كل بدائل حلول املشكلة يف اإلعتبار، وأنه على علـم بالنتـائج             " متخذ القرار يفترض أنه     

كل بديل،  وتتوافر لديه القدرة  على تقييم نتائج كل بديل باستخدام نظـام تقيـيم                 املترتبة عن   

 .)2("معني، ولديه القدرة أيضا على ترتيب البدائل طبقا لقدرا على حتقيق أهدافه 

تعتمد على جمموعة من اإلفتراضات ، وأن متخـذ     " النوع الرابع وهي النماذج اإلدارية وهي       

 ضوء ما يسمى بالرشد املقيد، وطبقا لذلك فإن         يف الرشد الكامل، ولكن     القرار اليتصرف يف ضوء   

متخذ القرار يفترض منه أن يأخذ يف اإلعتبار عدد حمدود من البدائل املمكنة حلـل املشـكلة وأن                 

 املتوقعة لكل بديل، وأن تتوافر لديه قدرة حمدودة وتقريبيـة           جيكون على علم بعدد قليل من النتائ      

 .)3("وذج الذي ميثل الواقع الفعلي وبسيطة عن النم

 يف تقرير اإلستراتيجيات اإلختيارية عندما جيد صانع القرار         مإن نظرية القرار ميكن أن تستخد     

نفسه يف مواجهة بدائل قرار عديدة، ومنط غري مؤكد، أو ملئ باخلطر من األحداث املسـتقبلية،                

وقف إدارة اخلطر وأن أنواع مواقف إختاذ وهذا بالضبط هو املوقف، الذي يواجه  مدير اخلطر يف م    

القرار هي إختاذ القرار يف ظل التأكد ، أين يكون صانع القرار املستقبلي على علم ويقني به، واختاذ      

القرار يف ظل اخلطر، حيث تؤخذ بدائل وتقديرات متاحة لكل البدائل، واختاذ القـرار يف ظـل                 

معلوم عن إحتمالية أو فرصة حدوث احلاالت       شيء  الالتأكد حيث توجد بدائل ، إال أنه اليوجد         

 .املختلفة، وهكذا هي حالة اخلطر املايل، وظروف املؤسسة جتاه كل قرار يتخذ

@bîãbq@ZòîÛb½a@ñ‰a…⁄aë@ïÛb½a@ŠĐ¨a@

                                                           
  .179، ص ) 2002قافة العربية، القاهرة،  دار الث ( أساسيات السلوك اإلنساين يف التنظيم  ، خريي اجلزيريـ   )1(
  .161 ، مرجع سابق ، ص مقدمة يف مبادئ اإلدارة  ، خريي اجلزيريـ   )2(
  .162سابق ، ص الرجع ـ امل  )3(
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لتحليل اخلطر املايل، فإنه البد من التركيز على حتليل اهليكل املايل واإلدارة املالية للمؤسسـة،               

قدرة هذه األخرية على مواجهة آثاره املختلفة، وميكن اإلهتمام بتحليل اخلطر املـايل             وذلك ملعرفة   

ملؤسسة على اإلستمرار، اليت يـتم يف ضـوئها         ابالتركيز على حاالت العسر املايل، وحتديد قدرة        

ـ  وقـع إعداد القوائم املالية وكذا التأكد من إستمرار املؤسسة يف أداء عملياا املتعددة، أو الت              أن  ب

املؤسسة آيلة إىل الفشل وعدم القدرة على اإلستمرار، وهي كلها تعد مراحل اخلطـر املـايل يف                 

 .املؤسسة، مما جيب أن تضطلع به اإلدارة املالية خصوصا

فدور اإلدارة املالية من خالل عملية التحليل املايل تبدي دائما موقف املؤسسة حول األعمال،              

لي، ومتكن من تقييم النتائج املالية، والوضعية املالية، واملوافقة أو الرفض           اليت تقوم ا يف امليدان العم     

إلعتماد سياسات معينة لتغيري الوضعية املالية أو اإلستقاللية للمؤسسة، ومقارنة وضـعيتها مـع              

إعطـاء  " مؤسسات أخرى تتواجد يف نفس جماالت النشاط، كما تتمكن اإلدارة املالية أيضا من              

ري املايل للفترة حتت التحليل، واإلطالع على مدى صالحية السياسـات املاليـة،             حكم على التسي  

ت التحليل وكذا التحقق من املركز املـايل للمؤسسـة          حتواإلنتاجية والتموينية والتوزيعية للفترة     

واألخطار املالية، اليت تتعرض هلا بواسطة املديونية مثال، وإعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات            

إضافة إىل إختاذ قرارات حول اإلستثمار أو التمويل،        . )1("الية  يف املؤسسة وعلى املردودية فيها        امل

ستفادة منها يف الرقابـة     ليها لإل إأو توزيع األرباح، أو تغري رأس املال ، ووضع املعلومات املتوصل            

للتقديرات املستقبلية  ساس  أليها ك إالعامة لنشاط املؤسسة، وكذا وضع املعلومات والنتائج املتوصل         

 .لوضع برامج امليزانيات التقديرية

إن وجود اخلطر بأنواعه اليعين إغفاله أو إمهاله ، بل األمر يفترض دراسته ومواجهته لتخطيه               

عمليا، وصوال للوضعية السليمة يف املؤسسة، املتمثلة يف احملافظة على إستمرار بقاء هذه األخـرية               

ذي يتطلب حتقيق نتائج إجيابية حتافظ على رأمسال املؤسسة،  وزيادته من   وتوسيعها ومنوها، األمر ال   

تضـمن  وفترة ألخرى، تقوية للمركز املايل، ودفعا للخطر وآثاره، وتأثريه على الكفاءة املطلوبة،             

التوازن املايل واملردودية، ولـن     : إلدارة املالية إستمراريتها وسريورة نشاطها بتحقيق شرطني مها         ا

لك سوى بتحليل هذا النشاط، دوريا، ويف كل مرة يفرض األمـر ذلـك ، والتحليـل                 يتأتى ذ 

                                                           
  .13 - 12ص ص ، ) 1988دار البعث، ( ، ) حتليل مايل 1ج ( تقنيات مراقبة التسيري  ، ناصر دادي عدونـ   )1(
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والتشخيص اإلقتصادي  دف إختبار هذين العنصرين،  وإىل حتديد اخلطر احملدق باملؤسسة، وهي              

 .عمليات ضرورية للكشف عن جوانب القصور يف السياسات احملددة، والقرارات املتخذة

حلاصل، واملسبب لنتائج اخلطر، الذي تسجله املؤسسة ، فالتحليـل  وملعرفة مصادر اإلختالل ا   

املقارن مثال، والتشخيص الدوري للنتائج على مستوى امليزانيات ، والبيانات واملعطيات اإلحصائية    

األخرى تظهر وضعية املؤسسة ومشاكل التسيري،  خصوصا وأن مؤسساتنا تعاين مشاكل يف تسيري              

ى حتقيق املردودية، ومشاكل يف إدارة النقدية ا، وهلذا فكل حتليـل            األموال ومشاكل على مستو   

والفشل أوتشخيص يبني فيما إذا كانت أي مؤسسة مدروسة تعاين إختالال ما قد يؤدي إىل اخلطر                

وما هي اإلجراءات التصحيحية املناسبة ملواجهة هذا اخلطر، أم أا مل ذلـك ، األمـر الـذي                  

 .وديتها ويؤدي ا إىل حتمل تبعات اخلطرينعكس على توازا ومرد

  :ثلإن عدم دراسة وحتليل اخلطر يرجع الشك لعوامل عديدة م

قصور التحليل والتشخيص يف املؤسسة ، فالدارس واحمللل لوضعية مؤسساتنا يتضح له مـدى              

ـ           ك نقص عملية التحليل والتشخيص املشار إليها، أي أن هذه املؤسسات ليست هلا اإلمكانية لتمل

حاطة بأمورها الداخلية واخلارجية، اليت توفرها هذه الوسائل لتستطيع إحداث فعالية  القدرة على اإل  

جديدة جتعلها تتغلب على مشاكلها، وتقوم بتعديل اإلحنرافات احلاصلة، وتغطية النقائص املسجلة            

ـ             ل املعطيـات   أثناء ممارستها لوظائفها أو نشاطاا املختلفة، فالتشخيص هو باألساس حتليـل لك

املتاحة، ملعرفة الوضعيات،  اليت جيب أن حنافظ عليها ونعززها، واليت جيب حتسينها، والـيت مـن                 

 هلا الفشل والعجز عن أداء مهامهـا،  باملطلوب تغيريها، وإال تعرضت املؤسسة للخطر، الذي جيل    

ختاذ أي قرار أو رسـم  هلذا فهناك أكثر من سبب يستدعي القيام بالدراسة املالية واإلقتصادية قبل إ        

يطلب التشخيص يف املؤسسات يف كل مرة       " ذلك إذ يرى بأنه     ب أحد املؤلفني    ررأي سياسة، ويق  

حتتاج فيه هذه األخرية إىل إختبار وضعيتها وتقييمها، خاصة وأن هناك عوامل يف وقتنا احلاضـر                

نافسة مما يلزم املسريين    حتتم بل تفرض ذلك، كالتطور التقين السريع ، وتطور األسواق، وزيادة امل           

بدراسة وتقييم فوريني وبوترية سريعة يف كل مرة يتطلب األمر ذلك، النه بفحـص املعلومـات                

وإظهار نقـاط الضـعف،     ... ) أزمة، خسارة   ( والوثائق املتاحة يكشف عن أسباب أي عجز        

 .)1("وحماولة معاجلتها وتعديلها، لتطوير وحتسني معدل املردودية 

                                                           
)1(  - GERARD BROWN , Le diagnostic de L’entreprise , ( 3eme  Edition , PARIS , 1975 ), P 16 . 
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ـ معرفة مستوى اخلطـر ـا تفر      لتقييمها و  التشخيص لوضعية املؤسسة هو      واللجوء إىل  ه ض

ظروفها الداخلية واخلارجية، وقد مت حتديد هذه الظروف يف شكل أسباب مت حتديدها فيما سبق،               

وهي الظروف اليت حتدث اخلطر، وتؤدي إىل حتقيق الفشل وإحـداث اخلسـائر باملؤسسـات،               

يوجد " غوط وقيود ، ويورد أحد املهتمني يف هذا الصدد بأنه           فاملؤسسة تتعرض طيلة نشاطها لض    

 عملية تفاعـل    ننوعني من القيود متارس ضغطها على املؤسسة بشكل مباشر وهي قيود نامجة ع            

املؤسسة كمنظمة مع بقية األطراف اليت متلك عالقة وطيدة مع هذه األخـرية، كاملسـامهني يف                

إخل، إضافة إىل القيـود األخـرى       ... ين واملقرضني لألموال    رأمساهلا، واألجراء واملسريين واملورد   

املردودية واإلسـتقاللية   كاملنجزة عن الظروف اإلقتصادية، اليت حتدد إرتباطها الدائم باملؤسسة ،           

 .)1("املالية والنمو والفعالية واستمرار التواجد أو البقاء 

ه اخلطر، فاملؤسسات اليت حتقـق      وواضح من هذه القيود أسباب معاناة املؤسسات ، اليت جتاب         

خسائر هي يف حالة تستهلك فيها من املوارد ماالطاقة هلا به على إنتاجه منها، وهـي التسـتطيع          

حتقيق أرباح، وبالتايل فهي تعد يف طريقها إىل حتمل اخلطر ونتائجه،  وهي أيضا يف الطريق خلسارة          

درة على الدفع، كما تفقـد مورديهـا        مسامهيها بعد خسارة رأمساهلا، وتضحى يف حالة عدم الق        

ومقرضيها يف آن واحد، وهكذا تتأثر مردوديتها ، وتفقد كفاءا لإلستمرار والنمو، ممـا يعـين                

 .ضرورة مواجهة اخلطر قبل الوصول إىل هكذا حال

إن قصور عملية التحليل التشخيصي يف مؤسساتنا واملشار إليها آنفا، ليس إمهاال مـن هـذه                

إلدارة فيها، وإمنا لغياب الفرد القادر والكفء للقيام ذه املهمات الضرورية، ذلك            املؤسسات أو ا  

أن هذه العمليات تتطلب شروطا البد من توافرها، كاخلربة واملعارف الفكرية واملنهجية ، والقدرة              

شاكل على كسب ثقة األطراف  املتعامل معها، واإلتسام باملوضوعية يف إختاذ القرارات املتعلقة بامل             

املطروحة، وتوافر املعطيات املطلوبة لعملية التحليل والتشخيص مما يسـتدعي تواجـد مكاتـب              

للدراسات والبحوث والعناية بكل ما تتطلبه من كلفة عالية ، وتوفري الظروف املالئمة هلا باهتمام               

 .اإلدارة ا، وتوفري درجة التفهم لدورها لدى كل األطراف داخل املؤسسة خصوصا

                                                           
)1(  - HUBERT DE LA  BRUSLERIE , La Fonction  Financiére et le Comportement des Organisations,        ( 

dunod, PARIS, 1980 ) , P 161 
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ن التشخيص شامال إذا ما ركز على املؤسسة كليا من خالل خمتلف نشـاطاا حبصـر       ويكو

كافة مشاكلها الداخلية واخلارجية،  وقد يكون وظيفيا إذا ركز  على وظائف املؤسسة املتخصصة               

كتشخيص املوارد البشرية من خالل العمال املوجودين، ومستوى تكوينهم، وتناسب التقنيـات            

إخل، وهو يكون تسويقيا ميكن من معرفة رقم األعمال،         ... املعرفة املتاحة هلم     حجم   عاملستخدمة م 

والسوق احمللي والدويل مثال، ويكون إستراتيجيا حيدد املتاح واملطلوب من املوارد بغرض جنـاح               

التقييم اجليد ملختلف وظائف املؤسسة، وحتليل وترية       " املؤسسة، وهو يعين حسب أحد الدارسني         

واق منتجاا، واإلدراك الواعي ملختلف قواعد عمل األقسام والوحـدات والورشـات            سألالنمو  

ختلف املتواجدة، ومعرفة اإلجيابيات واألخطار احملدقة بكل قسم، مع حتديد نقاط القوة والضعف مل            

، وهو ما ميكن التشخيص اإلستراتيجي من حتديد خمطط يـبني           )1("وظائف ونشاطات املؤسسة    

دائل األساسية للمؤسسة، وبشكل متناسق، سواء كان ذلك على املدى املتوسـط            اإلختيارات والب 

 .أو الطويل، أي حتديد األهداف واألسواق والنشاطات والوسائل واملوارد 

@brÛbq@Zò��ûàÜÛ@áîîÔnÛa@òîÜàÇë@ïÛb½a@ŠĐ¨a@

 تكمل عملية التقييم دور التحليل والتشخيص املذكورين، وعملية التقييم جيـب أن تكـون             

ل والتوازن املايل، والسياسة املالية املتبعة      الغستهيكل تكاليف اإل  " ية متكررة وتسمح بدراسة     دور

 يسمح باحلكم على السياسة العامة احملددة واملتبعة من قبـل           الذيمن طرف املؤسسة، وهو األمر،      

 فترة متتد مـن     املسريين واإلداريني، ويبدي مدى جناعة القرارات املتخذة، واليت تظهر نتائجها يف          

وذا تعد عملية التقييم من ضروريات عمل املؤسسة ، وميكن التركيز           . )2("ثالث  سنوات ألكثر     

و أ يف كل حني، مما يبني تدهورا سريعا         هذه األخرية فيها على املعطيات واملعلومات، اليت تنجزها       

 وحدات املؤسسة أو ـذه   تا أو متكررا ، وفيما إذا كان يتعلق جبزء من         قمنتظما يف وضعيتها ، مؤ    

األخرية ككل، مما جتب معه اإلحاطة باألمور، ومعرفة الظـروف املرتبطـة بنشـاط املؤسسـة،                

وخبصائص عملياا، ومؤثرات الصناعة، اليت تعمل فيها، وكل ما يتعلق ا من ظروف إقتصـادية               

يني،  املسؤولني عن النشاطات     حملية أو دولية،  وكذا إثارة النقاش املعاجل لألمور مع املديرين الرئيس           

ويلية واإلدارية، حىت تفهم وضعية املؤسسة فيما إذا كانت متلك القـدرة            ماحملاسبية والتشغيلية والت  

                                                           
)1(  - KAMEL HAMDI  , Comment Diagnostiquer et Redresser une Entreprise , ( ed , Rissala, Alger, 1995,       

P 30 - 31 . 

)2(  - P. MANGE et BERNARD MEULET  , Gestion de la P.M.E, ( 1er edition Nasson , Paris, 1982 ) , P 7 
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على اإلستمرار أم ال بالرجوع للخطط املوضوعة، والوقت احملدد هلا،  أي الوقت املناسب يف ضوء                

 .دورة اإلستغالل باملؤسسة 

 مبدى قدرة املؤسسة على تنفيذ هذه اخلطط، وتأثريها علـى قـدرة             ية التقييم لكما تم عم  

 البقاء يف دنيا األعمال، وقد تتعلق هذه اخلطط باألصول كما تتعلق بـاإلقتراض أو                على املؤسسة

وسيعتمد يف ذلك على  وثـائق       . إخل... هيكل الديون، وخطط اإلنفاق، وخطط حقوق امللكية        

،  للوصول ملعرفة درجة اخلطـر املـايل         ة القائم قديراتت والت ومستندات مما يشكل نظام املوازنا    

 : اآلتية ر أي قياس مدى قدرة املؤسسة على اإلستمرار أم ال مما يتطلب اإلهتمام باألمومستقبال

جـه  ا قـد يو   الذية والالتأكد   يـ النظم والوسائل الالزمة للتحذير من األخطار املستقبل       " 

 .املؤسسة

 .لمعلومات ودرجة جودا وحتديثها ل يرالتقدـ املوازنات ونظم 

  .التقديراتـ مدى مالءمة القروض اليت بنيت عليها املوازنات و

 للعوامل املتغرية سواء كانت حتت رقابـة اإلدارة أو          قديراتـ درجة حساسية املوازنات والت    

 .خارج رقابتها 

 .ـ اإللتزامات أو التعهدات مع الغري سواء لتلقي ، أو منح الدعم 

 .ـ مدى كفاءة شروط التسهيالت اإلئتمانية والتوريد باآلجل

ـ ضغط اإلدارة حلل املشاكل، اليت قد تؤدي إىل عدم القدرة علـى اإلسـتمرار، ومـدى                 

 .)1("مرونتها، وقدرة املديرين على تنفيذ هذه اخلطط بكفاءة 

ديد اخلطر املـايل   التحليل، لتحا منوهكذا يتضح أن عملية التقييم تعد عامال حمفزا على مزيد 

وأثره على املؤسسة،  وعلى إستمراريتها وبالتايل إختاذ  قرارات مناسبة فيما خيص إدارا للحد من                

أثراخلطر املايل أو تبيان عدم القدرة على ذلك مما يعين تغلب هذا األخري وتـأثريه القـوي ملنـع                   

 .املؤسسة من اإلستمرار يف النشاط 

                                                           
)1(  - The Institute Of Chartered Accountantes in England and Wales Statement N° 130 , The Going Concern  

          Basis in Financial Statmentes , 1994 , P 57 - 75 . 

  .130 - 129ص ص   مرجع سابق ، ، صافيناز عبداحلي عبداحلميد: أورده 
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عدم اإلستمرار نظرا لوجود تأثري اخلطر املايل وجـود املشـاكل            إىل   ومن العوامل اليت تشري   

عجز السيولة، زيادة اإللتزامات املتداولة عن األصـول        ( املالية، والصعوبات يف مقابلة اإللتزامات      

خسـائر  ( وكذا مشاكل التشـغيل     ) املتداولة، عدم القدرة على تسديد الديون، نقص األموال         

ضـعف  ت املستقبلية املشكوك فيها، عمليات التشغيل احملفوفة باخلطر،         املتكررة، اإليرادا التشغيل  

 تركز املؤسسة يف عملية التقييم على تقييم األداء خصوصا،       أن كما يتطلب ) الرقابة على العمليات    

وينصب ذلك على برامج التشغيل وأثرها على كيفية اإلنتفاع بـاملوارد املتاحـة يف مسـتويات                

صال حملاسبة املسؤولني عن املؤسسة ، وبغرض إقتراح العـالج املناسـب            اط املتعددة، تو  ــالنش

فحص إلجنازات الفرد العامـل مـن       " لتاليف القصور يف األداء،  مبا تعنيه عملية تقييم األداء من            

خمتلف النواحي، وعلى مدى فترة زمنية حمددة، طبقا ألسلوب متناسق وموحد، بغرض التوصل إىل              

، اليت تؤدي إىل حتسني مستوى اإلجناز، ولتحديد مستويات جديـدة يف            إتفاق حول أفضل السبل   

شكل من أشكال الرقابة، يركز فيها على حتليل النتائج         " أو أا   . )1("العمل للفترة الزمنية القادمة     

ل إليها من خالل اجلهود املبذولة على خمتلف املستويات دف الوقوف علـى             ــاليت يتم التوص  

حدات األعمال يف إستخدام املوارد املتاحة افضل إستخدام، وترشـيد اإلدارة       داف و ــحتقيق أه 

 . )2("يف إعداد اخلطط املستقبلية 

قياس األداء الفعلي ، أي ما أدي من عمل ومقارنة النتائج           " كما حيددها مؤلف آخر على أا       

رة حية ملا حدث، وملا     ليها حىت تتكون صو   إحملققة بالنتائج املطلوب حتقيقها، أو املمكن الوصول        ا

 .)3(" املوضوعة ططحيدث فعال، ومدى النجاح يف حتقيق األهداف وتنفيذ اخل

 فإا جتتمع كلها حول دراسة اإلجناز والتنفيذ يف كل مرة           مومهما تعددت التعاريف واملفاهي   

 فيما إذا   وى الربامج واملوارد املتاحة للمؤسسة، لتحديد     تتقوم املؤسسة بنشاطاا، وهو يتم على مس      

ف خصوصا، الـيت جيـب تفاديهـا مسـتقبال،     عان مواطن الضيمت حتقيق األهداف املسطرة، وتب    

 :ولتحاشي ما يسمى بفجوة األداء، اليت ترجع أسباب تشكيلها إىل 

 .ـ عدم تالؤم اإلستراتيجيات احلالية مع التغريات البيئية والظروف الداخلية " 

 .ـ املوارد املتاحة أمام اإلدارة 
                                                           

  .75 ، ص 13، العدد  )1980 جملة التنمية اإلدارية، بغداد، متوز، " (تقييم األداء وسيلة هلدف"   ،مهدي صقرـ   )1(
  .81، مرجع سابق ، ص التحليل املايل وتقييم األداء والتنبؤ بالفشل  ، محزة حممود الزبيديـ   )2(
  .11، ص )  ج م ع ،  دون ذكر السنة ( تقييم األداء يف املنشأة الصناعية  ، سهري الشناويـ   )3(
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 .)1("ـ التنفيذ غري الصحيح هلذه اإلستراتيجيات من قبل اإلدارة 

 :وهي متثل بيانيا كاآليت 

 

 

 

 

 vÏ���������õa†þa@ñì@ : ) 7 (  رقمشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة احلقيقية للعامل يف فتـرة    يالكفا" وبتفادي فجوة األداء يف إجنازات الفرد العامل ميكن معرفة          

 اإلدارة يف إختاذ القرار بشأن العامل وإرشاده إىل مواضـع القـوة             زمنية معينة، األمر الذي يعاون    

إذ تعد عملية التقييم مهمة من مهمات اإلدارة، وتتعلق باملسـتقبل، ألن نتـائج              . )2("والضعف  

 عند كل عملية ختطيط وتنفيذ لألنشطة اجلديـدة،         ىالتقييم ترتبط باملستقبل، وهو ماجيب أن يراع      

                                                           
  .83 - 82ص ص ، مرجع سابق ، شلالتحليل املايل وتقييم األداء والتنبؤ بالف  ، محزة حممود الزبيديـ   )1(
سـعيد  ، عن مرجع    أثر إدارة اجلودة الشاملة على تقييم أداء العاملني        ، عايدة سيد حطاب، صالح منصور عباس     ـ    )2(

  .465 ص  ، مرجع سابق، يس عامر

 فجوة

 األداء
 مقياس األداء

 الزمن

 . جـ 
 ب

} 

 أ

. 

 منحنى األداء: يمثل أ ب 

 الهدف: جـ 

فجوة األداء ، التنبؤ بانخفاض : جـ ب 

 .قليل في  األداء

 
 املايل وتقييم األداء والتنبؤ  التحليل ، محزة حممد الزبيدي :املصدر 

  .82           بالفشل، مرجع سابق ، ص 
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، وتبتعد عن اخلطر،  وعن حدوث الفشل ا، فإذا كانت كفاءة األداء،        حىت تنتفي أخطاء املؤسسة   

تعين القدرة على إجناز األعمال املطلوبة كما  وكيفا خالل فترة زمنية معينة فمما الشك فيـه أن                  

أداء أي عمل يتأثر بعدة عوامل منها القواعد التنظيمية لإلدارة القائمة، وتعريف الوظائف، وتبيان              

اهليكل التنظيمي، ووضعها الذي يقسمها إىل واجبات واختصاصات مطلوبـة جيـب            أمهيتها يف   

إمتامها ليدرك القائمون على أمر املؤسسة فيما يعد طبيعة العمل الواجب أداؤه، وطريقة األداء، اليت               

لتجديد قدراتـه وكفاءاتـه     ) املوظف  ( ميكن فيما بعد تقييمها لتعديلها، مث تبيان القائم بالعمل          

ية والعملية والسلوكية، وإظهار ظروف العمل والبيئة اليت يؤدي فيها عمله، وهي خطـوات              العلم

عملية حامسة وحتمية البد أن تتواجد يف أي مؤسسة تود إجياد متطلبات التقييم األساسية، علـى                

إعتبار غياب املقاييس النمطية عمليا، وهو أمر البد أن يعوض بوضع مؤشرات حقيقية فعالة لقياس               

اء األعمال، وهكذا تصل املؤسسة إىل ضبط أدائها مبا يوصل إىل التحكم يف النتـائج النهائيـة،                 أد

ذلك أن عملية ضبط األداء تشمل إستمرار القياس ملعرفة األداء الفعلي ومقارنته باألداء املخطط، مث     

 يف حد ذاته    إجراء التصحيح الالزم مبا يكفل  حتقيق األداء وعدم تسجيل إحنرافات سلبية، والضبط            

عملية املراقبة والتحكم واختيار كلمة ضبط يتم على أساس         " يعين الكثري للمؤسسة على أساس أنه       

أا أمشل هذه الكلمات للمعىن املراد، وهو وضع السلوك املقصود حتت التحكم عن طريق املراقبة               

 .)1("أو الرقابة 

رت، فال يتحتم وجود تفاعـل بـني        وإذا كان تقييم األداء يتم يف اية مرحلة طالت أم قص          

التقييم والعمل نفسه، فإن ضبط األداء يتم طول الوقت، حيث تستخدم نتـائج تقيـيم املرحلـة                 

السابقة للتأثري احلايل أو التايل، أي أنه مع سري العمل، حبيث يكون هناك تفاعل قوي بني العمـل                  

 .وعملية الضبط

بط من العمليـات املسـاعدة لـإلدارة يف         ضالإن عملية التحليل والتشخيص وتقييم األداء و      

املؤسسة لإلبتعاد عن اخلطر، وحتقيق النتائج اإلجيابية، اليت تدعم وضع املؤسسة اإلجيـايب هـذا،               

خاصة إذا روعيت املبادئ العامة، اليت تقدم عليها هذه العمليات، واألهداف احملددة هلا يف ايـة                

مقياس الربح، " ها،  مثل مؤشرات تقييم األداء اليت تشمل          القيام ا، واملؤشرات املستخدمة لتطبيق    

ومعدل العائد على اإلستثمار، ومعيار القيمة املضافة، ومعيار حتقيـق اخلطـة ومعيـار الكفـاءة               

                                                           
  .13 ، مرجع سابق ، ص تقييم األداء يف املنشأة الصناعية  ، سهري الشناويـ   )1(
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خاصة إذا إستكملت  عملية تقييم األداء باستخدام املقـاييس أو املؤشـرات             . 1)*()1("اإلنتاجية

 من رقابة فعالـة ، تصـحح األخطـاء وتـأيت            هتكامل، مبا تتطلب  املذكورة آنفا بعملية الضبط امل    

 .بالتعديالت التصحيحية الالزمة يف حينها 

 

ïãbrÛa@kÜĐ½a@

íbÈß���îÓ@����Đ¨a@÷b���������@Š@

تعترب معايري قياس مستوى اخلطر يف املؤسسة عديدة، ومتس نشاطات هذه األخرية، وبالتايل هلا        

 :ية اليت تعيشها املؤسسة حىت التتطور لألسوء ومنها  على التعديل يف الوضعةالقدر

@üëc@ZòîàØÛa@�íbÈ½a@

النسب املالية، القيمة املضـافة،     ( لكمية يف دراسة امليزانيات وحسابات النتائج       اتتمثل املعايري   

 هي معايري داخلية تتركز   و) .  إخل  ... رقم األعمال، النتيجة الصافية، القدرة على التمويل الذايت         

فعلـى  . ا ميكن التحكم فيه نسبيا    مم تعد   يعلى مستوى احمليط الداخلي للمؤسسة بصورة أكرب، أ       

مستوى دراسة امليزانيات وحسابات النتائج ميكن للمؤسسة القيام بتحليل امليزانيـات وحسـاب             

ايل، كما صايف رأس املال العامل على إعتبار أنه احملدد هلامش األمان املايل،  ويعد مقياسا للتوازن امل   

تقوم بتحديد بل بتقدير اإلحتياجات من الرأمسال العامل، ومعرفة وضعية النقدية، دراسة حركـة              

األموال عن طريق  دراسة اجلداول أو القوائم املالية،  ودراسة السياسات املالية على املدى القصري،                

 لإلستثمارات سواء كان    والسياسات املالية على املدى الطويل، وهي تتعلق خصوصا بالتقييم املايل         

ذلك يف املستقبل األكيد أو غري األكيد ومعرفة هيكل التمويل وتكلفـة رأس املـال وتركيبـه،                 

وتاثريات هذه العناصر كلها على التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال، واليت تعد التكلفة املعتد ا               

 .، أو رفضه م بأي مشروع إستثماريأثناء إجراء املقارنة بني التكلفة والعائد إلختيار القيا
                                                           

 1970رة،  ــــــ دار النهضة العربية، القاه     (دروس يف إقتصاديات املشروع الصناعي      ، د موسى أمحد رشا ـ    )1(
 .105 - 104ص ص ، )

، زينب حـوري ـ ملزيد من اإلطالع والتفصيل فيما خيص هذه املؤشرات ميكن اإلطالع على رسالة املاجستري للباحثة                ) ❁(
وكذلك رسـالة الـدكتوراه      . 1989 اإلقتصادية ، جامعة قنسطينة ،       تقييم األداء يف املنشأة الصناعية، معهد العلوم      

، حتليل وتقييم األداء يف املنشأة الصناعية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة             عبدالفتاح بومخخم للباحث  
 .2002منتوري، قسنطينة، 
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قياس "عين يف نظر أحد املؤلفني اإلهتمام بعناصر عديدة منها ت يتكما يتم اإلعتناء باملردودية، ال

ـ تطور رقم األعمال ودراسة النتيجة الصافية، وقدرة التمويل الذايت،  ودراسة السيولة ملعرف             ة ــ

قييم وضعية النقدية ، واستخدام النسب املاليـة        تطور رأس املال العامل الصايف، واإلحتياجات وت      

للمؤسسة حبساب إمجايل الديون ومقارنة األموال اخلاصة بالديون املتوسطة والطويلة املدى، وحتليل            

 .)1("النفقات 

ص يوهكذا يتبني بأن املؤشرات الكمية هي عمليات من صميم عملية التقييم املايل والتشـخ             

قق أهداف املؤسسة حبيث تدار الوظيفة املالية بالتركيز علـى العناصـر             املايل، وحت  التقديراملايل و 

ارسة من تـأثري علـى حتقيـق    ميالداخلية خصوصا مع األخذ يف اإلعتبار لكل احمليط اخلارجي مبا    

 . التوازن واإلستقرار والرحبية والتحكم يف اخلطر املايل

@@bîãbq@ZòîÇìäÛa@�íbÈ½a@

ما من السهل قياسها، مثل خربة اإلدارة ومسـتوى تفـويض           وهي معايري ذاتية لن يكون دو     

 ،)مستوى التكنولوجيـا    ( السلطة، وحالة املباين واآلالت ومدى تناسبها مع املعروض يف السوق           

لدى املؤسسة ، وسـيتم     ) املالءة  (ومدى إستخدام املؤسسة للموازنات السنوية، وقدرة التسديد        

 :اآليت  من التفصيل كءتناول هذه العناصر بشي

1@@ñ‰a…⁄a@ñ��@@�@@

تعين خربة اإلدارة فيما تعنيه حتقيق التكامل بني وظائف التسيري والتسويق والتمويل واإلنتـاج           

والبحوث والتطوير  وأنظمة املعلومات بغرض حتقيق جناحها،  ويتطلب ذلك أول مـا يتطلـب                

يري يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة، سالمة القرار،  وكفاءة ختصيص املوارد،  وتغري التكنولوجيا، التغ        

وإعادة التكوين املايل، وتطوير سلوكيات العاملني،  والتدريب والتطوير والتحفيز، وتصميم العمل            

واإلثراء الوظيفي، وختفيض التكاليف وحتقيق الكفاءة، والتوازن والنمو، ولن يتأتى ذلك إال بترشيد      

ا يسمى بـاإلدارة اإلسـتراتيجية والتخطـيط        تصرفات وسلوكيات أفراد اإلدارة، واهتمامهم مب     

                                                           
)1(  - GERARD BROWN , Le diagnostic de L’Entreprise , OP CIT , P 50 . 
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 املؤدي إىل حتقيق األهداف املـذكورة       1)*(اإلستراتيجي وهي عوامل كفيلة مبساعدم على التغيري      

 .آنفا

عملية اإلسناد الفعلي لألنشطة الوظيفية، والسلطة املقابلـة        " كما تعين عملية تفويض السلطة      

ي أن تفويض السلطة يتم بإسناد جمموعة من الواجبات إىل          أ. )1("هلا إىل فرد معني داخل التنظيم       

ص مبثابة املدير الثاين ، وعندما يسند للمستويات        خأحد األشخاص العاملني حبيث يكون هذا الش      

ـ اإلدارية سلطة إختاذ القرارات فإن ذلك يتيح هلم فرصة للتعليم والتدريب، وهذا مما سيك              ون ــ

اته اإلدارية اخلاصة باختاذ القرارات، كما يتعرف على نتـائج          دافعا وحافزا للمدير لكي ينمي قدر     

ـ القرارات، اليت إختذها مما حيقق له إفادة مرتدة، كما أن تفويض السلطة يؤدي إىل إح               داث ــ

صف ثان من املديرين ومن مث التظهر مشكلة من يرأس املؤسسة، والعكس يضع اإلدارة أو القسم                

ائبا لسبب ما، ويعترب حافزا قويا للمرؤوسني على إسـتخدام  يف موقف حرج عندما يكون املدير غ   

ـ              ا هدفا يف حد ذام يف العمل حبيث تصبح الوظيفة اليت يشغلوـ  ال مطي  اكل طاقا ة ــــ

 .لتحقيق األهداف

مث أن تفويض السلطة حيرر املديرين ، ويتيح هلم أوقاتا حرة لدراسة القرارات اهلامة، وتطوير               

عة يف األداء عند ظهور  أي مشكلة فيتخذ القرار املناسب هلا يف أقصر وقت،               املؤسسة وحيقق السر  

شكلة احلاصلة سيكون أقدر على معرفة مجيـع مالبسـات       مق لل صذلك أن املستوى اإلداري املال    

املوقف، وحيل األمر على أنسب وجوهه، وهو يفضل الوضع اليت تتلقى فيه هذه املستويات قراراا               

 ".من أعلى دائما 

واألمر يتطلب مستوى إقتناع لدى املستويات اإلدارية العليا بالتنازل عن جزء من سـلطام              

للمستويات اإلدارية الدنيا، أي بضرورة التفويض، كما يتطلب نظام للمعلومات ميكن من معرفـة        

نتائج التفويض باستمرار، للقضاء على معوقات عملية تفويض السلطة، اليت حتد من فعالية عمليـة              

لتفويض هذه كموقف املشرفني الذين يقاومون عملية التفويض ألم الميكن أن يفرطـوا بلـذة               ا

اإلستمتاع بالسلطة، أو ألم خيافون من الفهم اخلاطئ من قبل املرؤوسني على أـا نـوع مـن                 

                                                           
  اإلدارة وحتديات التغـيري، مرجـع        ، سعيد يس عامر  : ـ ملزيد من التفصيل عن التغيري وإدارة التغيري يرجع إىل مرجع            ) ❁(

 .سابق
  .242 - 241ص ص ، )  2002 مكتبة عني مشس، القاهرة ، ( مقدمة يف مبادئ اإلدارة  ، خريي علي اجلزيريـ   )1(
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الضعف، وقد يكون األمر متصل باملرؤوسني ذام الذين يترددون يف قبول السلطة خوفـا مـن                

 .لعدم الثقة يف النفس الفشل أو 

2bîuìÛìäØnÛa@ôìn�ßë@püŁaë@ïãbj½a@òÛby@@�@@

تعد املباين واآلالت واحدة من املعايري النوعية وخاصة هذه األخرية أي اآلالت اليت ترتبط مبا               

هو معروض يف السوق،  أي مستوى التكنولوجيا وما يستدعيه  من تغيري لدى املؤسسة، والحيصل        

جي إال لدى املؤسسات اليت تستطيع اإلبتكار التكنولوجي وهي مرحلة أعلى مـن             التغيري التكنولو 

احلصول على مستوى تكنولوجيا بني مؤسسات أو بلدان أخرى تعيش تبعية تكنولوجية، ولكـن              

تطبيق أساليب تكنولوجية جديدة يف اإلنتاج  اليعد هو الوسيلة الوحيدة للتقدم التكنولوجي، ذلك              

  أن يتمثل يف شكل درجات عالية من الكفاءة اإلنتاجية،، كما ميكن أن يتولد               أن هذا األخري ميكن   

من تطبيق األساليب اإلنتاجية القائمة بشكل أكثر فعالية، وسوف تكون هنـاك فـرص متاحـة                

لتحسني األساليب الفنية لإلنتاج، وأن الدافع الكبري لتبين تكنولوجيات جديدة هو دون شك زيادة              

أو احلصول علـى أي إبتكـار       ) الريادة التكنولوجية   ( كل إبتكار تكنولوجي    الرحبية ، ذلك ان     

ليـنعكس  ) عائد إقتصادي   ( البد أن يسفر عن تأثري مرغوب       ) التبعية التكنولوجية   ( تكنولوجي  

 .ذلك على تكثيف القوة التنافسية للمؤسسة يف السوق 

ؤسسات تقوم على إسـتخدام     هدف إستراتيجي للم  " وتتمثل الريادة التكنولوجية يف كوا      

ـ اإلبتكارات التكنولوجية كأداة لتحقيق أقل تكلفة ممكنة على مستوى الصناعة بأسره     ا، ــــ

أو إلدخال مزايا فريدة على السلعة املقدمة إىل السوق من أجل حتقيق التفـوق واهليمنـة علـى                  

 تتبعه املؤسسـات مـن   هدف إستراتيجي" أما التبعية التكنولوجية فهي  . )1("املؤسسات املنافسة 

خالل الرغبة يف احلصول على العلم التكنولوجي  من خربة الرواد لتحسني التكنولوجيات اجلديدة              

ملقابلة إحتياجات املستهلك بشكل أفضل،  دون حتمل تكلفة الريادة التكنولوجية حبيث تسـتطيع              

 الصدارة باعتباره املنـتج     املؤسسات يف النهاية أن تتفوق على الرائد التكنولوجي وتزحيه من مكان          

 .)2("األقل تكلفة 

                                                           
،  ، مرجع سابــق  سعيد يس عامر  عن مرجع    "  الدولة، خالل الرؤية التكنولوجية     حتديث " ،  عثمان ىسوحممد م ـ    )1(

  .705ص 
  .706املرجع السابق ، ص ـ   )2(
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وتنبثق الريادة التكنولوجية من القدرة الكبرية على اإلنفاق يف البحوث والتطوير واملقدرة على             

احلصول على املعرفة التكنولوجية  من العمالء أو املوردين، وتراكم اخلربة الفنية، واإلستحواذ على              

 عندما تكون اإلسـتثمارات يف التكنولوجيـا        ختتار التكنولوجية   كما أن التبعية  . براءات اإلختراع 

اجلديدة متخصصة وغري مرنة ، فالتطورات التكنولوجية املتالحقة والسريعة من شأا أن جتعل أي              

تغيري تكنولوجي يتصف بعدم النضج التكنولوجي، األمر الذي من شأنه أن جيعل خطوات التابعني              

 .وات الروادتكنولوجيا أسرع وأيسر من خط

مث إنه يف حالة املؤسسات غري املتطورة يناسبها ما يسمى بالتحديث التكنولوجي دون السعي              

إستبدال أحد مـدخالت العمليـة      " يف جمال التغيري التكنولوجي، ويقصد بالتحديث التكنولوجي        

اجيـة يف   اإلنتاجية اليت أصبحت ذات كفاءة منخفضة بأخرى حديثة تزيد من فعالية العملية اإلنت            

 .)1("حتقيق أهداف اإلنتاج 

املداومة على إقتناء اآلالت واملعدات     : " كما يرى مؤلف آخر بأن التحديث التكنولوجي هو         

احلديثة يف جمال التكنولوجيا اليت تستخدمها املؤسسة، واليت حتقق هلا مزايا التشغيل اإلقتصـادي،              

 .)2("رى املنافسة واجلودة العالية، للقدرة على مواجهة املؤسسات األخ

وذلك حىت تتطور املؤسسة وتصل إىل عملية اإلبتكار والريادة ، وتتخلص من التبعية وجمـرد               

املعلومـات التكنولوجيـة،    " التحديث، كما يناسبها ايضا عملية نقل التكنولوجيا وتتمثـل يف           

تم إسـتخدامها بشـكل   والعلمية، اليت تستخدم يف العملية اإلنتاجية، واليت تتولد يف بيئة معينة، وي  

 .)3("جديد يف بيئات أخرى 

وواضح أن مفهوم نقل التكنولوجيا خيتلف عن مفهوم  حتديث التكنولوجيا، ذلـك أن األول               

يتم من بيئة متقدمة إىل أخرى أقل تقدما، يف حني أن الثاين حيصل يف البيئـة احملليـة، كمـا أن                     

تقتصر عملية نقل التكنولوجيا على أهـداف  التحديث التكنولوجي حيصل يف املدى الطويل، بينما     

قصرية ومتوسطة املدى، كما أنه يتم بالنسبة لصناعات حمددة، وعلى مراحل زمنية متفرقة، يف حني    

                                                           
)1(  - NEHL R , Philosophy Of  Modernization , ( M Ac  Millen , New - York, 1976 ), P 17 . 
)2(  - MICHEL F, Specification Bias in Modern Technology, New Yourk, Holt Rine Hart Winston, 1984, P 9. 

  .711  املرجع السابق ، ص ، حممد موسى عثمانأورده 
)3(   - CARLOS. R , The Technology Transfert Issue ( Marrino, New Yourk, 1991 ) , P 168 . 

  .711  املرجع السابق ، ص ، حممد موسى عثمانأورده 
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يشمل التحديث التكنولوجي كافة الصناعات يف البلد، وأن نقل التكنولوجيا يهدف إىل تطـوير              

هدف إىل حتقيق النمو    يحديث التكنولوجي   مرحلة أو عملية أو صناعة واحدة فقط يف حني أن الت          

 ) .النمو الرأسي أو النمو األفقي ( املتوازن يف الصناعة 

3òíìä�Ûa@pbã‹aìàÜÛ@ò��û½a@âa†‚n�g@@�@@

إخل ضـروري   ... إن إستخدام املؤسسة لنظام املوازنات املختلفة، حماسبية ، ومالية، ونقديـة          

النقدية  وخمتلف املعطيات جتمع لقياس مـدى صـحة          اسبية واملالية و  ومهم ذلك  أن البيانات احمل     

 هذه البيانـات     من رفة سري األداء فيها، كا يستفيد     عاألداء يف املؤسسة، حيث تتمكن اإلدارة من م       

غري املنسوبني للمؤسسة كاملستثمرين الذين يرغبون يف اإلستثمار يف أسـهم املؤسسـة ورجـال               

ؤسسة بعض الديون،  والعاملني بـاألجهزة الرقابيـة         املصارف، الذين ينظرون  يف إمكانية منح امل       

قواعد واللوائح، واإلجراءات والقوانني باملؤسسة، والعمالء الذين       لاحلكومية الذين يتابعون تنفيذ ا    

يقبلون على منتجات املؤسسة، فهي ملخص عن األنشـطة والعمليـات اإلنتاجيـة والتمويليـة               

ة حد أدىن من املعلومات جيب توافره يف هذه امليزانيـات  واإلستثمارية لذلك تتطلب اهليئات الرقابي  

لتساعد يف عملية التنسيق واملقارنة والتقييم،  وذلك لقيمة وتوقيت  ودرجـة اخلطـر املرتبطـة                 

بالتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من املؤسسة، فمراجع احلسابات اخلارجي يستخدم معلومات           

طلوبة يف هذا اال، كما تساعد بيانات املوازنات السنوية املختلفة          هذه امليزانيات لتقدمي التقارير امل    

يف اإلستفادة من املعلومات إلختاذ القرارات، وهي ذاا تظهر نتائج قرارات اإلدارة املالية داخـل               

 .املؤسسة

4@†í†�nÛa@ñ‰†Ó@@�@@I@ñõý½aH@

ا أمهية قصوى وارتباط كبري     يعد مستوى السيولة يف املؤسسة وقدرا على تسديد التزاماا ذ         

باخلطر املايل يف املؤسسة، ويتحدد حجم السيولة مبقدار ما متلكه اإلدارة من موجودات متداولـة،               

واليت تشمل مكونات النقد واإلستثمارات املؤقتة واحلسابات املدينة واملخزون السلعي مبكوناتـه،            

درجة الرفع التشغيلي كما سلف القول يف       وهي كلها ترتبط بالدورة التشغيلية وبالرفع التشغيلي  و        

وهلذا نرى أنه من إهتمامات املؤسسة إيالء العناية للحجـم          . أجزاء أخرى سابقة من هذا البحث     

بقدرا علـى   "  اإلقتصادي واألمثل مما هو مستثمر يف هذه املوجودات، وتعرف سيولة املؤسسة            

سب السري الطبيعي لألمور، أي دون أن حتتاج ألن         الوفاء بالتزاماا يف الوقت احملدد للوفاء ا، وح       
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ذلك أن زيادة السيولة   .  )1("تقترض أو تبيع موجودات غري معدة أصال للبيع لكي تسدد التزاماا            

بأكرب من احلاجة املقررة هلا له آثار سلبية، ونفس الشئ بالنسبة لزيادا أيضا، مث، الـنقص يوقـع               

عن عدم حصول املؤسسة على مستحقاا بصـورة دوريـة          املؤسسة يف خطر أكرب، وهو ينجم       

ـ                 دمنتظمة، أو قيام املؤسسة بتمويل شراء او جتديد املوجودات الثابتة أو العمليات الطويلـة األم

عموما، وبالتايل تركز رأمسال املؤسسة يف املوجودات الثابتة، كما حيصل الـنقص بفعـل حتمـل           

وعمومـا إن   . ا املتاح عن القيام بالنشاط أو التوسع فيه       املؤسسة خلسائر متتالية، أو قصور رأمساهل     

زيادة التدفقات اخلارجة عن التدفقات النقدية الداخلة أي قلة السيولة تعترب من أهم أمراض اهليكل               

التمويلي واختالله، وهو ما متت اإلشارة له سابقا بأنه يؤدي إىل العسر املايل، ويرجع هذا األخري                

ارات اإلدارية  واملالية غري السليمة تؤدي  إىل إختالل اهليكـل التمـويلي              إىل تراكمات من القر   

كافية ملطالب العمليات املختلفـة     " وبالتايل إىل الفشل املايل فمطلوب إذن أن تكون هذه السيولة           

 للمؤسسة بدون زيادة أو نقص،  فالزيادة يف النقدية تعرب عن أموال معطلة  بدون عائد، أما النقص

 . )2("لبا ما يؤدي  إىل إختالل عمليات اإلنتاج مما يترتب عليه نقص يف الرحبية فيها غا

ويستدل على وجود السيولة املالئمة بتحقيق معيار التداول املطلوب، والذي عادة ما يكـون              

وهو املعيار السابق بعـد     (  بوجود أصول متداولة ضعف اخلصوم املتداولة ومعيار السداد اآلجل          

، ويعين املؤشر األول القدرة على احلكم بوجود أصـول          )زون من األصول املتداولة     إستبعاد املخ 

ة ممتداولة مملوكة للمؤسسة  قادرة على سداد التزاماا املتداولة  مادامت هذه األصول أكرب من قي               

قيمة النقدية املمكن جتميعها سريعا، وهـي       " يضاف إىل ذلك معيار السداد السريع أي        . اخلصوم

 ثالثـة شـهور     ـ حسب املعتاد    ـ قيمة اإللتزامات العاجلة السداد يف أفق زمين اليتعدى          تساوي

كما يستدل علـى مسـتوى السـيولة        . )3("مور املؤسسة املالية يف تدرج مطمئن       أوبذلك تسري   

 املتداولة بالنسبة إىل إمجايل األموال املستثمرة سواء يف األصول الثابتة           لوصاملناسب مبعرفة صايف األ   

واملتداولة، ومن األصول النقدية احملصلة خالل السنة على جممل اإللتزامات اجلارية وغريها مـن               أ

 املوقف املايل ومستوى السيولة يف أي       ريغائم النقدية  اليت تعطي ت     قو إضافة طبعا  إىل ال     ـاملؤشرات  

ن السـيولة   حلظة، وهي أمور تعمل على ضبط التدفقات النقدية من وإىل املؤسسة على إعتبـار أ              

                                                           
 . 94، مرجع سابق ، ص التحليل املايل وتقييم األداء والتنبؤ بالفشل ، يديمحزة حممود الزبـ   )1(
 . 434، ص ) 1997 جامعة القاهرة،  (األصول العلمية والتطبيقية للقرارات املالية ، حممد علي شهيبـ   )2(
  .302، ص  )1994 القاهرة ، ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، أمبابة( اهلياكل التمويلية ، أبو الفتوح فضالةـ   )3(
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تشكل مدخل هام إلستمرارية أعماهلا، وتبعدها عن اخلطر املايل الـذي ينتـهي بالعسـر املـايل           

 .فاإلفالس

@@brÛbq@ZòÜàØ½a@ëc@ñ†Çb�½a@�íbÈ½a@

إضافة إىل املقاييس الكمية والنوعية فإنه بإمكان أي دارس أو حملل أن يضيف هلذه املقـاييس                

اإلدارة ، املؤسسة، لوازم اإلنتـاج،      " يت ختص حسب بعض احملللني      مجلة من املعايري املساعدة، وال    

وحبيـث  . )1("املنتجات، الزبائن، السوق، املعطيات احملاسبية، املعطيات املالية، أشكاالت الـدفع     

 :تفصل هذه املعايري بالنسبة لعملية حساا وحتليلها واستخدامها يف القياس كاآليت 

1@ñ‰a…⁄a@@�@Zمر املؤسسة، مستوى تفويض السلطة   الكفاءة ، ع. 

2@ ò��û½a@ @ �@Z@ باجلملة، ( اهليكل القانوين، طبيعة املسامهني، حق امللكية، النموذج اإلنتاجي @

 ) .بالتفصيل، مؤسسات صغرية ومتوسطة، متعددة اجلنسية 

3@xbnã⁄a@Ýöb�ë@@�@Z@@املواد واللوازم، مباين اإلستغالل ، والوسائل اململوكة للمؤسسة.  

4@pbvnä½a@@�@Z@@ التنوع، السمعة، العمر، البحث عن منتجات جديدة. 

5@ õýàÈÛa@ @ �@Z@ دولة ، جمموعات، أفراد، مؤسسات صغرية ومتوسطة ، مقاولة من الباطن، @

 .أصحاب حرف، مزارعني، بالتفصيل، باجلملة 

6@Öì�Ûa@@�@Z@@حملي، جهوي، وطين، دويل، مومسي، تنافسي. 

7�a@pbîĐÈ½a@@�@@òîj�bZ@@ ،كنسبة األجر إىل القيمة املضافة، ونسبة النقدية أو السيولة، معدل اهلامش

املردودية اإلقتصادية، أجل قروض املوردين، أجل حتصيل ديون العمالء، النقدية الصافية ، النمو 

 .احلقيقي، دوران املخزون

8@òîÛb½a@pbîĐÈ½a@@�@Z@@طويلة (قدية، لوحة اإلرشاد، خطط ألجل د املوازنة السنوية، املوازنة النجتوا

التكاليف املالية، دراسة املردودية املالية، املردودية التجارية ، حتديد عتبة املردودية بالنسبة )  املدى 

 .لرقم األعمال

إن املعايري املذكورة تساهم يف مزيد من اإلثراء لعملية الدراسة والتحليل والتقيـيم، وحتديـد               

 حكم حقيقـي،    خذيف املؤسسة، ويف إختاذ القرار يف حينه، وعلى أ         خصوصا   املايلمستوى اخلطر   

                                                           
)1(  - JEAN PIERRE MARIN , OP CIT ,  P 268. 
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وتتطلب لذلك أن ميتلك احمللل، وثائق ومعلومات تساعده على تعديل وضعية املؤسسة يف إجتاه ما               

اخلطر، خاصة وأن هذه املعايري ميكـن  هذا لوضعية،  وهي طريقة جيدة يف احلد من    التتحسن هذه   

 الوقت واخلربة املكتسبة لدى املؤسسة، لذا فقبل أن يتحقق اخلطر فال مناص             أن تتميز وترتقي مع   

من حتليله وإدارته خصوصا، منعا لتحوله إىل فشل يلحق املؤسسة ويهدد كياا، وهو مـا سـيتم                 

 .التعرض له ضمن الفصل القادم من هذا البحث 

 

 

 

 

 

@

Ý–ÐÛa@ò•ý� 

 مبفاهيمه وأنواعه اخلتلفة، وآثاره املتعـددة،     لقد تبني من إستعراض هذا الفصل تعريف اخلطر         

حيث ميزنا اخلطر إىل خطرعام وخطر خاص اللذان يقتربان من اخلطر النظامي وغريالنظـامي،مث              

اخلطرالتشيغيلي والذي يصنف إىل خطر إقتصادي، وخطر طبيعي، وخطر بشري،مثخطراملضـاربة           

 وأنه ذا الشكل جيـب أن       ذاالبحث،واخلطر البحت وصوال إىل اخلطراملايل الذي يعد موضوع ه        

 .موضوع حتليل وتقييم يف املؤسسة، ملعرفة أسبابه الداخلية واخلارجيةاخلطر املايل يكون 

لقد وجدنا ضمن األسباب اخلارجية مثال هناك عامل التكنولوجيا ،والعمالء، واملنافسة، ومن            

ستراتيجية ،واملنتجـات، واهلياكـل،     األسباب الداخلية اإلدارة هي العامل الرئيسي، واألفراد واإل       

اليت تساعد إدارة املؤسسة  عموما واملالية خصوصا علـى مواجهتـه            وأخريا اإلعالم واإلتصال      

بالتحليل والتشخيص والتقييم الدوري باستخدام املؤشرات املذكورة يف هـذا اـال، ووضـع              

 حيـث كانـت      أو مكملة،  املقاييس الالزمة لتحديد مستواه سواء كانت مقاييس كمية، نوعية        

املعايريالكمية داخلية أكثر منها خارجية، كما متثلت املعايري النوعية يف خـربة اإلدارة ومسـتوى               

. التقنية املستخدمة، ومدى إستعمال املؤسسة لنظام املوازنات السنوية، وحتديد قدرة السداد لديها             
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د ذاا واحملـيط اخلـارجي متمـثال يف         واملعايرياملكملة وهي ترتبط أيضا بالتسيري واملؤسسة يف ح       

العمالء والسوق واملنتجات، وكذا املعطيات احملاسبية واملالية، أي أا حتتوي على معايري داخليـة              

 مما مت تناوله يف هذا الفصل، واليت نصل بعده إىل معرفة كيفية  التحكم               وخارجية يف نفس الوقت،   

 اإلسـتمرار يف عـامل      مـن  وجود املؤسسة ومينعها     ، وإاء وجوده حىت  اليهدد      اخلطر املايل  يف

 .األعمال



@Ý—ÐÛarÛasÛb@
@†bÈi⁄@‹Đ©a@ñŠa†g@

ïÛb¾a@Ý“ÐÛa@
@
@
@
@
@
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@
ïÛb½a@Ý’ÐÛa@…bÈi⁄@ŠĐ¨a@ñ‰a…g@

� 
لقد بدأ اإلجتاه  العام لإلستخدام  الراهن ملصطلح إدارة اخلطر يف أوائل اخلمسينات، وكـان                

 موضحا بأن شخصا ما بداخل      1956أول من طرح هذا املصطلح  عام        )  هارفارد يبزنس ريفيو    ( 

خطر املؤسسة،  وأن هذا الشخص جيب أن تتوافر  " إدارة" املؤسسة ينبغي أن يكون مسؤوال عن      

إن املهارات واملؤهالت الواجب    :  " تها أحد  مديري املخاطر احملاسبني كاآليت        صفيه مؤهالت خل  

توافرها يف مدير املخاطر الكفء بسيطة نوعا ما، ويسهل حصرها، إذ جيب أن يكون الشـخص                

عامل مع تسوية املطالب يف كل جماالت التأمني، وأن         ريا بالت بعلى دراية تامة بالتامني، وأن يكون خ      

يكون لديه خلفية قوية عن اهلندسة والسالمة الصناعية، ومعلومات قوية عن الطب، وغـين عـن                

الذكر أن مدير املخاطر جيب أن يكون حماسبا حمترفا، وعلى دراية تامـة بـأمور إدارة النقديـة،                  

ال على تعليم قانوين مستفيض، وفوق ذلك كله يلـزم  والتنبؤات املالية ،كما ينبغي أن يكون حاص    

أن يكون الشخص كاتبا ممتازا، وخطيبا مفوها، وأن يكون معروفا عنه أنه مفاوض ورجل بيـع                

 .)1("ورجل سياسة بارع 

إن هذه املؤهالت هي اليت تسمح ملدير إدارة اخلطر بأداء وظائفه اليت حتدد يف رأي الباحثـة                 

 :ي طبقا لوجهات نظر ثالث ه

ـ مدير اخلطر ينظر له كرجل أعمال مسؤول عن كل خطر يسبب خسارة يف رأس املـال،                 

 .وهو املتحكم يف املؤسسة، ولذلك فهو املسؤول عن كل األخطار اليت حتدث 

ـ ينظر إىل مدير اخلطر أنه مدير التأمني، وعمله هو مراقبة نشاطات املؤسسـة املتعـددة،                 

 .والتعرضات اليت تصيبها 

 اخلطر وظيفته هي التأكد خصوصا من مقدرة املؤسسة املالية ملواجهة اآلثار املترتبـة              ـ مدير 

عن األخطار، وهو املسؤول عن التأكد من  أن إيرادات املؤسسة أو أصوهلا التنقص قيمتها بشكل                

 .غري مناسب بفعل مسببات اخلطر، اليت تفقد املؤسسة السيطرة عليها

                                                           
  .72 -  71ص ص  ، 2003 ) كلية التجارة، جامعة عني مشس  (إدارة املخاطر ، طارق عبدالعال محادـ   )1(
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 يف إكتشاف األخطار اخلاصة باملؤسسة وحتليلها وقياس        وعموما تنحصر وظائف مدير اخلطر    

درجة خطورا واحتمال حدوث التعرضات،  واحلجم األقصى للخسائر املتوقعة،  ومن مث إختيار              

 .أنسب الوسائل إلدارة هذه األخطار

وقد تواكبت حركة إدارة اخلطر يف قطاع األعمال مع حدوث إعادة تقومي ملناهج كليـات               

 نشـر   متلواليات املتحدة األمريكية، وأثناء السنوات األوىل من عقد اخلمسـينات،           األعمال يف ا  

والثانيـة  )  Gordon and Howells( دراستني للمناهج يف الواليات املتحدة األمريكية بواسـطة  

وقد وجهت الدراستان يف ختامهما نقدا الذعا ملناهج كليات األعمال بـأن         )  Pierson  (بواسطة

 إلمتهان الوظائف اإلدارية بقدر ما تكتفي بشـرح الوظـائف واألنشـطة احملـددة           التعد طالا 

 .للمؤسسة

يعود إىل اخلمسينات كما سبقت اإلشارة      " إدارة اخلطر   " ورغم أن تاريخ إستخدام مصطلح      

) هنري فـايول    ( لذلك، إال أن الوظيفة ذاا عرفت يف وقت سابق لعقد اخلمسينات، وقد كان              

هي األنشطة  ( ر  يف علم اإلدارة أول من قسم  كل األنشطة الصناعية إىل وظائف               الفرنسي املشهو 

أي مبا يف ذلك وظيفة أمساها األمن ، إذن         )  اإلنتاجية والتجارية واملالية واحملاسبية واإلدارية واألمن       

  .1916وهي تشبه إىل حد كبري مفهوم إدارة اخلطر وكان ذلك عام 

ملؤسسات األكثر حنكة أن هناك طرق أكفأ من حيث الكلفـة           ومبرور الوقت أدرك مديرو ا    

للتعامل مع اخلطر، وبأن املنهج األكثر كفاءة هذا رمبا يكون منع حدوث اخلسائر بالدرجة األوىل،               

 .وتقليل العواقب اإلقتصادية للخسائر، اليت اليستطيعون منعها إىل احلد األدىن 

لى فكرة مؤداها أن اإلدارة ميكنها بعد التعـرف  ومن هنا جاء علم إدارة اخلطر، الذي يقوم ع      

على اخلطر الذي تتعرض له وتقييمه أن تتفادى خسائر معينة وأن تقلل تأثري البعض اآلخر إىل أدىن                 

حد، وقد أصبحت السيطرة على اخلطر ـ القضاء على اخلطر او تقليله ـ عـامال رئيسيــا يف     

اليت تتجاوز تغيري إحتمال حدوث )  أو السيطرة ( م إدارة اخلطر، وأدى إزدياد التركيز على التحك

اخلسائر  إىل دراسة بدائل أخرى لتمويل اخلطر،  وقد كان اإلستنتاج النهائي الذي مت التوصل إليه                 

 .وأن حتصر يف أضيق احلدود املمكنة" تدار " هو أن التكلفة ميكن أن 

أساليب تطوير اإلستجابة له والرقابة     تم عملية إدارة اخلطر بطرق إكتشافه، وتعيينه، ومعرفة         

عليها، ويتطلب ذلك من إدارة املؤسسة عموما، واإلدارة املالية خصوصا، ضمان احلصول علـى              
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كافة البيانات واملستندات املتعلقة بأوجه النشاط املختلفة، اليت تسمح بالقيام ذه املهمة لدراستها             

رة اخلطر، كما أشري لذلك يف أجزاء سـابقة مـن هـذا    وحتليلها،  ألا تعترب يف غاية األمهية إلدا  

 .البحث، وحىت يكون للمؤسسة إطارا علميا لسياسة إدارة اخلطر ا 

تعظيم أجل وتتضمن إدارة اخلطر العمليات، اليت تتناول حتديد اخلطر، وحتليل اإلستجابة له من   

التعامل " طبقا ألحد املؤلفني     األحداث اإلجيابية، وختفيض األحداث السلبية، ويقصد بإدارة اخلطر       

، ومعاجلة آثارها الضارة عند حتقققها بأقل التكاليف املمكنة، وعلى هـذا            1)*(مع األخطار البحتة  

األساس فإن إكتشاف األخطاء وحتليلها،  وحماولة إجياد الوسائل  احملددة للـتحكم فيهـا متثـل                 

  .)1("اجلوانب الرئيسية ملهام إدارة اخلطر 

ـ        " ريف إدارة اخلطر بأا     كما ميكن تع   ر ـتلك اإلدارة اليت تقوم بتحديد واكتشـاف اخلط

البحت وقياسه كميا دف تقليل تكرار  احلوادث واخلسائر املترتبة عليه، وذلك باستخدام أنسب              

والتعريف شـامل،   . )2("الوسائل ملواجهته بأقل تكلفة ممكنة ومبا يكفل حتقيق أقصى أمان ممكن            

املشكلة،  اليت تواجه املؤسسات وهي اخلطر املايل، واألنشطة واألعمال الالزمة           ويركز على جوهر    

ـ  ةملواجهته، كما أنه يركز على إكتشافه، وقياسه، واختيار السياسة املثلى لتفاديه، ومتابع            ذ ـ تنفي

ـ               أدىن ـهذه السياسة والتأكد من كفاءا مع التركيز على حتقيق أقصى أمان ممكن للمؤسسة وب

 .كنةتكلفة مم

ـ          " كما تعرف إدارة اخلطر بأا        ةعبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحت

عن طريق توقع اخلسائر العارضة احملتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من شأا أن تقلـل إمكانيـة                

 .)3("حدوث اخلسارة أو األثر املايل للخسائر، اليت تقع إىل احلد األدىن 

                                                           
 ، األخطار البحته بأا عبارة عن خماطر شخصية، وخماطر ملكية، كتابه إدارة املخاطر يف طارق عبدالعال محادـ حيدد ) ❁(

 .ملخاطر الناشئة عن فشل اآلخرين وا) إللتزام اأو (          وخماطر املسؤولية 
 مكتبة ومطبعة اإلشعاع     (مدخل كمي إلدارة األخطار ورياضيات املال واإلستثمار       ، أمحد عبداهللا قمحاوي أباظة   ـ    )1(

  .25، ص ) 2002الفنية، الطبعة األوىل ، 
)2(  - DANGLOSS. G. OLSON and JHON. A  , " Sinkiss, An Over View Of Risk Managment ", The Geneva  

Papers on Risk And Insurance , April 1982 ) , P P 117 - 118. 

ـ رسالة دكتوراه، جامعة القاه ( ،   "إدارة أخطار صناعة الزيوت والصابون    "  ، سهري حممد حممد السيد   أورده    1980رة، ــ
 .38، ص )

  .51ص ، املرجع السابق ، إدارة املخاطر ، طارق عبدالعال محادـ   )3(
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العامل األساسي للتوجيهات التنفيذية يف املؤسسـة،       "  جيعل إدارة اخلطر     وهناك تعريف آخر  

حيث أن جماالت قليلة هلا أمهية أكثر يف املؤسسة عن جمال إدارة اخلطر ومن الناحية العملية تعرف                 

 .)1("إدارة اخلطر بأا سلسلة من الوظائف اليت تتعامل مع األخطار ، وتقرر أفضل الطرق ملعاجلتها

التوصل إىل وسائل حمددة للتحكم يف اخلطر واحلد من عدد املرات، " صد بإدارة اخلطر   كما يق 

  .)2("اليت حيدث ا والتقليل ما أمكن من اخلسائر اليت تترتب عن حتقق حدوثه 

ة اخلطر بأحسن الوسائل وأقـل  ايم يهدف إىل جمظتن" ا أدارة اخلطر بإويعرف مؤلف آخر  

افه وحتليله وقياسه،  وحتديد وسائل جماته، مع إختيار أنسبها لتحقيـق  التكاليف، عن طريق إكتش  

تعيني اخلطر وإعطاء " آخر وأخري جيعل من مهام إدراة اخلطر،  تعريف  وهناك  . )3("اهلدف املطلوب 

 .)4("قيمة كمية له، وتطوير اإلستجابة للخطر، والرقابة على هذه اإلستجابة 

 الالتأكـد،   ةطر تعين التحكم يف اخلطر بالتقليل من ظـاهر        ولذلك ترى الباحثة أن إدارة اخل     

بالتقدير املسبق لناتج حتقق اخلطر مهما كانت طبيعته، ويكون ذلك بأقل تكلفة ممكنة، ويف ظـل                

الظروف والقيود احمليطة باخلطر، وأن التعريف األخري خصوصا يتم تبنيه يف هذا البحث كجـزء               

مه، فتعاريف إدارة اخلطر متعددة وكـثرية وهـي التقـدم           أساسي يف إدارة اخلطر وحتديده وتقيي     

طر اخلمفهوما واحدا إلدارة اخلطر، فمنها ما إعتمد على جوهر املشكلة، اليت تواجه املؤسسة وهي               

ونتائجه املالية غري املرغوب فيها،  ومنها ما أعتمد على اهلدف  من تلك األنشـطة واألعمـال                   

عتمد على أكثر  من عنصر من العناصـر السـابقة،  حيـث              الالزمة ملواجهة اخلطر، ومنها ما أ     

تستخدم جماالت التطبيق املختلفة أمساء متعددة للعمليات املذكورة منها حبيث تعين مـثال عمليـة               

تعيني اخلطر وإعطاء قية كمية له كعملية واحدة يطلق عليها حتليل اخلطر أو تقييم اخلطـر، وأمـا              

، كما أن )تدنيته (  أثر اخلطر فيفنا بتخطيط اإلستجابة أو ختتطوير اإلستجابة للخطر فتدعى أحيا   

                                                           
)1(  - ACASE IN RISK  MANAGMENT  ,  Prepared by Jerry S. Rosemblom , P.H.D. Prentice , Hall, Jac ,  

          Englwood Cliffs , N.J , P 5. 

  ،) 1997رة ، ــ رسالة ماجستري، جامعة القاه "(إدارة األخطار يف شركات صناعة األدوية    "  ،مىن حممد أمحد عمار     أورده  
  .31ص 

  .8ص  ،) 1980 مكتبة دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة، مصر ،  (اخلطر والتأمني ،   سالمةعبداهللاسالمة ـ   )2(
  .75، ص ) 1978 كلريكويب للنسيج، ( اخلطر ووسائل جماته ، علي أمحد شاكرـ   )3(
 دار الفجر للنشر والتوزيـع، القـاهرة ،    ( املشروعاتدليل إدارة ، عبداحلكيم اخلزامي ترمجة  ،  دنكان. ر. وليمـ    )4(

  .193، ص ) 2002الطبعة  األوىل، 
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تطوير اإلستجابة للخطر والرقابة عليها تعمالن أحيانا كعملية  واحدة ويطلق  على هذه العمليـة                

املوحدة إدارة اخلطر، من هنا جاءت تسمية هذا الفصل، وميكن تناول هذه املفاهيم ودراستها من               

 :ذا الفصل وهي كاآليت خالل األجزاء املشكلة هل

Þëþa@szj½a@
ŠĐ¨a@áîîÔmë@†í†¤@

kÜĐ½aÞëþa@@
Š�����Đ¨a@Òb������’n×g@

كتشاف اخلطر حتديد هذا األخري باملؤسسة، حيث يؤثر حتققه يف سري العمـل             اتتطلب عملية   

 كتشاف اخلطر الذي ميكن أن تتعرض له املؤسسة، واخلسارة احملتملة الناجتـة عنـه             ‘ا، ويتطلب   

جمهودا كبريا  من مدير اخلطر يف املؤسسة، وذلك  ألن الفشل يف إكتشاف هذا اخلطر، وعدم إختاذ      

اإلجراءات الالزمة ملواجهته سيكون له نتائج سيئة تتمثل يف أسلوب املعاجلة مما قد يتسبب عنـه                

تبعت خسائر كبرية للمؤسسة،  يف حني أنه لو عرف هذا اخلطر مقدما الستطاعت التحكم فيه، وأ               

يف ذلك وسائل إدارة اخلطر املتعارف عليها،  ولكي يتمكن مدير اخلطر يف املؤسسة من أداء واجبه          

يكون على عالقة وثيقة بباقي وحدات وأقسام املؤسسة وذلك لضمان احلصول على كافة البيانات              

اءات الكافية  واملستندات املتعلقة مبختلف  نشاطات املؤسسة ملا لذلك من دور فعال يف إجناز اإلجر             

  .هذه األخريةحلماية ممتلكات وأشخاص 

وتعترب عملية إكتشاف اخلطر من أهم مراحل برنامج إدارة اخلطر لكوا أساسـا للمراحـل               

األخرى يف ذلك الربنامج،  كما أن جناح تلك املراحل يعتمد على اإلنتباه املبكر إلكتشاف اخلطر،             

خلطر حتقق أهدافها عندما يتوافر هلا معرفـة مسـببات          وتتضح أمهية هذه املرحلة يف كون إدارة ا       

وأنواع اخلسائر احملتملة، كما أن إكتشاف اخلطر  يفيد يف كونه األساس إلدارة املؤسسة واختاذها               

للقرارات، وتساعد عملية إكتشاف اخلطر هذه يف حتديد معدل تكرار احلادث وحجم اخلسـارة،              

 التمويل الالزم للخسارة ، لذا على مدير املؤسسة تويل          وتعترب عامال مساعدا يف تقدير حجم ونوع      

مهمة حتديد الوحدات املعرضة للخطر، وذلك بالتعرف على العاملني ا وختصصـام، وأمـاكن     
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عملهم، واملتعاملني مع املؤسسة واملمتلكات اخلاصة، وجوانب النشاط العديدة، والتعرف علـى            

 : طرق معينة إلكتشاف اخلطر ومن هذه الطرق حوادث اخلطر، اليت حصلت وأسباا وحتديد

 .ـ حتليل القوائم املالية " 

 .ـ اإلستعانة بشركات التأمني 

 .ـ إستخدام دليل اخلطر 

 .)1("ـ اللقاءات واإلتصاالت 

@@@üëc@ZòîÛb½a@áöaìÔÛa@ÝîÜ¤@

حسـابات  أي كل الدفاتر احملاسبية واحلسابات اخلتامية، وامليزانية العمومية للمؤسسة مثـل            

النتائج، واألرباح واخلسائر،  وقوائم الدخل، وامليزانية املالية والتقديرية، يضاف للقوائم املالية طبعا             

رير اخلسـارة السـابقة     اكل ما يدعمها يف عملها، مثل خرائط التدقق، واخلرائط التنظيمية، وتق          

 اخلطر،  الذي تتعـرض     والعقود واإلجيارات،  حيث يتم حتليل هذه احلسابات والوثائق إلكتشاف         

له املؤسسة، وحتديد أفضل طريقة للتعامل حىت ميكن إبعاد املؤسسة عن أضراره، وتعترب املوازنـة               

التقديرية صورة مالية للعمليات املتوقعة خالل الفترة املالية التالية، وتتوقف اإلستفادة منها علـى              

 اخلسائر، وتوضح سجالت التدفق حجم      حتليل حساباا، اليت متثل اإلحتياجات الالزمة إلسترداد      

وكيفية خروج ودخول النقدية من وإىل املؤسسة، ومعدالت السيولة، ومـن مث حتـدد مقـدرة                

 .املؤسسة على اإلحتفاظ بكل اخلسائر املتوقعة أو جبزء منها بدون اإلستعانة بالتمويل اخلارجي

 دراسة البدائل املاليـة املتاحـة       وتعترب هذه الطريقة يف غاية األمهية إلدارة اخلطر، خاصة عند         

دراسة وحتليل اإلحنرافات احملققـة يف التـدفق النقـدي    " لتمويل اخلسائر املتوقعة، كما متكن من      

 تقـدير للمؤسسة عما كان متوقعا بالنسة هلا أو مؤسسات مماثلة ، مث إستخدام هذه الدراسـة يف                 

ـ ساعد يف حصر مجيع األصـول، ال  ، ومتتاز هذه الطريقة بكوا ت     )2("األحداث املستقبلية    يت ــ

ة ممتلكات املؤسسة املادية، وعن طريقها ميكن حتديد اخلطـر         ممتتلكها املؤسسة، وبالتايل حتديد قي    

                                                           
 رسالة دكتوراه،   ( "إدارة أخطار املوانئ اجلوية املدنية بالتطبيق على ميناء القاهرة الدويل         "  ، حممد وحيد عبدالباري  ـ    )1(

 . 26 ، ص) 1987التجارة، جامعة القاهرة،  كلية 
)2(  - THAN KAILIN and DAVIS. P. WLLIAM  , " Financail Objectives Of  Risk Management ", The 

Circular  Flow Of  Funds Approchs Risk Managment, Jan. 1985, P P 6 - 13. 

  .12، مرجع سابق ، ص إدارة أخطار صناعة الزيوت والصابون ، سهري حممد حممد السيدأورده 
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 بسهولة عن طريق الرجوع إىل أي مرجع يف اخلطر والتـأمني لتحديـد              ـ اخلاص باملمتلكات    ـ

 .اخلطر، الذي يتعرض له األصل 

 التحليل وحتديد اخلطر، الذي يكتنف األنشطة املتعددة للمؤسسة،         مث أن الطريقة تعد سهلة يف     

ة التكاليف، ولكن الذي يعاب عليها أن معظم البيانات الواردة بالقوائم املاليـة،             ضكما تعد منخف  

 هي بيانات تارخيية تعرب عما حدث يف املاضـي، وعن أنشطة قامت            ـوخاصة احلسابات اخلتامية    

 وظيفة إدارة اخلطر،  اليت جيب أن تبدأ عملها منذ التفكري يف بداية تنفيذ               بالفعل، وهذا يتعارض مع   

 .النشاطات وليس بعده، كما أا حتتاج إىل خربة كبرية يف حتليل القوائم املالية 

@@@@bîãbq@@Z´ßdnÛa@pb×Š’i@òãbÈn�⁄a@

ئها، تعني يف هـذا  إن القوائم والكشوف اليت تعدها هذه األخرية لتقدمي التغطية املطلوبة لعمال        

سائر اليت تتعرض هلا، ومعرفة وثائق التامني املتداولـة         خلتعرف على اخلطر وا   لكن ا اال، حيث مي  

 .لتغطية هذا اخلطر 

@@@@brÛbq@@ZŠĐ¨a@ÝîÛ…@âa†‚n�g@

والعوامل املساعدة   ل مسببات اخلطر،  مثإذ حيوي دليل اخلطر على بيانات تفصيلية عن اخلطر          

حملتملة، وأمهية كل خسارة، وأنسب الوسائل للتحكم يف        ا وأنواع اخلسائر    ،طرلخطر، وأنواع اخل  ل

كل منها، ولذلك فإن دليل اخلطر يعد مبثابة حصر منظم وشامل للخطر، الـذي تتعـرض لـه                  

املؤسسة، ومن مميزاته أنه نظرا للمجهود املبذول يف إعداده فإنه يصبح لدى واضعيه فكرة وخـربة                

 له املؤسسة،  وطرق عالجه، كما يعد دليل اخلطر ملخصا كامال وكافيا             عن اخلطر، الذي تتعرض   

ألصول املؤسسة واخلطر الذي تتعرض له وأسبابه، وقياسا خلربة املؤسسة من حيث اخلسائر، الـيت     

 دليل  روميكن من التوصل إىل خربة املؤسسة السابقة ، وهي عم         )  تكرارها وشدا   ( تعرضت هلا   

عليه، ويستخدم كوسيلة لتقييم األداء يف إدارة اخلطر يف املؤسسـة حيـث             اخلطر مبجرد اإلطالع    

يتضمن نتيجة ما قامت  به إدارة اخلطر حىت وقت التقييم،  ومبقارنة النتائج ميكن تقرير ما إذا كان                   

 .هناك قصور يف تطبيق سياسات إدارة اخلطر أم ال

مـن تعليمـات اإلسـتخدام      كن اإلستفادة خبربة املاضي من دليل اخلطر، وكـذلك          كما مي 

 أو نشرات دورية لكل جديد، حبيث توزع على العـاملني         ه إصدار تعليمات   من للتجهيزات املختلفة 
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يف األقسام املختلفة، وألنه يتميز باملرونة فيمكن إضافة أي بنود جديـدة، أو تغـريات يف قيمـة                  

 ولكن يعاب على دليل اخلطر أنه عة يف  تقييم األصول أو يف معاجلة اخلطر،    باألصل، أو الطريقة املت   

للمؤسسات الكبرية احلجم نظرا لتكاليفه الباهضة، لذا فلتفادي هذه النفقات املكلفـة            إال  اليصلح  

 الصناعات والغرف التجارية، بدال من      داله، ميكن عمل دليل  خاص لكل صناعة، عن طريق  إحت           

ويستخدم مـن مث  .  يف إعداده عمل دليل خاص لكل مؤسسة مع اإلستعانة باحلاسوب اإللكتروين       

ار كفاءة الوسائل املختلفـة املتـوفرة لـدى         بيف حصر واكتشاف اخلطر، وحتليله، وقياسه، واخت      

املؤسسة للتحكم فيه، واقتراح أنسب الوسائل ملواجهته، واليت منها ما سبقت اإلشـارة إليـه يف                

 .أجزاء سالفة من هذا البحث

@bÈia‰@@Z@püb–m⁄aë@@paõbÔÜÛa@

يق املعاينة املباشرة ، واملناقشة مع املسؤولني       رعن ط  ـاعد فحص خمتلف عمليات املؤسسة      يس

ـ والعمال، ومتابعة مجيع أنشطتها      طر على التعرف على اخلطر، الـذي تتعـرض لـه           اخلمدير   ـ

املؤسسة، كما أا تعد إتصاال مباشرا بوحدات اخلطر ومسبباته، وبالتايل رؤيتـها وإدراكهـا يف               

وهو أفضل بكثري من القراءة عنها ، فهناك بعض املعلومات تكون غري مسجلة يف وثـائق                املوقع،  

ومستندات ، وتوجد فقط يف ذاكرة املديرين والعاملني، وحىت األطراف اخلارجيـة الـيت ميكـن                

ألصحاا إعطاء رؤية عميقة الميكن احلصول عليها من سواهم ، فمحامي املؤسسـة واحملاسـب               

وهلذه الطريقة أيضا مميـزات     . ثال ميكن أن يكونا عناصر مساعدة يف هذا الصدد          القانوين العام م  

أخرى منها حتديد بداية عمل إدارة اخلطر باملؤسسة منذ التفكري يف إنطالق النشـاط ، مث أثنـاء                  

التنفيذ أو التشغيل الفعلي، مما يسمح إلدارة اخلطر باختيار السياسة املثلى ملواجهة خطر النشاط يف               

حله املختلفة وكذا حتدد نتيجة الفحص  أي الوحدات املعرضة خلطر ما، ودرجة تعرضها لذلك               مرا

ـ  واخلطر، وحجم اخلسارة احملتملة، واكتشاف اخلطر، الذي تتعرض له املؤسسة،            حكم تعوامل ال

فيه، ومدى حداثة املعلومات الناجتة عن املعاينة والفحص، وهي تفضل كثريا البيانـات التارخييـة               

قارير السنوية ، كما تسمح بالدراسة الواقعية ألساليب مواجهة اخلطـر، واملوجـودة فعـال               والت

ويتضح إذن أن هذه الطريقـة حتتـاج        . وتقييمها وتعديلها، مبا يتالءم مع حتقيق أهداف املؤسسة         

خلربات فنية عالية لتحليل ودراسة أنشطة املؤسسة ، وبالتايل إكتشاف اخلطر يف هـذه املرحلـة،                

 . ميكن اإلستعانة بالفنيني املوجودين لدى املؤسسة ولكن
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وتعد هذه الطريقة بنظر الباحثة إضافة إىل حتليل احلسابات والقوائم احملاسبية واملالية أفضـل              

طريقة متاحة وأخفضها تكلفة، خاصة بالنسبة إلكتشاف اخلطر املايل، الذي يعد مؤشرا،  وحيدث              

 .ولة كلهدون توقع وميتد أثره إىل إقتصاد الد

kÜĐ½aïãbrÛa@@
éjîÛb�cë@émaë…c@LŠ�Đ¨a@@´îÈm@

يتمثل تعيني اخلطر يف حتديد اخلطر احملتمل أن يؤثر على املؤسسة حبيث توثق كل خصائصـه،        

ألن تعيني اخلطر ليس حدث الوقت الواحد، إنه جيب ان ميارس على أساس منتظم، وعلى مستوى                

ني اخلطر كال من اخلطر الداخلي واخلارجي، أي ذلك         املؤسسة وحياا ككل،  وجيب أن يعين تعي       

الذي ميكن ألفراد املؤسسة مراقبته، والتأثري عليه، مثل إسناد املهـام إىل األفـراد، أو تقـديرات                 

التكلفة، واخلارجي وهو ذلك الذي يقع خارج إطار رقابة وتأثري فريق العمل باملؤسسـة، مثـل                

ألنه بالتعاون بني الطرف الداخلي وأخصائي إدارة اخلطر        حتوالت السوق أو اإلجراءات احلكومية،      

وحيـدد يف هـذا   . اخلارجي، ميكن تكوين فريق مثايل لتحديد ما تتعرض له املؤسسة من خطـر            

وأيضـا  ) خمرجات إجيابية ( يعين اإلهتمام أيضا بالفرص   " السياق أحد املختصني بأن تعيني اخلطر       

ميكن أن يـتم باسـتخدام      " دد أيضا بأن تعيني اخلطر      كما حي )1 ()خمرجات سلبية   ( التهديدات  

أي ما الذي ميكن أن حيدث، ومـا الـذي يترتـب عليـه أو                         )  التأثريات   -األسباب  ( أسلوب  

أي ما العواقب، اليت ميكن تفاديها أو تشجيعها وكيف ميكن أن حيدث            )  األسباب   -التأثريات  ( 

 .)2("كل منها 

 .دخالت وخمرجات تعيني اخلطر حىت يتضح اخلطر يف حد ذاته والبد إذن من حتديد م

@@üëc@@ZŠĐ¨a@´îÈm@pý�†ß@

متثل مدخالت تعيني اخلطر عناصر مثل وصف املنـتج، وحمصـالت التخطـيط األخـرى،               

مات التارخيية، فوصف املنتج له تأثري كبري على تعيني اخلطر، واملنتجـات الـيت تتطلـب                وواملعل

 تتضمن خطر أقل من تلك الـيت تتطلـب        ـمع تساوي كل األشياء األخرى       ـتكنولوجيا جمربة   
                                                           

  .195 ، مرجع سابق ، ص عبداحلليم اخلزامي، ترمجة دليل إدارة املشروعات ،  دنكان. ر.وليمـ   )1(
  .195سابق ، ص الرجع ـ امل  )2(
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ج املؤسسة يف ضـوء تـأثري       تإبتكارا أو إختراعا جديدا، وغالبا ما يوصف اخلطر، الذي يرتبط مبن          

تكلفته وجدوله الزمين، وتتمثل حمصالت التخطيط األخرى يف هيكل جتزئة العمـل، وتقـديرات              

 يف ضـوء كميـة      نية، حيث التقديرات اجلزافية، وتطوير التقديرات      وتقديرات الفترة الزم   التكلفة

مل يف طياته املزيد من اخلطر، وكذا خطة شغل الوظائف، فقـد يكـون             حيدة من املعلومات    وحمد

لدى أعضاء فريق املؤسسة املعنيني مهارات متميزة، واليت قد يكون من الصعب تعويضـها أوقـد      

انية إتاحتهم ضعيفة، كما تتمثل حمصالت التخطيط  أيضا         يكون لديهم التزامات أخرى جتعل إمك     

يف خطة إدارة توريد املستلزمات،  وظروف السوق مثل ركود اإلقتصاد احمللي، الذي قد يقـدم                

 .فرصا لتخفيض تكاليف التعاقد

أما املعلومات التارخيية فقد تكون مفيدة يف تعيني اخلطر، وهي قد تكون متاحة من مصـادر                

ت املؤسسة، فقد تكون إحدى الوحدات التنظيمية أو أكثر، اليت تشارك يف املؤسسة             متعددة كملفا 

حتتفظ بسجالت عن نتائج املؤسسة السابقة، واليت تكون على درجة كافية من التفصيل، لكـي               

بيانات التجارية، حيث تكون املعلومات التارخييـة       لتساعد على تعيني اخلطر، وتتوفر من قواعد ا       

ومن مصادر أخرى تسمح مبعرفة فريق املؤسسة، فقد يتـذكر          . من جماالت التطبيق  متاحة يف كثري    

مثـل هـذه   ملؤسسة األحداث السابقة أو اإلفتراضات، بينما إعادة جتميـع   أعضاء الفريق املسري   

 .املعلومات قد يكون مفيدا، غري أا أقل مصداقية من النتائج املوثقة

قوائم احلصر ، اليت تنظم على أساس مصدر اخلطـر،          " ولتعيني اخلطر أدوات وأساليب منها      

وخرائط التدفق ، اليت تستطيع مساعدة فريق املؤسسة على الفهم األفضل ألسـاليب وتـأثريات               

 مع العديد من أصحاب املصلحة يف املؤسسة اليت تسـاعد           ـ املتعلقة باخلطر    ـملقابالت  ااخلطر، و 

 .)1("التخطيط العادية على تعيني اخلطر، الذي مل يظهر أثناء أنشطة 

@bîãbq@@Z@ŠĐ¨a@´îÈm@pbuŠ«@

مصادر اخلطر ، وأحداث اخلطر احملتملة، وأعراض اخلطـر ، مث           " تعين خمرجات تعيني اخلطر     

وتصنف مصادر اخلطر حبسب األحداث اخلطرة املتوقعــة           . )2("مدخالت إىل عمليات أخرى     

اليت ميكن  )  موثوق ا، معدل دوران الفريق       يرات غري دأفعال صادرة عن أصحاب املصلحة،  تق      ( 

                                                           
  .197سابق ، ص الرجع ـ امل  )1(
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أن تؤثر على الفريق سلبا أو إجيابا، وتتضمن املصادر العامة للخطر تغيريات يف املتطلبات وأخطـاء    

حذف وعدم فهم التصميم،  وعدم التحديد الدقيق أو عدم فهم األدوار واملسؤوليات، والتقديرات              

 .ة ومهارة كافيةغري الدقيقة ووجود أفراد الميلكون كفاء

تشتمل عملية توصيف مصادر اخلطر على اإلحتمال بأن حادثة اخلطر من هذا املصدر سوف       و

تقع، على مدى املخرجات احملتملة، والتوقيت املتوقع ، وتكرار أحداث اخلطر املتوقعة من ذلـك               

 .املصدر 

ث الطبيعية، أو   أما أحداث اخلطر احملتملة فهي عبارة عن أحداث خطرة متقطعة، مثل الكوار           

، فيجب تعيني أحداث    ئهاترك أحد أعضاء الفريق املهمني العمل يف املؤسسة، مما قد يؤثر على أدا            

اخلطر احملتملة، باإلضافة إىل مصادر اخلطر، عندما يكون إحتمال احلدوث أو حجم اخلسارة كبري              

 احملتمل نـادرا مـا      وإذا كانت أحداث اخلطر   )  وختتلف كبريا نسبيا حبسب املؤسسات      ( نسبيا    

تكون مرتبطة مبجال تطبيق حمدد، فإن أحداث اخلطر العامة تكون كذلك ومثال عنـها تطـوير                

تكنولوجيا جديدة، التأخذ يف إعتبارها حاجة املؤسسات عامة يف جمال اإللكترونيات، ولكنـها              

 ولكنها نـادرة يف  كذا اخلسائر، اليت حتدث عامة يف جمال اإلنشاءاتونادرة يف حالة تنمية واقعية،     

 .جمال التكنولوجيا احليوية 

ويتضمن توصيف أحداث اخلطر بصفة عامة تقديرات عن اإلحتماالت حبصول حادثة اخلطر،            

هل ميكن أن تقع أكثـر      ( واملخرجات احملتملة البديلة، والتوقيت احملتمل للحادثة، والتكرار املتوقع         

ـرة ــاملخرجات على أساس متواليات مستم    وقد يتمكن من حتديد اإلحتماالت و     )  من مرة ؟    

براءة اإلختراع سوف   ( أو متقطعة   )  مليون دينار    25000 إىل   2000تقع التكلفة املقدرة ما بني      ( 

، يضاف إىل ذلك أن تقديرات اإلحتماالت واملخرجات، اليت تتم أثناء املراحـل             )متنح  ال  متنح أو   

 .وسع من تلك اليت تتم يف أوقات الحقةاملبكرة للمشروع، احملتمل أن تكون ذات مدى أ

أما أعراض اخلطر فتعرب عن دليل أو بيان ألحداث اخلطر الفعلية، فقد يكون إخنفاض املعنويات  

إنذارا مبكرا عن تأخري يف اجلدول الزمين الميكن تفاديه، أو أن التجاوزات الضخمة يف التكلفـة                 

و مدخالت إىل عمليـات أخـرى       أء التقدير،   املتعلقة باألنشطة املبكرة قد تكون مؤشرا على سو       

ن حيتوي هيكل جتزئـة     أحيث حتدد عملية تعيني اخلطر احلاجة إىل نشاط إضايف يف جمال آخر، ك            
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العمل على تفصيل كاف للسماح بتعيني سليم ومناسب للخطر، وغالبـا مـا تعتـرب األخطـار                

 مدخالت

 .تراضات فإىل العمليات األخرى كقيود أو إ

kÜĐ½aÛbrÛa@s@
ŠĐ‚ÜÛ@òîà×@òàîÓ@õbĐÇg@

يتوجب إلعطاء قيمة كمية للخطر ، تقييم تفاعالت اخلطر لتقـدير املخرجـات املمكنـة               

داث، اليت تتطلب اإلستجابة ، فهو يشتمل علـى         حإنه يهتم أساسا بتحديد ماهية األ     . للمؤسسة

ـ فرص " عدد معقد من العوامل، واليقتصر على بعضها فقط، كما حيددها نفس املؤلف             ات ددي

خريات اجلداول الزمنية على دراسـة إسـتراتيجية        أقد جترب ت  ( ميكن أن تتفاعل بطرق غري متوقعة       

يدة ميكن أن تسـبب تـأثريات       ح، أو حادثة خطر و    )جديدة لتخفيض الفترة الزمنية للمشروع      

امـات  كثرية، وذلك عندما يؤدي التسليم  املتأخر ملادة أساسية مثال إىل جتاوزات يف التكلفة، غر              

) ختفيض التكلفة   ( خنفاض يف جودة املنتج أو الفرص املتاحة ألحد أصحاب املصحلة           ا ـة  ـجزئي

، وميكن أن حتدث األساليب الرياضية املستخدمة       )ختفيض األرباح   ( قد تكون ديدا لطرف آخر      

 .)1("إنطباعا زائفا عن الدقة واملصداقية 

 :ية للخطر ميكن تبياا من خالل اآليتوعموما هناك مدخالت وخمرجات إلعطاء قيمة كم

 ĐƒÜÛ@òîà×@òàîÓ@õbĐÇg@pbu‹¬ë@pý‚‡ß›@ : ) 8 (  رقمشكل

 المخرجات  األدوات واألساليب  المدخالت
ZiU{{ ™R{e}{A JBReC |}RK _ 

ZiU{A ZXBe} _ 
™{}KR}{A ZiU{A NAXRC _ 

™t{yK{A Z¶XwK _ 
iBc�{{ ™¶�}`{A ©ZKt{A Z¶XwK _ 

 {B}{A ™}¶w{A _™lv•K}{A ™¶ 
™¶ÆBeR¬A LB¶{B}O¬A _ 

©ByBR}{A _ 
ZAZw{A ZBOcC _ 

Z¶IU{A ~yR _ 

 ™IBOKa√{ X¶X¢K• fB�Kv√{ fZs _ 
°BOK{{ fZs _||•Iw{{ LAX¶X¢K•  

 200، مرجع سابق ، ص      عبداحلليم اخلزامي    دليل إدارة املشروعات، ترمجة      ،  دنكان. ر.وليم : املصدر 

. 
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@üëc@@ZÓ@õbĐÇg@pý�†ßŠĐ‚ÜÛ@òîà×@òàî@

 :تتحدد مدخالت إعطاء قيمة كمية للخطر بـ 

ـ حتمل أصحاب املصلحة للخطر على أساس إختالف القدرة على حتمـل اخلطـر لـدى                

فمؤسسة ذات رحبية عالية تنفق ماليني الدينارات من أجـل الوصـول إىل             ( املؤسسات واألفراد   

ذكورة، بينما مؤسسة أخرى تعمل عند نقطة       فها عقد تنفيذه بأكثر من هذه املاليني امل       لإقتراح يك 

جتاوز للتكلفـة    %15، كما قد تدرك إحدى املؤسسات أن تقدير نسبة          )التعادل التستطيع ذلك    

 .ة ضاحملددة مسبقا هي نسبة عالية، يف حني تراها مؤسسة أخرى منخف

ـ                  ا ـ مصادر اخلطر ، وقد متت اإلشارة إليها ضمن خمرجات تقييم اخلطر علـى أسـاس أ

تغيريات يف املتطلبات ، وأخطاء حذف وعدم فهم التصميم، وعدم التحديد الدقيق أو عدم فهـم                

 .األدوار واملسؤوليات، والتقديرات غري الدقيقة ووجود افراد غري أكفاء 

ـ أحداث اخلطر احملتملة وقد حددت سابقا على أساس أا عبارة عن احلـوادث الطارئـة                

 الطبيعية، أو فقد اإلدارة ألحد أعضائها املهمني يف         ثمرار، مثل الكوار  املفاجئة، اليت الحتصل باست   

 جيب تعيينها خاصة عنـدما      اخلطرفريق العمل، وبالتايل فأحداث اخلطر احملتملة إضافة إىل مصادر          

 .يكون إحتمال اخلسارة كبريا

ـ             ة إلـاء   ـ تقديرات التكلفة وهي عبارة عن تقييم كمي للتكاليف احملتملة للموارد املطلوب

أنشطة املؤسسة، وقد تكون ملخصة أو مفصلة، ويعرب عادة عن وحدات التكلفـة بالوحـدات                

النقدية املتداولة حىت تسهل املقارنة داخل املؤسسة، أو بني املؤسسات، كما تستخدم يف عمليـة               

التقدير عدد ساعات عمل األفراد، أو عدد أيام العمل أو أي وحدات قياس أخـرى مـن أجـل      

 . عملية الرقابة اإلدارية تسهيل

 الفترة الزمنية للنشاط، ويستلزم ذلك تقييم عدد فترات العمل، اليت حيتمل أن تكون              قديرـ ت 

هناك حاجة إليها إلكمال كل نشاط يتم تعيينه،  ذلك أن كل فرد يف املؤسسة جيـب أن يكـون    

 التقدير إستنادا حلكم اخلبري     وتقوم عملية . على دراية بطبيعة النشاط، وبتقديره أو موافقا على ذلك        

يف املؤسسة، أو إعتمادا  على عمليات سابقة، مبعىن إستخدام الفترات الزمنية الفعلية عن نشـاط                

سابق، أو مثيل كأساس لتقدير الفترة الزمنية للنشاط املستقبلي، وقد يستخدم أسلوب احملاكاة وهي    
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حتليل مونت كـارلو يعـد      ( تقديرات  المن  حساب فترات زمنية متعددة  مع جمموعات خمتلفة،         

 ).أكثرها شهرة 

 

@bîãbq@@ZŠĐ‚ÜÛ@òîà×@òàîÓ@õbĐÇg@kîÛb�cë@paë…c@

 :تتحدد أدوات وأساليب إعطاء قيمة كمية للخطر بعناصر عديدة منها 

 إلعطاء قيمة كمية للخطر، وهي يف حد ذاا حمصـلة           ةـ القيمة املالية املتوقعة واملعتربة كأدا     

خلطر أي تقدير إحتمال بأن هناك حادثة معينة ستقع، وكذا قيمة حادثة اخلطـر،              إحتمال حادثة ا  

 .واملتتمثلة يف تقدير املكسب أو اخلسارة اليت ستحدث إذا ما وقعت حادثة معينة

ملدى يف إمجايل التكاليف املقـدرة للمؤسسـة،   اـ اإلمجاليات اإلحصائية وتستخدم حلساب  

 .طر املتعلق ببدائل امليزانيات التقديرية، أو األسعار املقترحة وذلك إلعطاء قيمة كمية لبدائل اخل

 املؤسسة، وأكثر األشكال املستخدمة يف احملاكاة هي        ءداأـ احملاكاة وتستخدم لتحليل سلوك      

 .حماكاة اجلدول الزمين، إستراتيجيات املؤسسة املختلفة، مسارات خمتلفة خالل شبكة العمل 

ين للداللة على التفاعالت األساسية بني القرارات،       ان شكل بي  ـ أشجار القرار وهي عبارة ع     

 .وأحداث الصدفة املرتبطة ا، كما يفهمها متخذو القرارات 

ـ حكم اخلبري، وميكن إستخدامه باإلضافة إىل األساليب الرياضية املذكورة سـابقا، كـأن              

 حيث وقوعها، ومن    ة من ضة، متوسطة، أو منخف   ييصف أحداث اخلطر بأن هلا درجة إحتمال عال       

 .حيث التأثري شديدة، معتدلة أو حمدودة 

@@brÛbq@@Z×@òîàÓ@õbĐÇg@pbuŠ«àŠĐ‚ÜÛ@òî@

تتمثل خمرجات إعطاء قيمة كمية للخطر يف فرص البد من اإلسـتفادة منـها وحتـذيرات                

  يف بيئة املنظمـة،    ةاألحداث املتوقع " لإلستجابة،  ويشري مفهوم الفرص اخلارجية مثال إىل تلك            

واليت ميكن أن تستغلها لتحقيق منافع ذات أمهية يف املستقبل، وتتضمن هذه األحداث تلك املرتبطة               

 .)1("بالنواحي اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، التكنولوجية، واجتاهات املنافسة 

                                                           
  .24، ص ) 1999 - 1998 مطابع الوالء احلديثة، القاهرة، ( إدارة اإلستراتيجية ،  خريي علي اجلزيريـ   )1(
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كما قد حتقق الفرص اخلارجية نتيجة حلدث مثل إصدار أحد القـوانني أو احـد قـرارات                 

 اليت يترتـب    ، بشأن إدخال أو حذف أحد املنتجات أو أحد اإلختراعات التكنولوجية          املنافسني  

عليه حتقيق املؤسسة لنوع من التفوق النسيب، وعلى املؤسسة أن تتمكن من إستغالل الفرص الـيت                

تتاح هلا مبا يساعدها على حتقيق أهداف ومنافع ذات مغزى، فإذن تتمثل أكرب املخرجـات مـن                 

ة للخطر يف قائمة بالفرص اليت جيب إقتناصها، وكذا التهديدات الـيت تتطلـب              إعطاء قيمة كمي  

تلك األحداث واإلجتاهات اإلقتصادية،    " اإلنتباه واحلذر، وتعرب التهديدات اخلارجية خصوصا عن        

اإلجتماعية، السياسية، التكنولوجية، والتنافسية، واليت يتوقع أن يكون هلا أثارا ضارة على موقف             

 . )1("يف املستقبل املنظمة 

وعلى سبيل املثال فإن وجود جماالت حمددة كاجلودة والسعر يتوقف فيها املنافسني تعترب مـن           

عناصر التهديدات اخلارجية،  وعلى إدارة املؤسسة ضرورة وجود منهجا منطقيا لتعريف وتقيـيم              

 .داتالتهديدات املتوقعة، ومن مث العمل على تفادي اآلثار السلبية هلذه التهدي

كما تتمثل يف فرص جيب أن يتم جتاهلها، وأحداث مدعاة للقبول، فإعطاء قيمة للخطر جيب               

ر اخلطر، وأحداث اخلطر، اليت قررت املؤسسة جتاهلها، ومن متخذ القـرار يف             دأن توثق فيها مصا   

 .هذا اال 

kÜĐ½aÉiaŠÛa@@
Š�������Đ¨a@áî�����îÔm@

@@üëc@@ZŠĐ¨a@òÈuaŠß@

املراجعة اخلطوة األخرية نظريا واألوىل تطبيقيا يف عملية إدارة اخلطر، والحتـدث            تعترب عملية   

كخطوة أخرية سوى يف املؤسسة حديثة النشأة، وتتشكل برامج إدارة اخلطـر باإلعتمـاد علـى          

هداف الربامج واخلطر املوجود وأمهية ذلك اخلطر، الذي يكـون          بأالقرارات السابقة، فيما يتعلق     

طر،  الذي يقوم بتقييم أهداف الربنامج وحتكيم خربته فيما يكون قد أغفل يف هذا               وظيفة مدير اخل  

 .اال 
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وتأيت أمهية عملية التقييم واملراجعة بالنسبة إلدرة اخلطر كون األمور تتغري، وهناك خطر يظهر              

 وآخر خيتفي ووسائل كانت مناسبة يف السابق،أضحت غري جمدية حاليا، وهناك أخطاء حتصل مما             

ني أمهية أخرى أو إضافية، وهي ما يساعد على إكتشاف          ت التقييم واملراجعة املذكور   يتجيعل لعملي 

ويقوم مدير اخلطر بتقييم اخلطر،      .  التكاليف فادحاخلطر، الذي سبقت اإلشارة إليه، حىت اليصبح        

كل خطـر،   الذي مت التعرف عليه والتحقق من أن القرار املناسب مت إختاذه بشأن كيفية التصدي ل              

والتحقق من القرارات للتأكد  من تنفيذها كما كان خمطط له، ولذلك فإنه على الـرغم مـن أن    

مرحلة التقييم واملراجعة يف عملية إدارة اخلطر تأيت كمرحلة ائية نظريا إال أا وظيفة مسـتمرة                

دارة اخلطر  وبالرغم من ذلك جيب إخضاع برنامج إ      . تتكرر بتواصل بالنسبة ألغلب مديري اخلطر     

مراجعة تفصـيلية ومنظمـة     " وبشكل دوري ملراجعة شاملة مما يسمح طبقا ألحد املؤلفني من             

نظمة، ومـا   ربنامج إدارة خماطر مصمم لتقرير  إذا كانت أهداف الربنامج  مالئمة إلحتياجات امل             ل

د مت تنفيـذها    إذا كانت التدابري املصممة لتحقيق تلك األهداف مناسبة، وما إذا كانت التدابري ق            

 .)1("بشكل سليم 

@@bîãbq@@ZŠĐ¨a@ÕîÓ†m@

، ورغم أن يعين تدقيق إدارة اخلطر حتليل الربنامج املنفذ بواسطة شحص ما من خارج املؤسسة       

ؤدي داخليـا   ت ميكن أن    اإال أ أعمال تدقيق إدارة اخلطر ميكن أن تؤدي بواسطة طرف خارجي           

يق اخلطر هو ملا يتسم به هذا األخري من املوضـوعية            واإلعتماد على الطرف اخلارجي لتدق     ،أيضا

 والتعـرف علـى التهديـدات أو        ، وسياستها ، مبا يوصل إىل تقييم أهداف إدارة اخلطر       ،واخلربة

 وتقييم تنفيذ تقنيات معاجلـة  ، التعامل مع كل تعرضتالتعرضات املمكنة للخسارة، وتقييم قرارا  

 .ل تغيريات لتحسني الربنامج مث التوصل بإدخا،اخلطر اليت مت إختيارها

وألن تعريف الوظائف اإلدارية تقليديا جيعلها تشمل على التنظيم والتخطيط والقيادة، والرقابة            

ومرحلة التقييم، فاملراجعة والتدقيق تعدان ضمن مرحلة الرقابة اإلدارية على عملية إدارة اخلطـر،              

د، مث قياس األداء طبقا لتلـك املعـايري         وهي تتطلب وضع معايري أو أهداف ليتم حتقيقها فيما بع         

املوضوعة مث إختاذ التصويبات الالزمة حىت الختتلف النتائج املستهدفة عن النتائج املوضوعة، وألن              

                                                           
 .120، مرجع سابق، ص إدارة املخاطر، طارق عبدالعال محادـ   )1(
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إدارة اخلطر تتعامل مع القرارات يف ظل الالتأكد فإن األداء اليقاس لتثبت فيما إذا كانت املؤسسة                

 .مستمرة يف ظل ظروف معاكسة بدرجة أكرب باقية أو مستمرة فقط، وإمنا إذا ظلت 

كما أن الغرض من تدقيق إدارة اخلطر هي إجراء تقييم موضوعي لنقاط قوة وضعف برنامج               

برنامج أقوى، والتـدقيق املتخصـص      إجياد  إدارة اخلطر مما حيدث فرصة لعالج عيوب الربنامج و        

تبه هلا مدير اخلطر لقربه من      املوضوعي ميكن أن يكشف عن وجود عيوب حرجة يف الربنامج مل ين           

 .الربنامج

وتركز عملية التدقيق على عملية تقييم األهداف والسياسات املسطرة إلدارة اخلطر، والتعرف            

ـ على التهديدات وكيفية التعامل معها، وتقييم التقنيات املعاجلة للخطـر، مث التو            ـ  بإ ةيص ال دخ

ة اخلطر بإعداد تقرير مكتوب     رة تدقيق إدا  التعديالت املطلوبة لتحسني الربنامج حيث تكتمل عملي      

 .يلخص نتائج العمل، وحيدد التوصيات الالزمة للتغيري املطلوب من أجل حتسني الربنامج 

وإنه بالنظر للمخاطر العديدة اليت متس املؤسسة فإن عملية التقييم واملراجعة والتدقيق تتطلـب   

لنظام اخلبري وهو برنامج احلاسـب اآليل  نظما متخصصة تعتمد على احلاسب اآليل، وعلى مفهوم ا  

 تستخدم قواعـد    ةالنظم اخلبري أن  يعمل مبثابة إستشاري خبري لتشخيص املشكالت،  ذلك         الذي  

 اإلستنتاجات  ستخالصبيانات كبرية هلا صلة قوية باملوضوع احملدد، ومدعمة بقواعد إستدالل ال          

 النتيجة النهائية لعملية تـدقيق إدارة       الالزمة بصفة دورية وكلما إستدعى األمر ذلك، حيث تكون        

نامج إدارة اخلطر كما أشـري لـذلك   اخلطر هي إجراء التقييم املوضوعي لنقاط القوة والضعف لرب      

سابقا وإجياد احللول املناسبة، ووضع برامج أقوى تربر التكلفة، اليت تسمح بإجراء عملية التـدقيق               

 .أصال 

ïãbrÛa@szj½a@
‰a…g@paë…cë@@pbjÜĐnßñ@ŠĐ¨a@

إدارة اخلطر حتديد كيفية اإلستجابة للخطر، وأدوات إدارة اخلطـر، وصـوال            تتطلب عملية   

ألهداف البد من حتقيقها حىت يكون برنامج إدارة اخلطر مربرا للتكلفة اليت تتحملها املؤسسـة يف                

 :، وسيتم التطرق يف هذا املبحث لنقاط عديدة منها هذا اال

kÜĐ½aÞëþa@@
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a…g@pbjÜĐnßŠĐ¨a@ñ‰@

@@@üëc@ZŠĐ‚ÜÛ@òibvn�⁄a@

ـ ستجابة للخطر، والرقابة عليها، وتستلزم عملي     إلاتتطلب إدارة اخلطر تطوير      ة ــــــ

ة ــــــتطوير اإلستجابة للخطر يف حد ذاا حتديد اخلطوات التدعيمية للفرص واإلستجاب          

 .إىل التهديدات

 : اآلتية تقع اإلستجابة للتهديدات ضمن واحد من الفئات الثالث

ـ ـ التخلص من ديد حمدد، عادة  عن طريق التخلص من السبب،  فال يستطيع فري                ق ــ

ـ إدارة املؤسسة أن يتخلص ائيا من كل األخطار، ولكن أحداث خطر معني ميكـن غالب               ا ــ

 .إزرالتها

ـ التخفيف من أثر اخلطر ، أي اإلنقاص من القيمة املالية، املتوقعة عـن طريـق ختفـيض                  

إستخدام التكنولوجيا اليت قد ثبتت كفاءا ، ختفيض إحتمـال أن املنـتج             ( ت احلدوث   إحتماال

 ).املشروع سوف لن ينجح 

عن طريق وضع خطة للطـوارئ إذا       ( ـ القبول للعواقب والتوابع، فقد يكون القبول إجيابيا         

 ).القبول برحبية أقل إذا تكرر أداء بعض األنشطة ( أو سلبيا ) وقع احلدث 

وير اإلستجابة للخطر أساليب وأدوات ، كما هلا مدخالت وخمرجات حتددها، واهلدف            ولتط

 ) .علما أن املدخالت مت شرحها سالفا ( منها، وميكن تلخيص ذلك كاآليت 

@ĐƒÜÛ@òibvn�⁄a@pbu‹¬ë@pý‚‡ß›@ : ) 9 (  رقمشكل
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 : تتمثل األدوات واألساليب لتطوير اإلستجابة للخطر يف 

ـ ـ التوريدات وتعين احلصول عل السلع واخلدمات من خـارج املؤسسـة، فه             ي إذن  ــ

ـ تكنولوجيا معين مناسبة لبعض أنواع اخلطر، مثال ذلك اخلطر املرتبط باستخدام          إستجابة   ة ـــ

د يستطاع التخفيض منه عن طريق التعاقد مع إحدى املؤسسات، الـيت لـديها خـربة ـذه                  ق

 .التكنولوجيا

وتتطلب التوريدات غالبا التبادل بني خطر وآخر، كالتخفيض من خطر التكلفة عن طريـق              

التعاقد بأسعار حمددة، الذي قد حيدث خطر اجلداول الزمنية إذا كان البائع غري قادر علـى األداء                 

بنفس الطريقة، فإن حماولة نقل اخلطر التقين إىل البائع قد يؤدي إىل عروض غري متوقعـة عاليـة                  

 .التكلفة 

كما تتمثل يف ختطيط الطوارئ ويتطلب ذلك حتديد اخلطوات اإلجرائية، اليت جيب إختاذها إذا              

ي الغالب  إستراتيجيات البدائل ، فف   : كان البد من وقوع خطر حمدد، ومن األدوات مايسمى بـ           

ميكن منع أو جتنب أحداث اخلطر بتغيري املنهج املخطط، مثال ذلك قد يزيد العمـل التصـميمي                 

اإلضايف عدم التغيريات ، اليت جيب تناوهلا أثناء التطبيق، أو يف مرحلة اإلنشاء ، ومـن األسـاليب      

مع اخلطر، وأنواع   أيضا التأمني أو أي ترتيبات شبيهة به مثل السندات تكون غالبا متاحة للتعامل              

 .التغطية املتاحة، إذ ختتلف تكلفة التغطية باختالف جماالت التطبيق

@brÛbq@@ZŠĐ‚ÜÛ@òibvn�⁄a@ŠíìĐm@pbuŠ«@

وتشمل خطة إدارة اخلطر، اليت جيب أن حتوي اإلجراءات ، اليت سوف تستخدم إلدارة اخلطر               

ء قيمة كمية له باإلضافة إىل تغطية يف املؤسسة،  وكذا تسجيل نتائج تعيني اخلطر،  وعمليات إعطا         

يتم حتقيق خمرجات التغيري األوىل وإعطاء      سكيف  : هوية املسؤول عن إدارة جماالت اخلطر املختلفة        

القيمة الكمية، وكيف ستطبق خطط الطوارئ، وختصص اإلحتياطات، مث قد تكون خطـة إدارة              

ع، إستنادا إىل حاجات املؤسسة، إا      اخلطر رمسية أو غري رمسية شديدة التفصيل أو ذات إطار واس          

عنصر مساعد خلطة املؤسسة الشاملة ، مث املدخالت إىل عمليات أخرى حيث جيب أن تتم تغذية                

اإلستراتيجيات املختارة أو املقترحة، خطط الطوارئ، التوريدات املتوقعة، واملخرجات املرتبطـة           

 .ة األخرىفباخلطر اآلخر إىل العمليات املالئمة يف جماالت املعر
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إضافة إىل ذلك هناك خطط الطوارئ، وهي عبارة عن خطط إجرائية معدة مسبقا لكي تتخذ               

إذا كان البد من وقوع خطر معني،  إذ تعد خطط الطوارئ عادة جزء من خطـة إدارة اخلطـر                    

واإلحتياطيات،  وهي بند من بنود خطة املؤسسة للتخفيض  من خطر التكلفة أو اجلداول الزمنية،                

إحتيـاطي إداري ، إحتيـاطي طـوارئ،        ( دة يستخدم املصطلح مضافا إىل جمال معرفة معني         عا

ـ إلعطاء مزيد من التفاصيل حول أنواع اخلطر املراد ختفي        ) إحتياطي جدول زمين     ها، وأخـريا   ض

ة لكـي تتفـادى أو      ماإلتفاقيات التعاقدية، واليت قد تغطي التأمني، اخلدمات أو بنود أخرى مالئ          

 .ديدات، فلبنود وشروط التعاقد تأثري كبري على درجة ختفيض اخلطرهختفض الت

@bÈia‰@@ZŠĐ‚ÜÛ@òibvn�⁄a@óÜÇ@òibÓŠÛa@

تتطلب عملية الرقابة على اإلستجابة للخطر تنفيذ خطة إدارة اخلطر، من أجـل اإلسـتجابة               

تعـيني  ألحداث اخلطر خالل فترة مسار املؤسسة، عندما حتدث تغريات فإن الدورة األساسية من              

ـ               إو ة ـعطاء قيمة كمية واستجابة تتكرر، ومن املهم إدراك أنه حىت أكثر التحليالت مشـوال ودق

الميكن أن تعني كل األخطار واإلحتماالت على وجه صحيح، ومن مث فـإن الرقابـة والتكـرار                 

مطلوبان، وللرقابة على اإلستجابة للخطر مدخالت وأدوات وأساليب كما هلا خمرجـات ميكـن              

 :ا كاآليتمتثيله

 ĐƒÜÛ@òibvn�⁄a@óÜÇ@òibÓ‹Ûa@I@pbu‹¬ë@pý‚‡ßH›@@ : ) 10 (  رقمشكل
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 : مدخالت الرقابة على اإلستجابة للخطر يف وتتمثل 

 . سبقفيما ها عنخطة إدارة اخلطر، اليت مت التحدث ـ 
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 ستقع وأخرى سوف التقع، فاليت حتصل تعترب أحداث اخلطر الفعلية، فهناك احداث خطرـ    

أحداث خطر فعلية أو مصادر للخطر، وجيب على فريق إدارة املؤسسة أن يدرك أن أحـد هـذه                  

 . األحداث قد وقع لكي ميكن تطبيق اإلستجابة املخططة

احملتملـة أو   اخلطر  ن أحداث   فإخطار إضافية، فعندما يقاس أداء املؤسسة، ويسجل        أ ـ تعيني 

 . اخلطر، اليت مل يسبق تعيينها قد تطفو على السطح مصادر

   :أما أدوات وأساليب الرقابة على اإلستجابة للخطر فهي عديدة ومنها

وهو عبارة عن إستجابات غري خمططة ألحـداث        )  املخطط   غريوهو  "  (العمل اإللتفايف " ـ  

 .احلدث اخلطر السلبية، أي أن اإلستجابة مل تكن حمددة مسبقا يف حالة وقوع 

ر متوقعة، أو أن التـاثري  طتطوير اإلستجابة اإلضافية للخطر وهي أنه إذا مل تكن حادثة اخل      ـ  

أكرب من املتوقع، فإن اإلستجابة املخططة قد التكون مناسبة ، وسوف يكون من الضروري تكرار               

على اإلستجابة  طوير اإلستجابة ورمبا عملية إعطاء قيمة للخطر أيضا، وأما خمرجات الرقابة            تعملية  

) تطبيق خطط الطوارئ مـثال      ( مثل يف اإلجراءات التصحيحية، أي اإلستجابة للخطر        تللخطر فت 

وحتديث خطة إدارة اخلطر فعندما حتصل أحداث اخلطر أو الحتصل، وعندما تقيم آثـار احلـدث                

 جيـب  ة إدارة اخلطـر طالفعلي للخطر، فإن تقديرات اإلحتماالت أو القيم وأيضا أوجه أخرى خل        

 .حتديثها 

kÜĐ½aïãbrÛa@@
ŠĐ¨a@ñ‰a…g@paë…c@

التقنيات، اليت يستخدمها مدير اخلطر، وتصنف هذه التقنيـات         يف  دارة اخلطر   إتتمثل أدوات   

 على تقليل خطر اخلسارة يف املؤسسـة        رويله، وتركز طريقة التحكم يف اخلط     متللتحكم يف اخلطر و   

فض، أما متويل اخلطر فريكز على تـدبري األمـوال          إىل احلد األدىن، وتشمل تقنيات التفادي واخل      

لتغطية اخلسائر الناشئة من املخاطر، اليت تبقى بعد تطبيق تقنيات التحكم يف اخلطر وتشمل تقنيات               

 .اإلحتفاظ والتمويل 

@@üëc@@ZŠĐ¨a@¿@áØznÛa@
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رض لـه  يقصد بتقنيات التحكم يف اخلطر، أن يقلل بأدىن تكاليف ممكنة ذلك اخلطر الذي تتع         

املؤسسة، ويشمل أساليب التحكم يف اخلطر حتاشي اخلطر، واملداخل املختلفة إىل تقليل اخلطر من              

 .خالل منع حدوث اخلسائر وجمهودات الرقابة والتحكم

ويتكون خفض اخلطر من مجيع التقنيات دف خفض إمكانية حدوث اخلسارة أو الشـدة              

شائع التمييز بني منع حدوث اخلسارة، أي تلك اجلهود         احملتملة للخسائر، اليت يتم تكبدها، ومن ال      

 أي اهودات الراميـة إىل تقليـل        ـ والتحكم يف اخلسائر     ـاليت تستهدف منع حدوث اخلسارة      

 . قدر هلا أن حتدث ادرجة شدة اخلسارة إذ

@bîãbq@@ZŠĐ¨a@Ýíì·@

ث، ويأخـذ متويـل     يركز متويل اخلطر على ضمان إتاحة األموال لتعويض اخلسارة، اليت حتد          

اخلطر بدرجة أساسية شكل اإلحتفاظ أو التحويل،  وكل األخطار اليت الميكن تفاديها أو حفظها               

 . أو أن يتم اإلحتفاظ جبزء من املخاطر ونقل أو حتويل جزء آخر،جيب أن حتول

والشكل الذي ميكن أن تتخذه تقنيات متويل اخلطر ميكـن أن يتفـاوت بدرجـة كـبرية،                 

لى سبيل املثال قد يكون مصحوبا بتخفيضات موازنة حمددة لتعويض اخلسائر غـري             فاإلحتفاظ ع 

املؤمن عليها، وقد يتضمن مراكمة مبلغ ما ملقابلة اإلحنرافات عن اخلسائر املتوقعة، واإلحتفاظ قد               

 .يكون أيضا أقل رمسية، ودون أي شكل حمدد للتمويل 

 حد ذاا فتعد ضمن السياسات املتبعـة        وأما عملية خفض اخلطر أو نقله أو اإلحتفاظ به يف         

إلدارة اخلطر، واليت سيتم إستعراضها ضمن املبحث القادم، ولكن يف عملية متويل اخلطر على مدير               

اخلطر أن يتأكد دائما من مقدرة املؤسسة على حتمل اخلطر وذلك بإعطاء إهتمام خاص للعناصـر              

 :اآلتية 

 .مواجهة اخلسارة ـ السيولة لدى املؤسسة للتأكد من قدرة 

 .ـ التأكد من مقدرة رأس املال اململوك للمؤسسة على إمتصاص اخلسارة 

 .ـ العناية خبطط املؤسسة اخلاصة بنشاطاا اإلنتاجية، والتسويقية، والنفقات املرافقة هلا

 .ـ نظرة اإلدارة فيما يتعلق باخلطر وحتمله 

sÛbrÛa@szj½a@
ŠĐ¨a@ñ‰a…g@Òa†çaë@pb�bî�ë@ÝyaŠß@
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kÜĐ½aÞëþa@@
ŠĐ¨a@ñ‰a…g@ÝyaŠß@

حتديـد  " راحل هي   م إىل    واليت سبقت اإلشارة إليها    ميكن تقسيم مهام وأعمال إدارة اخلطر     

اخلطر الذي تتعرض له املؤسسة ، وتقييمه، ودراسته، وحتليل الطرق البديلة إلدارته، مث تنفيذ القرار               

 .)1("املناسب، ومراجعة تقييم برنامج إدارة اخلطر 

توقف حتديد اخلطر الذي تتعرض له املؤسسة على إختاذ قرارات إدارة اخلطر، بقدرة املؤسسة              ي

على إكتشاف وحصر اخلطر املتعلق بنشاطاا القائمة، أو اليت ستقوم ا مستقبال، وهذا مما يتطلب               

باإلضافة من إدارة اخلطر تويل عملية دراسة أوجه نشاط املؤسسة وطبيعة العمليات، اليت تقوم ا،               

إىل ما تتضمنه خطط اإلدارة من التوسع أو إستحداث أنشطة أخرى أو القيام بتغيريات ذات أبعاد                

 .وتأثريات على األنشطة احلالية

، الذي يعـرف املؤسسـة مبعـدل تكـرار      لهأما تقييم اخلطر فيتم من خالل القياس الكمي 

يب اخلطر حسب أمهيتـه ، ومـدى        احلوادث، وحجم اخلسائر املتوقع حصوهلا، ويتم بالتايل ترت       

ختيار الطريق املناسب لتغطية اخلطر،     ال وهي مرحلة أخرى     تهجسامته مث معرفة الطرق البديلة إلدار     

الذي تتعرض له املؤسسة، ويأيت بعد ذلك مرحلة تنفيذ القرار املناسب وذلك بعد دراسة الطـرق                

مراجعة تقييم برنامج إدارة اخلطر، وذلك    املختلفة اليت يستقر حول أنسبها،  وبعد تنفيذها البد من           

إلحتمال ظهور أخطار جديدة،  أو إكتشاف أخطاء يف النظام احلايل دف تصحيحها يف الوقت               

 .املناسب بدال من التمادي فيها 

kÜĐ½aïãbrÛa@@
ŠĐ¨a@ñ‰a…g@pb�bî�@

 فليس  خريهذا األ واجه  تالشك ان هناك سياسات عديدة إلدارة اخلطر ، وأن املؤسسة عندما            

 هاخلطر وأوهلا جتنب  إدارة  أمامها سوى املفاضلة بني البدائل مما أشري له ضمنا لدى إستعراض أدوات             

بأن تبتعد املؤسسة عن إختاذ القرارات اليت ينتج عنها خطر أو نقل اخلطر للغري أو حتويله، الـذي                  

يلة املناسبة للتخفيف منه،    يكون أكثر قوة من املؤسسة علىمعاجلته،  أو أن تتحكم فيه بإجياد الوس            

                                                           
)1(  - DANGLOSS. G. OLSON and JHON. A  : op cit ,  P 117 - 118 . 
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أو أن حتتفظ به، وذلك بتحمل عبئه       )  التخفيض من اخلطر    ( وانقاص الضرر إىل أقصى قدر ممكن       

كله أو جزء منه، فتجنب اخلطر للحد من آثاره يعد من الطرق الفعالة، حبيث تؤدي العمليـة إىل                  

 القيمة املعرضة للخطر    ى حيث تلغ  إنعدام اخلطر، أو ختفيض آثاره مما يقلل حجم اخلسارة احملتملة         "

أساسا، ويتم جتنب اخلطر، الذي تزيد أعباؤه املالية عند حتمله عن املزايا، اليت من املتوقع احلصول                

 .)1("عليها 

اذ القرارات، ـــكما أن ختفيض اخلطر يتم بتقليل ظاهرة الالتأكد، والشك الناجم عند إخت         

هذا من   بدقة كافية باحتمال حتقق احلوادث،       قديرق الت وميكن الوصول هلذه النتيجة عادة عن طري      

ـ  حبجم اخلسارة اليت تنتج يف كل مرة حتدث فيه          أيضا  بدقة كافية  ناحية والتقدير  ا مـن   ــــ

 .ناحية أخرى

ينجم عن هذا التقدير اإلعتقاد بأن اخلسارة املالية املتوقعة كبرية، تكـرار حـدوثها عـايل                و

 .طر أو حتويلهومرتفع، مما يؤدي إىل جتنب اخل

وتتم سياسة حتمل اخلطر بصورة تلقائية ودون ختطيط، بعد حتقق شروط معينة، وبعد دراسات  

 .موضوعية لنوعية اخلطر وأسبابه، والتخطيط ملواجهة خسائره عند حتققها

املؤسسـة  أن   على إعتبار    هوأخريا حتويل اخلطر، وهي أكثر الطرق املستخدمة للحد من آثار         

 .ثار لعدم توفر اخلربة الكاملة عن حجم اخلطر ومسبباته وخسائره هذه اآلالتستطيع حتمل 

ـ   هي األكثـر مالء     تهات األربعة إلدرا  سياسإن خاصية اخلطر هي اليت حتدد أيا من ال         ة يف  م

موقف معني، وينبغي إستخدام كل واحدة من األدوات عندما تكون الوسيلة األكثر مالءمة واألقل              

 .ملايل، الذي ترغبه املؤسسة  انامتكلفة لتحقيق األ

وبشكل عام فإن أسلوب إدارة اخلطر يتطلب منظومة متكاملة حتقق سـرعة ودقـة إختـاذ                

 والتحليل، واخلروج ببدائل القـرارات يف       قديرالقرارات من خالل أقسام متخصصة قادرة على الت       

 .جم اخلسائر الناجتةالتوقيت املناسب، حىت ميكن إدارة اخلطر يف إطار تعظيم املكاسب، وحتليل ح

وهكذا يتضح بأن إستعانة املؤسسة من خالل وحداا املختصة إلدارة اخلطر باستخدام طرق             

، واليت سبقت اإلشارة إليها يف املبحث السابق، والـيت يؤكـدها     هتعددة حملاولة التعامل مع   مكمية  

                                                           
 .24، ص )1988 الكويت،  (وال العلمية واملبادئ العمليةهمني األالتأ ،حممد  توفيق املنصوري وشوقي سيف النصرـ   )1(
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ت، أو النماذج الرياضية مـع  ستخدام نظرية املبارياااحملاكاة  أو " باحثون عديدون ممن يرون بأا    

اإلستعانة عند إختاذ القرار بنظرية القرارات اإلحصائية، ومن أنسب الطرق إستخداما عند دراسـة              

 .)1("اخلطر هي اإلعتماد على مزيج من نظرية القرارات اإلحصائية، ونظرية املراهنات 

 أنواع اخلسـائر أو     وتستطيع املؤسسة تطبيق هذه السياسات العديدة بتكوين جدول يبني فيه         

وتبيان اهلدف،  . التكاليف املتعلقة بكل قرار ميكن إختاذه، أي شجرة القرار واخلسائر املصاحبة هلا           

الذي يسعى إليه مدير إدارة اخلطر يوضح مثال هل هو األمان التام ؟ أو األمان بأقل تكلفـة ؟ مث                    

ملقترح للتعامل مـع اخلطـر،      وضع إختيار أحصائي ، أو مقياس كمي لقبول أو رفض السيناريو ا           

 األساس يف حتديد ر هو حجـ املصاحب إلحتمال خسارة معينة  ـونالحظ حجم اخلسارة املقدرة     

 .معامل اخلطورة املتوقعة عند حتقق خطر معني 

أوهلما " مث اإلملام التام بالظروف احمليط واملصاحبة إلختاذ القرار، وهذا بدوره ينقسم جلزءين،             

 .)2 (")اليت يضعها صاحب القرار ( فعال، وثانيهما الظروف القادمة صنعا الظروف القائمة 

وهكذا خيلص إىل أن طبيعة النشاط الذي ميارسه متخذ القرار مع طريقة إدارته للخطر احمليطة               

 التعامل مع اخلطر أو يركن للفشل، والنجاح عنـد          دبنشاطه تبلور ظروفا ومناخا يدفع للنجاح عن      

جتنب اخلطر أو ختفيضـه  "  يتضح من خالل إنتهاج األساليب،  اليت تعمل على     التعامل  مع اخلطر   

 .  كما سبقت اإلشارة إىل ذلك )3("أو حتمله أو حتويله 

kÜĐ½asÛbrÛa@@
Š��Đ¨a@ñ‰a…g@Òa†��çc@

@@@üëc@ZÒa†çc@†í†¤@µg@òub§a@
 مبا معناه تقييم أهداف     يف عملية التقييم املذكورة سابقا مت تناول عملية تقييم إدارة اخلطر أي           

، وأن يكون ذلك واضحا يف غياب توضيح هلذه األهداف، واليت يتم ترمجتـها إىل               تهبرنامج إدار 

 .سياسة منظمة إلدارة اخلطر

                                                           
  .35 مرجع سابق ، ص ،  أمحد عبداهللا قمحاوي أباظةـ   )1(
  .75 ص ،، مرجع سابق ...  ـ األصول العلمية والعمليةاخلطر والتأمني ،  ة عبداهللا سالمةمسالـ   )2(
 . 26 ، مرجع سابق ، ص دارة األخطار، رياضيات املال واإلستثمارمدخل كمي إل ،  أمحد عبداهللا قحاوي اباظةـ   )3(
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إن تطور أغلب برامج إدارة اخلطر يتم خالل فترة زمنية طويلة، ومع نشوء وتطور ديـدات               

عها، وهي تدابري ملنع اخلسارة، ألنه وحىت عندما يتم         أو تعرضات جديدة يتم إختاذ تدابري للتعامل م       

ختصيص جهدا كبريا لتنسيق توسيع برنامج ما، تنشأ عيوبا حتما، ويصـبح الربنـامج مشـوبا                

بالتغريات والتناقضات، اليت تكون قابلة للتصحيح بسهولة يف معظم األحيان، ولكن قد ينتج عنها              

 املوجودة، والوقاية من أي تناقضات مسـتقبلية        حتسن مؤقت فقط، لذا لكي يتم تصحيح العيوب       

ينبغي تركيز اإلهتمام على سبب العيوب، ففي معظم األحيان ميكن أن تنبع العيوب أصـال مـن                 

 .غياب فلسفة حمددة إلدارة اخلطر 

@@bîãbq@ZŠĐ¨a@ñ‰a…g@òÐîÃë@Òa†çc@

رى يف املؤسسـة    تعد أهداف وظيفة إدارة اخلطر مثلها مثل أهداف األقسام والنشاطات األخ          

حيث يؤدي مجيع األفراد وظائف إختاذ القرار واجبام بأكثر حكمة ممكنة، ومبا حيقق مصـلحة               

املؤسسة، وبالتايل تقدم معظم املؤسسات التوجيه واإلرشاد لصناعة القرارات منـها، يف صـورة              

ينبغي هنـا أن    و . )1("النتائج الطويلة املدى املراد حتقيقها      " أهداف ويقصد مبصطلح هدف هنا      

حيدد برنامج إدارة املخاطر األهداف املراد بلوغها من خالل إدارة املخاطر البحتة، وميكن أن توفر               

 .هذه األهداف عندئذ إطار قرارات إدارة املخاطر املتصلة مبخاطر معينة 

وهناك أهداف متعددة إلدارة اخلطر مثلما ملعظم الوظائف داخل املؤسسة أهدافا متعددة أيضا             

 حدوث اخلسارة، وتقليل تكلفة التعامل مع اخلطر إىل أدىن حـد،            بمنها ضمان كفاية املوارد عق    

إىل لـه   وذلك حىت ختفف تأثريات اخلطر ألن إدارة اخلطر أحيانا التعين سوى تقليل اآلثار السلبية               

علـى  احلد األدىن بأقل تكلفة ممكنة من خالل التعرف عليها وقياسها والسيطرة عليها، للحفـاظ               

الفاعلية التشغيلية للمؤسسة، وتفادي اإلفالس، الذي هو ترمجة للخطر املايل احلاصل، حيث ينبـع            

هدف إستقرار األرباح مثال من التأثري، الذي ميكن أن حتدثه الـتغريات والتباينـات الواسـعة يف            

ملستقرة عن املكاسب على أصحاب املؤسسة واملسامهني واملستثمرين، إذ يفضل املسامهون األرباح ا      

املكاسب، اليت تتقلب بشكل كبري، ويفضل املستثمرون التدفق املستمر للدخل، وهكذا على إدارة             

اخلطر أن تسهم يف األداء اإلمجايل للمؤسسة  حىت تنخفض تباينات الدخل، اليت تنتج من اخلسائر                

يم اإلستقطاعات  املرتبطة باخلطر إىل أقل مستوى ممكن، وخفض التباين يف الدخل يساعد على تعظ            

الضريبية على اخلسائر وتقليل الضرائب على األرباح، ذلك أن العبء الضرييب الطويـل املـدى               

                                                           
  .145، مرجع سابق ، ص إدارة املخاطر ،  طارق عبدالعال محادـ   )1(
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ويعد هدف النمو   .  للمؤسسة سوف يكون أقل عندما تكون األرباح مستقرة نسبيا مبرور الوقت          

 األمور الـيت    يف حد ذاته يف املؤسسة، والناتج عن تراكم حتقق األرباح، واستقرار حتققها من بني             

تساعد على الوقاية من التهديدات أو التعرضات للخطر، فالنمو مثلما هو هدف املؤسسـة هـو                

 .هدف إستراتيجي إلدارة اخلطر

@@brÛbq@ZŠĐ¨a@ñ‰a…g@Òa†çc@÷bîÓ@

يتم قياس أهداف إدارة اخلطر ملعرفة كفاية برنامج يسمح للمؤسسة بأن تظل باقية، وذلك يف               

 الظروف ، والبد ان تسمح عملية القياس بأن تكون أصال هذه األهـداف              ظل جمموعة خمتلفة من   

كمية قابلة للحصر الكمي مثل املبالغ املنفقة يف جمال إدارة اخلطر، وهي عبـارة عـن جمموعـة                  

مصاريف هذه اإلدارة، وما يسببه اخلطر الواقع باملؤسسة ألن هدف إدارة اخلطر هو تعظيم قيمـة                

قـول  ع، وهو هـدف م    ها تشترك  فيه مع بقية الوظائف واألقسام في        املؤسسة، وهو اهلدف الذي   

، ويضمن بقاءها، وجيعلها تطمح للنمو بعد ذلك ، ذلـك أن            ها أيضا لتقسيم القرارات املتخذة في   

 إدارة اخلطر ميكن أن تسهم بشكل كبري ومباشر يف الربح من خالل السيطرة على تكلفة اخلطر يف                

  .هذه اإلدارة

دوات والسياسات، اليت ذكرت ضمن املباحث السابقة املكونة هلذا الفصل،          ومع ذلك فإن األ   

 يف هذا اال، وهو ما سيتم إستعراضه ضمن         اتبقى ناقصة مامل تدعم بأداة اهلندسة املالية، ودروه       

 .املبحث القادم من هذا البحث 

ÉiaŠÛa@szj½a@
ŠĐ¨a@ñ‰a…g@¿@bçë‰…ë@òîÛb½a@ò�†ä�a@

kÜĐ½aÞëþa@@
íŠÈmòîÛb½a@ò�†ä�a@Ò†çë@Ñ@

كيفية بناء وختليق موارد املنظمة من أجل إعادة جتديدها وبث الروح           " يقصد باهلندسة املالية    

فيها ، وبالتايل تتعلق باستراتيجيات وخطط وأساليب إعادة تصميم األنشطة والعمليـات، وقـد              

 .)1(" ضمن الوحدات املستحدثة 1)*(تستخدم املشتقات

                                                           
ـ املشتقات املالية هي أوراق مالية تعتمد قيمتها على أوراق مالية أخرى، مثال ذلك القروض واملشتقات اجلديدة، الـيت         ) ❁(

 .رى من األوراق املالية، والغرض بناء تلك املنتجات اجلديدة هو إشباع حاجات العمالءتعتمد على جمموعة أخ
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 اهلندسة املالية منذ الثمانينات خصوصا، مع أا قدمية حيـث لعبـت يف              هلذا وغريه شاعت  

الستينات دورا يف إعادة هيكلة املؤسسات، ومل يقتصر نشاط املهندسني املاليني على إعادة اهليكلة              

بغرض التوسع، بل إمتد إىل إعادة اهليكلة بغرض ختفيض حجم مؤسسات األعمال وقدمت بالتايل              

 .ساليب دعمت برامج اخلوصصة يف العامل أمجع اهلندسة املالية أ

وتقوم اهلندسة املالية على فلسفة بناء مناذج للحلول اإلبتكارية املثالية للمشكالت املالية، وهي             

تتطابق مع التجديد املايل، أي تعرض أدوات مالية عديدة، وتساعد صناع القرارات املالية علـى               

من أهم األمثلة املعروفـة يف اهلندسـة املاليـة          " ا ألنه   التكيف مع أسواق املال الدولية ومشتقا     

إستخدام األدوات املالية خلفض املخاطر، وختفيض تكاليف التمويل، واإلستفادة من اإلعفـاءات            

 وذلك  )2("الضريبية ، واإلستفادة من ظروف السوق، واألشكال اجلديدة للتأمني بأنواعه املختلفة            

 :ندسة املالية واليت ميكن إيضاحها من خالل الشكل التايل حىت يوصل إىل حتقيق أهداف اهل

 òîÛb¾a@ò�‡ä�a@Òa‡çc@ : ) 11 (  رقمشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     
  .407 اإلدارة املالية والبيئة املعاصرة، مرجع سابق ، ص ،  نظري رياض حممد الشحات وآخرونـ   )1(
  .23، مرجع سابق ، ص " مستقبل اخلوصصة "  ،  رابح رتيبـ   )2(
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تسمح اهلندسة املالية بالبحث عن آليات وأدوات جديـدة يف تقيـيم وتسـويق األسـهم،                

ة واخلارجيـة،   والتسويات املالية، وجتديد اإلدارة ، فهي تسمح بالتكيف مع أسواق املال الداخلي           

 .والربط بني البورصات

كما تستخدم إدارة اخلطر من خالل أدوات اهلندسة املالية، حيث يتم تكوين جمموعة عمـل               

 . خصوصاإلدارة اخلطر املايل

 

kÜĐ½aïãbrÛa@@
ŠĐ‚ÜÛ@bèm‰a…gë@òîÛb½a@ò�†ä�a@püb©@

خلاصـة والعامـة، ومـن    من ضمن جماالت اهلندسة املالية إدارة األعمال املالية والتجاريـة ا     

مسؤوليتها التحليل والتخطيط املاليني، وتنظيم وإعادة هيكلة املنظومة املالية وفق التغريات احلاصلة            

، وتقييم اإلحتياجات يف رأس املال، وإدارة هيكل األصول وهيكل التمويل، وإدارة املنتجات املالية    

 التحليل، والقرارات الدورية املتعلقة باألدوات    اجلديدة ومشتقاا، وتركز فلسفة اهلندسة املالية على      

املالية، والتباديل والتوافيق املختلفة، اليت حتقق أعلى عائد بأقل خطر، وحماولة تغيري األدوات املالية،              

تبديل أسهم بأسهم، أو سندات بسـندات أو أسـهم          ( وتعديلها لتجنب اخلطر، وزيادة العائدية      

وذلك طبقـا لإلسـتراتيجية   ) قلبات وحيويات أسواق املال بسندات، أو عملة بأخرى، حسب ت     

التشغيل الفعال ملصادر واستخدامات    " ة املالية، ويقصد باستراتيجية اهلندسة املالية       ساملناسبة للهند 

األموال باإلضافة إىل التشغيل احليوي للمنتجات املالية اجلديدة عن طريق الصفقات، الـيت تعقـد              

 .)1("بل ألوامر تنفيذ يف املستق

رة اخلطر، على حتديد عناصر القوة الداخلية للمؤسسـة         اوتؤكد إستراتيجية اهلندسة املالية إلد    

األصول املادية واملالية سواء كانت قصرية املدى أو طويلة املدى، مـتغرية أو ثابتـة، وحقـوق                 (

ثمار والتمويل،  امللكية، واخلصوم بأنواعها قصرية املدى وطويلة املدى أيضا، كما حتدد فرص اإلست           

وتعمل على جتنب التهديدات واخلطر املايل يف األدوات املالية، مثل تذبذب أسعار الفائـدة علـى          

                                                           
  .234 - 233 ، مرجع سابق ، ص لبورصات واهلندسة املاليةا ،  فريد النجارـ   )1(
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وحتاول اإلستفادة من تغريات األسـعار يف       . إخل... السندات والقروض، وتغريات أسعار الصرف      

 .أسواق املال لتعديل حمفظة اإلستثمار لزيادة الرحبية وختفيض اخلطر

 املدير املايل كلما زاد من إهتمامه باهلندسة املالية نظرا لزيـادة حجـم املعلومـات                ويتطور

والبيانات املالية، اليت تواجهه لزيادة تنبؤاته املالية للمستقبل، ذلك أن التغـيري املسـتمر يف البيئـة          

ة، اإلقتصادية واملالية واإلستثمارية يؤدي إىل ضرورة البحث عن أدوات ومنتجات ماليـة جديـد             

فالتغري يف املعطيات اإلقتصادية واملالية املشار إليهما آنفا جتعل هناك ضرورة للبحث عن منتجـات               

جديدة أقل تكلفة وأعلى عائدا وأقل خطرا،  إذ تشري األوضاع املالية يوميا إىل أن هناك إختالفات                 

للعمالت املختلفة جتاه   عرض    التذبذب أسعار   :  " وتذبذبات يشري هلا أحد املؤلفني بأا متمثلة يف         

ي يصعب السيطرة عليه، وكذا زيـادة       ذبعضها البعض وزيادة خطر البيئة احمليطة باملؤسسات، وال       

خطر األعمال،  الذي جيب أن تعرض املؤسسات كيفية السيطرة عليه، إضافة إىل تغري األسـعار                

ام، إذ يؤدي إرتفاع العملة     وأسعار السلع األساسية واملواد اخل    ) الذهب ، الفضة    ( للمعادن الثمينة   

 .)1("احمللية للدولة إىل ختفيض قدرا التنافسية يف األسواق 

 وهكذا يتضح بأنه يتحدد لكل دولة منوذج للمخاطر يف ضوء املتغريات السـابقة، وعلـى               

 بكل هذه املتغريات مستقبال حملاولة اإلحتفاظ مبركزها املايل قويا، ويف املستوى            قديراملؤسسات الت 

 . فقطالتقديرالتنافسي، وإدارة اخلطر املتعلقة ذه املتغريات العديدة واحملددة لكل نشاط، وليس 

kÜĐ½asÛbrÛa@@
ŠĐ¨a@ñ‰a…⁄@òîÛb½a@ñ‰a…⁄bi@òîÛb½a@ò�†ä�a@òÓýÇ@

تعتمد عملية إدارة اخلطر باستخدام اهلندسة املالية على املعلومات األساسية، الـيت تقـدمها              

لفة يف املؤسسة، وخاصة اإلدارة املالية، فهي متنحها كل ما يتعلق بالتخطيط املـايل،     الوظائف املخت 

 املاليـة وكـل     تقديراتوحبوث العمليات املالية، وامليزانية التقديرية ، أي جدول رأس املال، وال          

إخل، وكل ذلـك    ... كل أزمة مالية مستقبال، والرقابة على اخلطر      لتقدير ل السيناريوهات اخلاصة با  

 .مبساندة برامج احلاسوب 

                                                           
  .236 مرجع سابق ، ص ،  فريد النجارـ   )1(
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فاهلندسة املالية هي ما جيعل املؤسسة تم باملركز املايل، وبكل ما يتعلق بسياسة خمصصـات               

اإلهتالك لألصول الثابتة، وباملؤشرات، اليت تقيس املعطيات املالية كالنسب املاليـة، واجتاهـات             

قبل املؤسسة، وكل نظـم     من   عدةاملنظومة املالية ككل، ومعدالت تغري كل حسابات امليزانيات امل        

قدرة املؤسسة علـى    " الرقابة املالية يف هذا اال، مما يوصلها إىل مرحلة املنافسة املالية ويقصد ا              

إستخدام األموال بكفاءة فائقة جتعلها تتفوق على املنافسني من خالل إختيـار أفضـل املصـادر                

أس املال  رإلفتراض و ا( ، فالقرار املثايل للتمويل     التمويلية، وأحسن تشغيل لفرص اإلستثمار املتاحة     

يعـين القـدرة علـى      ) قصري وطويـل األجـل      ( القرار املثايل لإلستثمار    و) أو حقوق امللكية    

 .)1("التنافس

وميكن قياس املنافسة املالية مبدى إخنفاض تكلفة التمويل، وارتفاع عائد اإلستثمار، واخنفاض            

وزيادة القيمة السوقية للمؤسسة، وحتسني عالقاا مع املصارف أو         ، وارتفاع مؤشرالسيولة،    هخطر

مصادر التمويل، ذلك أن التمويل يدعم وظائف اإلنتاج والتموين والتسويق والبيع واملالية وإدارة             

 .إخل... األفراد، ويتحكم يف قرارات التسعري وآليات التحصيل 

لية إىل التعثر املايل واإلفالس بفعل اخلسـائر    ويؤدي اخلطر ملايل ، واإلختالل يف اهلياكل التموي       

املسجلة النامجة عن عدم اإلهتمام بالقدرة علىمواجهة املنافسة املالية، اليت تعمل على زيادة القـوة             

 .ةماملالية، وحتسني املركز املايل بصفة دورية ودائ

 تـدهور رأس    وكل تطبيق خاطئ ، أو إمهال للهندسة املالية سيؤدي إىل خماطر جسيمة، وإىل            

املال يف املؤسسة، وحىت اإلفالس، فعدم اإلهتمام باملخاطر وغياب الرقابة حتمل املؤسسة خسـائر              

كبرية ، كما يرجع تواجد اخلطر نفسه إىل عدم توفر اهلندسة املالية على معلومات كافيـة عـن                  

ليت حتمل املؤسسة اخلطر    األسواق الدولية واحمللية لرأس املال، وكل املستحدثات املالية واملصرفية،  ا          

 دون إعتبار للخطأ يف التقديرات، مما يؤدي إىل خسـائر           1)*(الناتج عن إستخدام اخليارات املالية    

فادحة، وبالتايل فإن اهلندسة املالية ضرورية، ولكن تطبيقها جيب أن يكون بالشـكل الصـحيح،               

جية،  اليت ختطط هلا منشـآت       تقدمي مساعدة فعالة لتحقيق األهداف اإلستراتي     " الذي ميكنها من    

األعمال، فاهلندسة املالية اليقتصر دورها فقط على ختفيض تكاليف األنشطة املنقذة،  بل تـذهب               
                                                           

 .15 مرجع سابق ، ص ،  فريد النجارـ   )1(

ـ اخليار املايل عملية الشراء أو البيع اآلجل بسعر معني خالل فترة معينة ومقابل عالوة معينة يـدفعها مشـتري احلـق                 ) ❁(
 .حق بيع أو حق شراء ، ويقبضها البائع مقابل التزامه بالتنفيذ يف حالة طلب املشتري بتنفيذ احلق سـواء كان 
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إىل أبعد من ذلك، فهي تطور  وتبتكر منتجات مالية جديدة،  وتقدم خدمات وحلـول مبدعـة                  

 ملواجهة املخاطر، اليت    للمشكالت، اليت تواجه منشآت األعمال، بل إا ظهرت ألول مرة للوجود          

 . )1("تتعرض هلا تلك املنشآت

ويؤكد املختصون مدى مسامهة اهلندسة املالية يف تنمية إبتكارات تسهم يف حتسني ما يسمى              

باإلقتصاد احلقيقي، إال أن النجاح يف ذلك يرتبط باهلندسة املالية، ومفهومها احلقيقي، وباملهمـة              

ملقدم،  والذي جيب أن ينطـوي علـى أدوات متويـل وانظمـة     الوظيفية، اليت يقدمها اإلبتكار ا    

وعمليات تسهم يف حتسني األداء  وزيادة الرحبية مث أن اهلندسة املالية تقوم بتصميم وتطوير وتطبيق                

عمليات وأدوات مالية مستحدثة،  وتقدمي حلول خالقة ومبدعة للمشكالت املالية، وهكذا يتوسع             

 :اخلطر إىل جماالت منها جمال اهلندسة املالية إلدارة 

ـ تقدمي أنواع مبتكرة من السندات أو األسه      ( إبتكار أدوات مالية جديدة     ـ   م ـــــ

التـداول اإللكتـروين   ( ، وعمليات مالية جديدة تعمل على ختفيض املعامالت   )العادية أو املمتازة  

إبتكـار  ( ألعمال  وكذا حلول مبدعة للمشكالت املالية، اليت تواجه مؤسسات ا        ) لألوراق املالية 

إضافة إىل تقدميها لطرق وحلول ملواجهة الفشـل        ) إستراتيجيات جديدة إلدارة خطر اإلستثمار      

 :املايل منها 

ـ حتديد اخلسائر اليت ميكن أن يتحملها املوردون واملصارف ومحلة األسهم يف ظـل أسـوأ                

 .الظروف، اليت ميكن حصوهلا 

لتعامل مع كل منها بدل الوقوع حتـت سـطوة          ـ حصر خماوف اإلدارة ، ودراسة كيفية ا       

 .الدائنني 

ـ إخطار الدائنني باملصاعب النقدية، واملشاكل املالية اليت تعانيها املؤسسة ، وطرق عالجها،             

 .وبقدرة املؤسسة على اإلستمرار رغم املشاكل 

ي، وخيص  ـ املبادرة بإعداد برنامج عالجي، وتقدميه ألطراف التعامل واملعنية بالوضع النقد          

رة اتغـيري علـى مسـتوى اإلد      لادة التدفق النقدي، وقرارات ا    يهذا الربنامج تدنية املصاريف، وز    

والتنظيم، وتقدير املركز املايل، وحسابات األرباح واخلسائر، واخلطط القصرية والطويلـة املـدى       

                                                           
  .13 ، مرجع سبق ذكره ، ص الفكر احلديث يف إدارة املخاطر ، منري إبراهيم هنديـ   )1(
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لربنـامج،  ،  وإرساء خطة التنفيـذ ل       هلا لنشاط املؤسسة، وتوضيح للمشاكل الداخلية واخلارجية     

 .واألطراف القائمة بالتنفيذ

kÜĐ½aÉiaŠÛa@@
òyëŠĐ½a@Ýöa†jÛaë@òîÛb½a@ò�†ä�a@

 املايل وآثاره،   طرتعد اهلندسة املالية ذا الشكل، املرسخة لوجود البدائل الضرورية ملعاجلة اخل          

 .)1("إعادة اهليكلة ، اإلندماج ، التصفية احلتمية : " وتتمثل هذه البدائل يف 

@üëc@Z@@òîÛb½a@òÜØî�a@ñ…bÇg@

ة الـديون، أي    لوهي من أصعب األمور لكوا تتعلق مبؤسسة قائمة ، ومن أدواا مثال رمس            

حتويلها كاملة، أو جزء منها فقط إىل مسامهات من رأس املال، مما يستوجب ختفيض اإللتزامـات                

نني ملطالبتـهم بتأجيـل     واجبة التسديد،  وكذا إعادة اجلدولة،  أي القيام بالتفاوض مـع الـدائ             

إستحقاق جزء من القروض، مما يستلزم أن تكون اجلدولة متمشية مـع دور نشـاط املؤسسـة                 

وإمكاناا، كما ميكن إعادة اجلدولة عن طريق منح املؤسسة املتعثرة فترة مساح التلتـزم خالهلـا                

عادة اهليكلة بإسـقاط    ، وقد تكون إ   ى إىل ديون طويلة املد    ىبالدفع أو حتويل الديون القصرية املد     

الديون، أي أن يتم مثال التنازل عن جزء  من الديون سواء كان ذلك يف جانب الفوائـد  أو يف                     

جانب الديون األصلية، كما قد تتم بالتقومي، أي تقدمي أموال إضافية للمؤسسة املتعثرة بشرط أن               

 .تتوفر على مايثبت جناحها مستقبال 

 :تني وتتم عملية التقومي هذه بطريق

ـ األوىل وهي زيادة رأس املال يف املؤسسة وتغطية اإلكتتاب عن طريق املصـارف لفتـرة                

 .مؤقتة، مث القيام بطرح األسهم للبيع بعد عملية إعادة اهليكلة

ـ الثانية منح إئتمان جديد بشروط أسهل، ومبعدل فائدة أقل وعلى أن متنح املؤسسة فرصة               

 .التسديد على املدى الطويل

                                                           
  .474 ، مرجع سابق ، ص اإلدارة املالية والبيئة املعاصرة ، نظري رياض حممد الشحاتـ   )1(



 N{BM{A |et{A :ß{B}{A |ct{A XBlI¬ ZiU{A ©ZAXG 

 154 

 

ـ تم إعادة اهليكلة بإعادة تقييم األصول، وذلك بتغطية جـزء مـن اخلسائ            كما ت  ر ــــ

املتراكمة، وتوريق الديون، أي إصدار سندات بقيمة ديون املؤسسات للمصارف، وطرحهـا يف             

السوق املالية، حبيث  تتحول ديون املؤسسات املستحقة  للمصارف إىل سندات قابلة للتداول يف                

ديونية املؤسسات وتنشيط السوق املالية، أو بتسييل األصول، لتخفيض         البورصة، بغرض تسديد م   

األعباء، حيث يتم تدبري السيولة الالزمة بتسييل جزء من األصول لزيادة املوارد النقدية، وأخـريا               

بالتحصيالت لدى الغري، حيث ميكن إصدار سندات بضمان املصرف املركزي، علـى أن تزيـد               

 مع السماح هلا بالتداول يف سوق األوراق املاليـة، حيـث يسـهل              فوائدها على فوائد املصارف   

 .تسييلها يف أي وقت

 

@@bîãbq@Zxb�������ß†ã⁄g@

ويعين اإلحتاد مع مؤسسة أخرى بغرض حتويل أصول وديون املؤسسة املندجمة هلا، وتتم عملية              

أصوهلا ، وتضحى اإلندماج هذه بطرق متعددة كشراء األصول،  حيث تقوم املؤسسة املندجمة ببيع         

جزء من املؤسسة الداجمة، وهكذا ختتفي املؤسسة األوىل، أو شراء األسهم العادية ، هنـا تقـوم                 

املؤسسة املندجمة ببيع األسهم للمؤسسة الداجمة، حبيث تنتهي املؤسسة األوىل، أو مبادلة األسـهم              

قابل احلصول علـى    مة  باألصول، وهنا تقوم املؤسسة الداجمة ببيع بعض األسهم للمؤسسة املندجم         

أو مببادلة األسهم باألسهم، حيـث تقـوم        . األصول، ولذا فإن املؤسسة األخرية ينتهي وجودها      

 .املؤسسة الداجمة ببيع جزء من أسهمها العادية للمؤسسة املندجمة مقابل أن حتصل علىمجيع أسهمها

@@brÛbq@Zòîàn§a@òîÐ–nÛa@

نني، ويعترب هذا البديل أقسى وأقصى أنواع احللـول،         تتم التصفية احلتمية بناء على طلب الدائ      

 املايل ألا تتطلب إنتهاء الشخصية اإلعتبارية للمؤسسة        طراليت ميكن اللجوء إليها لعالج نتائج اخل      

 .الفاشلة، وخروجها من جمال األعمال لعدم مقدرا متاما على اإلستمرار 

 :صفية وفقا للخطوات اآلتية توتقوم ال

 . املؤسسة، وتقدير قيمتها املتوقعة والقيمة املتبقية عند التصفيةـ حصر أصول
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ـ حتديد مستحقات الدائنني، وقيم اخلصوم املختلفة، وضمان هذه املسـتحقات، والقيمـة             

 .املتوقعة هلذه الضمانات 

ـ تقدير القيمة، اليت حيصل عليها كل دائن، وذلك على أساس أنه من املتوقـع أن يكـون                  

يع أصول املؤسسة يف حالة التصفية أقل من جمموع القيمة الدفترية، على أن ختفض جمموع حصيلة ب  

على أن تسدد اخلصوم وفقا لألولويـات       وقيمة األصول عند التصفية طبقا لتكاليف هذه األخرية،         

 .القانونية 

 

@

@

Ý–ÐÛa@ò•ý� 

سـتراتيجية  وهكذا يتضح من إستعراض عناصر ونقاط الفصل الثالث، أن عملية إدارة اخلطر إ 

أي حتديده، ويتطلب ذلك جمهودا كبريا من مدير اخلطـر،           املايل باكتشافه    طرضرورية إلبعاد اخل  

وهي أهم مراحل برنامج إدارة اخلطر، إذ يساعد على إختاذ القرارات ومن العوامل املساعدة علـى      

 وكـذا اللقـاءات     ذلك حتليل القوائم املالية، واإلستعانة بشركات التأمني، واستخدام دليل اخلطر         

واإلتصاالت، كما أن تعيينه يتمثل يف حتديد اخلطر احملتمل أن يؤثر على املؤسسة، لذا البـد مـن           

، وإعطاء قيمة كمية له، لتسهيل دراسته وحتليله وعالجه وتوفري متطلبات           حتديد مدخالته وخمرجاته  

حل وسياسات وأهداف  بالتحكم فيه ومتويله ووضع مرا اإلستجابة له ووضع سياسات ختص إدارته     

وتوضيح الطرق الكمية الرياضية املساعدة يف هذا اال، وهي الطـرق املسـتخدمة              ،هلذه اإلدارة 

للحد منه، ومن آثاره، واليت من بينها اهلندسة املالية، وما تلعبه  من دور فعال فهي هلـا عالقـة                    

ئل عديدة وابتكارات مبدعـة     باإلدارة يف املؤسسة، وخاصة اإلدارة املالية، وتطرح خيارات وبدا        

 ألنه من ضمن جمـاالت       املايل وابعاد آثاره غري املرغوبة عن املؤسسة،       طرالغرض منها مواجهة اخل   

اهلندسة املالية إدارة األعمال املالية والتجارية اخلاصة والعامة، ومن مسؤوليتها التحليل والتخطـيط    

 ألن التـهاون مـن جانـب        ق التغريات احلاصلة،  املاليني وتنظيم وإعادة هيكلة املنظومة املالية وف      

املؤسسة يف هذا اال حيتم أن تتناول اهلندسة املالية بدائل أخرى تعيد هيكلة املؤسسة، أو تدجمها                
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 هذه الوضعية قبل حصوهلا، وهو مـا سـيتم          تقديرأو تصفي كياا باملرة، األمر الذي يستدعي        

  .التعرض له ضمن الفصل القادم من هذا البحث

 



@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa@
ïÛb¾a@‹Đ©a@‹í‡Ôm@

ò��û¾a@À@@
@
@
@
@
@
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@
ŠĐ¨a@Ší†Ômò��û½a@¿@ïÛb½a@@

� 
تعمل املؤسسة ضمن حميط يتسم بطبيعة حيوية مستمرة ، وعليه يتوجب عليها أن تسـتوعب            

، الـيت   قـدير ظروف هذا احمليط املتغري، والتفاعل معها داخليا وخارجيا، وبالتايل القيام بعملية الت           

مع الـتغريات احمليطـة ـا       اإلجيايب  ة يف التفاعل    كفاءة وفاعلية املؤسس  " تضمن إىل درجة كبرية     

 وهو بالتايل عملية أساسية وضرورية لكل مؤسسة لتطوير         )1("القانونية والتكنولوجية واإلقتصادية    

 نشـاط   وقـع  يتحدد على أساس أنه ت     قديرنفسها وخلدمة اإلقتصاد واتمع، فاملفهوم العلمي للت      

، اليت حتدث يف هـذا      رئة دون اإلهتمام بالتغريات الطا    مستقبلي، والميكن ألي مؤسسة أن تستمر     

، فإن هذه الدقة ملية التقديراملستقبل، حىت وإن كان مؤشر الدقة  هو املقياس للحكم على كفاءة ع   

الميكن أن تكون ائية يف أي حال من األحوال، ألن العملية ترتبط بظروف مستقبلية خاضعة يف                

 إن أهم ما مييز جمال األعمال عن غريه من اـاالت األخـرى              حد ذاا لتأثري عوامل عديدة، مث     

 قـدير كمجال السلوكيات هو إستئثاره خباصية اخلضوع للقياس الكمي، األمر الـذي جيعـل الت             

     ال "  على مزيج من العوامل     قديرريات األعمال أكثر دقة ويقوم التالعلم بنظرياته، اليت ترتبط با

، واخلربة اإلحصـائية    قديرت أو املشاهدات، اليت جتمع عند موضوع الت       ، والبيانا قديرموضوع الت 

، وأخـريا دور احلاسـبات     قديربكل من األساليب، واألدوات ، والنماذج اليت تتفق وموضوع الت         

 .)2("اإللكترونية الفعال يف إجناز العمليات الرياضية بالسرعة والدقة املرجوة 

تنفـق  " أن هذه املؤسسات    مثال  ؤسسة أمريكية    م 127وتوضح الدراسات اليت أجريت على      

ـ لف دوالر يف املؤسسات الصغرية علما بأن الأ 50 إىل 10 يف املتوسط مابني     قديرعلى الت  ذي ــ

ا ــلف دوالر سنوي  أ 100 يكون شخصا واحدا، يف حني تصل هذه املبالغ إىل حنو            قديريقوم بالت 

                                                           

، ص  )1995دار حنني، عمـان، األردن،      ( )مدخل كمي (الرقابة اإلدارية    ، مهدي حسن زويلف، أمحد القطامني    ـ    )1(

65.  
، "عيدور النماذج العلمية يف التنبؤ باملشاكل املالية مع التطبيق على القطاع العام الصنا      "  ، بشرى بدير املرسي غنام   ـ    )2(

   .137، ص )  1990رسالة دكتوراه، القاهرة ، ( 
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ون دوالر،  ــــ ملي 500ا إىل ما يزيد عن       الكبرية، وهي اليت يصل حجم إيرادا      ؤسساتيف امل 

 م ـــــــ يف تلك احلالة جمموعة من املتخصصني يصل عددهقديرعلما أن الذي يقوم بالت

 .)1("خصصنيت م10إىل حنو 

سلوب املناسب لتأثري عناصر خمتلفة يف هذا اال كالبيانات         األ، جيدر إختيار    قديروللقيام بالت 

الكلفة، حيث تنخفض هذه األخرية كثريا كلمـا إسـتخدم احلاسـوب            املتوفرة، الزمن املتاح، و   

 بشكل مستمر ومالزم لتواجد أي مؤسسـة،        طروأنه بالنظر لتواجد اخل   . باختصار الوقت واهلدر  

وباألخذ  يف اإلعتبار ألسبابه الداخلية واخلارجية،  اليت مت إستعراضها ضمن أجزاء سـابقة مـن                 

 قبل وقوعه، ممـا     طرة  إذن أن تلجأ ألساليب تكشف عن اخل        هذاالبحث،  فإنه لزاما علىاملؤسس    

ميهد السبيل لتجنبه، فإضافة إىل املؤشرات املعروضة سابقا، واليت تعد عـامال للمحافظـة علـى                

املؤسسة، البد من وسائل أكيدة تعمل على إستمرار وجودها وتكون مبثابة احملرار للمريض الذي              

وإاء املرض، وعلى الرغم مما أظهرتـه الدراسـة مـن أن            يعطي درجة حرارته، ومن مث معاجلته       

العوامل الداخلية كاإلدارة، تعد مسوؤلة بالدرجة األوىل عن هذه الوضعية ، ورغم ما يترتب عليها               

من آثار سلبية، متس  مصاحل املؤسسة، أو املالك بصورة عامة، واملقرضني،  واملسامهني، والعمالء،               

 عمومـا، وخاصـة يف   قدير للخطرة فإن هناك ندرة يف دراسات الت   وكل من له تعامل مع املؤسس     

خاصـة  ) مصر  ( البلدان النامية، وتثبت الدراسات، اليت متت يف دول أخرى، وحىت يف بلد عريب              

بالنسبة للمؤسسات الصناعية  العامة أن هذه األخرية  اليت حصل تآكل يف رأمساهلـا وبالكامـل                 

ويعـد  .  بوضعها قبل ذلـك قديري مؤسسات كان ميكن التخالل فترة تتجاوز اخلمس سنوات ه  

 املايل أحد األحداث اهلامة، اليت تسترعي اإلنتباه، وتستدعي الدراسة نظرا ملا سينجم عنـها               طراخل

من خسائر مادية كبرية يتحملها كل من املالك واملستثمرين واملقرضني، وحيث أن وقوع املؤسسة              

تقاال أو حتوال مفاجئا دائما،  ولكنه يف غالب األحوال حيدث تدرجييا  املايل الميثل  إنطريف دائرة اخل  

، هـذه  )2("ل الزاحف، والذي حيصل وفقا ملراحـل     شبالف" ا يسميه ذلك أحد املؤلفني      ـأو كم 

س ــاملراحل اليت متت اإلشارة إليها مسبقا، واليت حتدد من طرف أحد املؤلفني بأا خصوصا مخ             

ار يف الوضع املايل، املرحلة األوىل يقـل أو         رميز املؤسسة  خالهلا باستق    مرحلة الصفر وتت  " مراحل  

ينعدم فيها توزيع املؤسسة لألرباح، املرحلة الثانية تعاين املؤسسة مـن عجـز يف دفـع أقسـاط                  

                                                           )1(  - GARY DEASLER , Managment Fundamentals Modern Principals  Practices ( 3rd. ed, Reston Virginia  
Riston Publishing , Cos, 1982 ) , P 77. 

   .104 ، مرجع سابق ، ص العالج ووسائل قيمة املنشأة والفشل املايل للمنظمات األسباب ،  حيي إبراهيمـ   )2(
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 واملرحلة الرابعة إضطرار املؤسسـة لتصـفية        ،القروض، املرحلة الثالثة تعاين املؤسسة من اإلفالس      

 .)1("أصوهلا 

 املايل مبكرا سوف تساعد على حتجـيم        قدير للخطر  وجود النماذج الكمية، اليت تفيد الت      إن

هذه اخلسائر وذلك بإتاحة املزيد من الوقت للمعنيني لإلحتياط لوقوع هذا األمر، باختاذ اإلجراءات 

ستخدم يف هـذه    يالوقائية ويف الوقت الالزم، وسيتم توضيح التحليل اإلحصائي األفضل ، الذي            

 .حلالة يف اجلزء اآليت من البحثا

szj½aÞëþa@@
nÛa@¿@ðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@lìÜ�cŠí†Ô@

 املؤسسات واملصارف بالدول    معظم الكمية أكثر األساليب إستخداما يف       قديرتعد أساليب الت  

حليل التمييـزي دون    تاملتقدمة، وتقضي أوجه القصور يف التحليل األحادي بالنسب املالية بأمهية ال          

األسلوب اإلحصائي  :  " أمهية ودور النسب يف هذا الصدد، ويعرف التحليل التمييزي بأنه           إغفال  

الذي يوضح العالقة بني متغري تابع واحد وجمموعة أخرى من املتغريات املستقلة األخرى لتحقيـق               

 : التالية وهي ةالغايات الرئيسي

مـوعتني أو أكثـر مـن    ـ حتديد الفروقات ذات األمهية اإلحصائية واملتعلقة خبصـائص جم  

 .اموعات، اليت يقوم البحث بتحديدها مقدما

ـ وضع اإلجراءات املناسبة لتحديد أفضل املتغريات لإلعتماد عليه كمعيـار للتمييـز بـني               

 .مفردات العينة حمل الدراسة وحتديد إنتمائها إىل اموعات احملددة 

املستقلة يف تفسري الفروقات املوجودة بني      ـ حتديد مقدار املسامهة النسبية لكل من املتغريات         

 .)2("معدل الدرجات املتعلقة خبصائص اموعات املصنفة 

                                                           )1(  - ANY HING LING LAN  : « A Five State Financial Distress Prediction Model  » Journal Of Accounting  
           Research , ( Vol 25 , N° 1 , Spring 1987 ) , P P 127 - 138. 

   .151بق ، ص  املرحع السا، بشرى بدير املرسي غنام: أورده 
)2(  - MAX  HUCOTT  , " The Elements Of Logical Analysis  and Inference, Canbridge " , Winthrop 

Publishers,   Inc , 1988. 

 . 296 ، ص 2002 حبوث التسويق، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، ، ناجي معال: أورده 
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، من األسـاليب الكميـة الواسـعة        يحصائاكما يعد أسلوب التحليل التمييزي كأسلوب       

 اإلستخدام يف جمال األعمال املختلفة، ومنها اال املايل، ويساهم يف التوصل إىل دالـة بـل دوال       

تستخدم يف التمييز بني اموعات ذات اخلصائص املميزة، ومير إشتقاق الدول املعنيـة مبراحـل               

إحصائية عديدة، يتم إجنازها بواسطة الربامج اإلحصائية اجلاهزة املتخصصة للعلوم اإلجتماعيـة،            

 مثل إجازة   ويرتبط مدى مناسبة الدوال املستنبطة على إجيابية نتائج إختيارات الصالحية، اليت تطبق           

صالحيتها، وتعميم إستخدامها، حىت تفيد النماذج املشـتقة يف تصـنيف املفـردات اجلديـدة               

 والتفسري للظواهر مستقبال، حبيث يطبق أسـلوب التحليـل   قديرمن مث التوللمجموعات املناسبة،   

 :لى مراحل هي عالتمييزي 

 .لة التمييز اـ مرحلة إستنباط د

 .ـ مرحلة إختبار الصالحية 

 .ـ مرحلة تفسري النتائج 

وذا الشكل، يعد أسلوب التحليل التمييزي من األساليب الكمية الشاملة، اليت ترتكز علـى              

ارات الصالحية الالزمة لإلسـتدالل، واإلسـتنتاج       بإستخدام الرياضيات واإلحصاء، وإجراء إخت    

 .املنطقي، واستخالص القرارات املهمة بالتصحيح والتعديل 

يل التمييزي أسلوبا إحصائيا يعتمد املعادالت الرياضية اليت تطبق على مفـردات            ويعترب التحل 

جمتمع الدراسة،  اليت ميكن تصنيفها إىل جمموعتني منفصلتني  أو أكثر، حيث يطلق على التحليل يف              

ا احلالة األوىل التحليل التمييزي الثنائي، ويف احلالة الثانية التحليل التمييزي املتعدد، ويفضـل هـذ              

األسلوب يف قطاع األعمال واملشاكل املرتبطة به لفائدته يف قياس وتفسري العالقات النامجة بـني               

 .متغريات الظواهر املعقدة بصورة موضوعية ودقيقة

 :ولتطبيقه البد أن تتوافر يف الظاهرة املدروسة خصائص حمددة هي 

يما بينها دالة التمييز، يف حني      ـ زيادة عدد املتغريات املستقلة عن متغري واحد، ألا تكون ف          

 اموعات اليت يتكون منها جمتمع الدراسة، حيث يكون عددها          ديتحدد عدد املتغريات التابعة بعد    

 .إثنني يف حالة التحليل الثنائي، وثالثة يف حالة التحليل املتعدد
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 أساس كمي   ـ قابلية املتغريات التابعة للتصنيف على أساس وصفي، واملتغريات املستقلة على          

 : منها قديروبالتايل يساهم التحليل التمييزي باإلشارة إىل عوامل عديدة يف الت) كالنسب املالية ( 

 .ـ املتغريات ذات القدرة العالية على التمييز بني اموعات 

ـ اموعة، اليت تتماثل صفاا مع صفات املفردة اجلديدة يف التصنيف كما يقوم أسـلوب               

فكرة التكوين اخلطي للعالقة اليت تربط بني املتغريات املستقلة باعتبـار أن         " ييزي على   التحليل التم 

هذه املتغريات هي موضع اإلرتكاز يف التييز بني اموعات، ومن مث التصنيف للمفردات املختلفة،              

 .)1(" أو متغريات التمييز قديروهو ما يطلق عليه أحيانا تعبري متغريات الت

قوم التحليل على قياس الفروق، اليت تنشأ بني مراكز اموعـات مبوجـب             ومن أجل هذا ي   

اإلجراءات الرياضية واإلحصائية املتتابعـة     من  ييز املتفق عليها مسبقا بواسطة سلسلة       ممتغريات الت 

واليت ( تنتهي بتحويل هذه املتغريات إىل دالة متييز خطية، وتأخذ هذه الدالة الصيغة الرياضية اآلتية               

 ).التمان أول مرة  " Altman " دمها إستخ

Z = W1 X1 + W2 X2 + .... + Wn  Xn + C 

وبة، واليت تقارن بدرجة سهدف التمييز أو درجة التمييز وهي الدرجة احمل )  Z(شكل تحيث 

 .القطع أو الفصل التقريبية، وبناء على نتيجة املقارنة تصنف املفردة إىل اموعة املناسبة 

)W  ( لتمييز معامل ا. 

)X  ( املتغري املستقل. 

)n  (  عدد املتغريات التمييز الواردة بالدالة. 

)C  ( عدد ثابت. 

 تطبيق هذه الدالة عند الدراسة تعطي ملعامالت التمييز قيما معينة كما سنرى فيما يأيت               ىدلو

ت الرياضـية   من البحث، وتظهر أمهية الدور الذي يقوم به احلاسوب يف هذا اال لكثرة العمليا             

 .واإلحصائية املتتابعة، حيث يقوم بذلك خالل دقائق قليلة 

kÜĐ½aÞëþa@@
                                                           

لة العلميـة   ا،   " توزيع الطالب يف الكليات اجلامعية مع التطبيق على كلية التجارة          ترشيد"  ، عزة مصطفى حممد  ـ    )1(
   .130، ص ) 1988العدد اخلامس، يناير، ( ، فرع جامعة األزهر للبنات، لكلية التجارة
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ðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@lìÜ�c@pb™a�Ïaë@÷b�c@

تعترب مناذج التحليل التمييزي من األساليب الكمية، اليت جتمـع بـني األسـاس الرياضـي                

عالقات خطية للمـتغريات    واإلحصائي معا، فبالنسبة لألساس الرياضي فهذا النموذج يقوم على          

املشتركة يف التمييز، حيث العالقات تقوم بطبيعتها على معادالت رياضية ذات أطراف متسـاوية              

) إختصارا للمتغريات املستخدمة وهـي النسـب املاليـة          ( يستخدم يف إعدادها كل من الرموز       

يف تتبع جوانـب املشـكلة      لتعبري عن القيم الفعلية حتقيقا ملزيد من اإلختصار والتسلسل          لواألرقام  

 .وحلوهلا بشكل أكثر تبسيطا وتنظيما

 : أما األساس اإلحصائي فريجع لتعدد وتنوع املتطلبات اإلحصائية وهي 

 .ـ بناء مصفوفات التباين ألغراض تشغيل وحتليل البيانات 

بعض أساليب اإلحصاء الوصفي مثل مقاييس األوساط احلسابية، واإلحنرافات         " ـ إستخدام   

عيارية، ومعامالت اإلرتباط، لتوضيح الكيفية اليت يتم ا توزيع بيانـات الظـاهرة موضـوع               امل

 .)1("الدراسة، دف حتديد فيما إذا كانت تتمركز حول قية معينة أم ال 

اإلستدالل اإلحصائي، ومبساعدة أسلوب املعاينة يف حتديـد عينـة          " ـ اإلستعانة بأساليب    

 .)2("ات فروض الدراسة ومصدر النتائج على جمتمع البحث الدراسة، اليت هي موضوع إثب

 قـدير  اإلستداليل، حيث اإلعتماد على بيانات سـابقة يف الت         قديرأساليب الت " ـ إستخدام     

ملعرفة ما سيحدث مستقبال باإلستناد إىل فرض إستمرار العالقة يف املستقبل، كما كانت عليـه يف             

 .)3("ني هذه املتغريات موضوع الدراسة املاضي مع وجود عالقة يف نفس الوقت ب

إختبـار  ـ القيام باإلختبارات اإلحصائية الالزمة لتوفري مقومات املعنوية والصالحية مثـل            

وغريها ، وذلك إلختبار اإلخـتالف بـني         ) 2X (واحتبار  )  F  (رختبار فيش وا ) t( ستودنت  

 .مراكز اموعات

 :ويفترض أسلوب التحليل التمييزي اآليت 

                                                           

   .10، ص ) 1986 ، ] بدون ناشر [ اإلسكندرية،  (مقدمة الطرق اإلحصائية ،  فاروق عبدالعظيم وآخرونـ   )1(
   .10نفس املرجع ، ص ـ   )2(
   .187، مرجع سابق ، ص " ترشيد توزيع الطالب يف الكليات اجلامعية "  ،عزة مصطفى حممد  ـ   )3(
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 وإن كانت هناك درجة تداخل فيمـــا        -ـ جيب ان تكون اتمعات اخلاضعة للدراسة        

 . منفصلة إحصائيا وقابلة للتحديد -بينها 

 .ـ توصف كل مفردة يف كل جمتمع وحتدد مبجموعة من املقاييس أو املتغريات املستقلة

 .ـ تقاس متغريات التمييز املستقلة على أساس ومستوى حمدد

 واليت ينجم عنها مشـكلة      نموذج إرتباط بني متغريات التمييز املستخدمة يف ال       ـ عدم وجود  

 . املتعدد ياإلزدواج اخلط

 .وزيعا طبيعيا متعددا يف كل جمتمع من جمتمعات الدراسة تـ تتبع متغريات التمييز 

ات ـــ، التغاير تمعات الدراسة متساوية، أي أن هذه اتمع         التباين ـ تكون مصفوفات  

 لكـل   اتريغا كثافة متطابقة حول أوساطها مع األخذ يف اإلعتبار التباينات لكل متغري ، والـت              هل

 .متغريين

ـ يتماثل التغاير بني كل زوج من املتغريات يف إحدى اموعات مع مثيله يف اموعـات                

 .األخرى

ـ    بـ تتوافر متغريات التمييز وبياناا       دم تـوافر  صفة كاملة عن كل مفردة وإال ترتب على ع

 .سبة لبعض أو أحد املتغريات حتيزا يف التقييم أو صغرا يف حجم أحد اموعات نبعضها بال

 .ـ يتساوى متوسط جمموعتني أو أكثر 

kÜĐ½aïãbrÛa@@
ðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@lìÜ�c@—öb–�@

يتسم أسلوب التحليل التمييزي خبصائص ينفرد ا عن بقية األسـاليب املسـتخدمة وهـي               

 :كاآليت

 باستخدام أكرب قدر من املعلومات والبيانـات املرتبطـة          ييسمح أسلوب التحليل التمييز   ـ  

ير سلوك املتغري التابع، حيث يقوم بتحليل هذه املعلومـات، الـيت            قدباملتغريات املستقلة، ملعرفة وت   

 جمموعـة  حتتويها املتغريات املستقلة، باإلضافة إىل املعلومات الناجتة عن التأثري املتبادل فيمـا بـني   

 .املتغريات املستقلة جمال الدراسة 
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ـ يستخدم التحليل التمييزي للتفرقة بني مفردات جمتمعني فقط، وهو ما يعـرف بالتحليـل       

  موعتني، كما يستخدم للتفرقة بني مفردات أكثر من جمتمعني، وهو ما يعرف بالتحليل             التمييزي

 .التمييزي املتعدد 

 :)1(ها من توافر سهولة ودقة التصنيف للعناصر اآلتيةـ تكتسب دالة التمييز مثاليت

 . مساحة التداخل بني جمتمعات الدراسة قعةتدنية ر •

 .إتساع املسافة بني مراكز اموعات  •

 .ختفيض إحتماالت خطأ التصنيف للمفردات •

 .ه داخل كل جمتمع على حدةضتعظيم التباين بني جمتمعات الدراسة، وختفي •

يل التمييزي عن أسلوب حتليل اإلحندار، ويرجع ذلـك ألسـباب           ـ إختالف أسلوب التحل   

 :عديدة ميكن حتديدها كاآليت 

ـ             • د ـيستخدم أسلوب اإلحندار إلختبار الفروض عن العالقة بني متغري تـابع واح

ـ  قيمة هذا املتغري التابع عندما تتغري قيم املتغريات املستقل         قديروأكثر من متغري مستقل، وللت     ة، ــ

ـ م هذا األسلوب يف حالة املتغري الثنائي، أي أن املتغري التابع يعرب عن حالت             كما قد يستخد   ني ــ

ـ فقط وليس أكثر، يف حني يستخدم أسلوب  التحليل التمييزي بني جمتمعني  أو أكثر بن                اء ـــ

ـ على اخلصائص الفردية ملفردات هذه اتمعات مث تصنيف أي مفردة جديدة ألحـد ه              ذه ــ

وليس ) اتمعات  ( إستخدام هذا األسلوب ألي عدد من املتغريات التابعة         ما ميكن   كاتمعات،  

 .ملتغريين فقط 

ـ يعترب أسلوب حتليل اإلحندار أسلوبا كميا يستخدم عندما يكون املتغري التـابع ذو طبيعـة                

عن  قيمة هذا املتغري يف املستقبل من خالل بيان أثر املتغريات املستقلة             قديركمية، ويساعد على الت   

قيمته يف حني يعترب أسلوب التحليل التمييزي  أسلوبا وضعيا يستخدم عندما يكون املتغري التابع ذو               

ا أيضشرح املاضي، و  ل يوفر أساسا مفيدا     وهوطبيعة نوعية، ويساعد على حتقيق قدرة متييزية قبلية،         

 .ليساعد على إجراء عملية التصنيف، وتوفري حتذير ملا ميكن أن يتبع يف املستقب

                                                           

تطوير التحليل املايل باألساليب اإلحصائية لترشيد قرارات اإلسـتثمار يف سـوق املـال               "  ، أمحد حممود يوسف  ـ    )1(

   .71، ص  ) 1988جارة، جامعة القاهرة ، ت كلية الرسالة دكتوراه ،(  " املصري



 mIAZ{A |et{A :™aaª}{A ßs ß{B}{A ZiU{A Z¶XwK 

 164 

 

 منذ أوائل الستينات وحـىت اآلن، يف        قديرـ بدأ اإلهتمام بأسلوب حتليل اإلحندار يف جمال الت        

 .م أسلوب التحليل التمييزي منذ السبعينات فقط استخدإلحني إجتهت بعض الدراسات 

 

kÜĐ½asÛbrÛa@@
@pbßa†‚n�g@lìÜ�c@Òa†çcëðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@

  :)1(من أمثلتهاتعد إستخدامات التحليل التمييزي عديدة 

 .ـ تقدير إحتماالت النجاح أو الفشل ملنتج جديد 

 .ـ حتديد قبول أو عدم قبول طالب يف الدراسات العليا 

 .ـ تقسيم الطالب حسب إهتمامام 

 .ـ حتديد فئة املخاطرة اليت يقع فيها طالب اإلئتمان 

 .ـ تقدير جناح أو فشل مؤسسة أو مؤسسات ما 

 :مييزي ويتحدد نطاق إستخدامه الواسع فيما يشمله وهو كاآليت يستخدم التحليل التو

ـ تعيني ما إذا كانت الفروق ذات معنوية إحصائية بني متوسطي قيم الدرجات للمجموعات     

 .أو اموعتني احملددة مقدما إلختبار معنوية الفروق بني املتوسطات أو غري ذلك

اسة باموعات املناسبة، وذلك تبعـا      جراءات التصنيف للمفردات موضوع الدر    إـ تطبيق   

 .ييز مللدرجة احملسوبة من دالة الت

ـ حتديد املتغريات املستقلة، اليت جيب أن تدخل يف داليت التمييز تبعا ألوزان املعامالت، الـيت     

 .حيققها كل متغري 

امال ـ ترشيد تصنيف كل مفردة جديدة للمجموعة املناسبة هلا، مما جيعل التحليل التمييزي ع             

  .قديريمساعدا يف املسامهة يف عملية الترشيد هذه يف جمال التحليل الت

ـ يستخلص إذن أن التحليل التمييزي من األساليب الواسعة اإلستخدام نظرا لقدرته علـى              

 سلوكها، وهو ما جعل تطبيقه عاما       قديرتفسري العالقات القائمة بني متغريات الظاهرة املدروسة وت       

                                                           

   .380،  ص  )2002دار الكتب، القاهرة،  ( دليل الباحثني يف التحليل اإلحصائي ،  عايدة خنلة رزق اهللاـ   )1(
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 كما متت اإلشارة لذلك مسبقا، فضال عن إستخدامه يف جمال احملاسبة والتسويق             يف جماالت عديدة  

 . املايل يف املؤسسات تقدير اخلطروالتمويل ، ومن مث 

 :)1(يسعى الباحثون من خالل إستخدام هذا األسلوب إىل حتقيق أهداف منها

 إىل عدد من املتغريات     ـ التمييز بني جمتمعني أو أكثر من اتمعات املتداخلة، وذلك إستنادا          

 .املستقلة، اليت تعرب عن خصائص بارزة يف هذه اتمعات 

ألحد هذه اتمعات يف    ) غري معلوم اتمع الذي ينتمي إليه       ( ـ تصنيف أي مفردة جديدة      

 .ضوء قيم متغرياا املستقلة

ما تتمتع به من قوة     ـ حتديد األمهية النسبية للمتغريات املستقلة يف منوذج التمييز على أساس            

 .متييز بني اتمعات جمال الدراسة

كما يشري الدارسون يف هذا اال إىل أن التحليل التمييزي خيتص باإلجابـة علىتسـاؤالت               

عديدة منها مثال وجود فروق معنوية أم ال بني اتمعات موضوع الدراسة ؟ ومعرفة ماهية قاعدة                

هدة إىل أحد اتمعات مع تدنية تكاليف التصنيف او مشالتصنيف اجلديدة لتخصيص  كل مفردة أ   

 .اخلاطئ

كفاية الفئة اجلزئية ملتغريات التمييز للتصنيف بني اتمعات أم ال ؟ حيـث يرغـب القـائم                 

بالتحليل بصورة عامة يف ختفيض عدد املتغريات يف دالة التمييز مع تدنيـة الفقـد يف املعلومـات                  

التمييز  املقترحة بتصنيف مفردة أو مشاهدة جديـدة، وهـذا مـا    وكذلك اإلجابة عن قيام دالة   

 .يتطلب تقدير معدالت اخلطأ لدالة التمييز 

szj½aïãbrÛa@@
@œÈiðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@lìÜ�ü@òîÜîÜznÛa@x‡bàäÛa@

@òß†‚n�½a@paŠ‘û½aë@

 ، حيـث  1930عام  )  Fisher( يرجع اإلستخدام األول ألسلوب التحليل التمييزي إىل فيشر         

اء، وعلوم الطب، والعلوم السلوكية، بغرض تصنيف       يحبدأ إستخدامه يف جماالت املعرفة كعلوم األ      

 يف هذه ااالت املختلفة من العلوم، مث دخل هذا األسلوب جمـال العلـوم               ياملشاكل، اليت تعتر  

                                                           

   .65، مرجع سابق ، ص " الفشل املايل يف منشأة األعمال "  ،  وليد حممد عبدالعزيزـ   )1(
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 من 1941ام يف ع ) Durand( اإلدارية واإلقتصادية كوسيلة لتقييم املشكالت املالية على يد ديراند     

خالل دراستني متتا بشأن تقييم سياسة اإلئتمان املمنوح للمستهلكني، واخلطر الـذي يصـاحب              

 .سياسة التمويل بالبيع بالتقسيط للمستهلك

مث تلت هاتني الدراستني دراسات أخرى أستخدمت أسلوب التحليـل التمييـزي املتعـدد،              

 إعتماد  منوذج لتصنيف املؤسسات تبعا        من خالل  1959عام   ) Walter( إستخدمها كل من والتر     

 Myers and( ملعدالت العائد املرتفع واملنخفض، بعدها جاءت دراسة لكل من مريس وفورجي 
Forgy  (  ا آدم مسيث             1963عام خاصة بتقييم مزايا ومساوئ البيع بالتقسيط، وأخريا دراسة قام 

مارات القائمـة ، وفيمـا يـأيت         بغرض تصنيف املؤسسات يف جمموعات تبعا لإلستث       1965عام  

 .ربية عإستعراض ألهم النماذج سواء كان ذلك يف الدول الغربية أو ال

kÜĐ½aÞëþa@@
@œÈiðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@lìÜ�þ@òîÜîÜznÛa@x‡bàäÛa@

@üëc@Z@ŠÐîi@x‡ì¸BEAVER@

دراسة دارة املالية ألول مرة على يد بيفر يف ال        إستخدم اسلوب التحليل التمييزي، يف جمال اإل      

عدد من املؤسسات األمريكية، وذلك قبـل حدوثـه         يف  فالس  اإل تقديرالرائدة اليت قام ا بغرض      

بنحو مخس سنوات،  مستخدما نسبا مالية  يف الدراسة مسيت بالنسب املركبة، وكـان عنـوان                 

 : فقط هي 6 ا نسبة إختار منه30ودرس حنو " التحليل املايل كمؤشر للفشل " دراسته 

 .جمموع الديون / لتدفق النقديـ نسبة ا

 .جمموع املوجودات / ل الفائدة والضريبة قبـ نسبة صايف الربح 

 .جمموع املوجودات / ـ نسبة املديونية 

 .جمموع املوجودات / ـ نسبة صايف رأس املال العامل 

 .ـ نسبة التداول 

 .ـ نسبة السيولة السريعة 
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قـوة  بتماالت اإلفالس، وقد إتسم منـوذج بيفـر         واحتقدير اخلطر املايل    إعتربها قادرة على    

 الفشل قبل وقوعه، كما ميز بني املؤسسات الناجحـة واألخـرى            وقعة جعلته قادرا على ت    تقديري

 :)1(الفاشلة، وخرج بنتائج يف دراسته أمهها

ـ مل تكن التدفقات النقدية للمؤسسات الفاشلة أقل من املؤسسات الناجحة، بل كان أيضا              

 .داا السائلة أقل إمجايل موجو

ـ متيزت املؤسسات الفاشلة باخنفاض قدرا على مواجهـة التزاماـا وبارتفـاع هـذه               

 .اإللتزامات

ـ متيزت املؤسسات الناجحة باستقرار اإلجتاهات لديها واخنفاض اإلحنرافات عن خط اإلجتاه            

 .العام 

 بني املؤسسـات الفاشـلة   ـ وجود إختالف كبري يف نسبة التدفق النقدي إىل إمجايل الديون          

 .والناجحة مع إتساع الفارق عند اإلقتراب من اإلفالس 

جمموع الديون تليهـا نسـبة      / هي نسبة التدفق النقدي   لتقدير اخلطر املايل    ـ إن أفضل نسبة     

 .جمموع املوجودات / صايف الربح 

 وذلك خالفا   ـ متيزت املؤسسات الفاشلة باخنفاض خمزوا باملقارنة مع املؤسسات الناجحة         

لإلعتقاد السابق حيث كان يعتقد أن املخزون السلعي يف املؤسسـات الفاشـلة أعلـى منـه يف               

 .املؤسسات الناجحة 

ـ كانت بعض املوجودات السائلة مثل النقد وصايف رأس املال العامل أفضل من املوجودات              

  .ات للخطر املايلاملتداولة واملوجودات السريعة كمؤشر

@bîãbq@Zx‡ì¸@@xì×bßë@æbànÛa@ALTMAN  MC COUGH@

، 1974 يف مؤسسات األعمال وذلك يف عام        تقدير اخلطر املايل  يعد أكثر النماذج شيوعا  يف       

 ويعرف بنموذج التحليل التمييزي أو      1968حيث كان إستكماال لنموذج سابق وضعه التمان عام         

 )Z Score (  اليت صاغ منها املعادلة اآلتيةوهي دالة لتنقيط)2(: 

                                                           

 . 294 ، مرجع سابق ، ص التحليل املايل وتقييم األداء والتنبؤ بالفشل املايل ،  الزبيديمحزة حممود ـ   )1(
   .301سابق ، ص الرجع ـ امل  )2(
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Z = 0.012 X1 + 0.014 X2 + 0.033 X3 + 0.006 X4 + 0.999 X5 . 

 هي النسب املالية، اليت إستخدمها وعرب عن X5.....X2 , X1 تعرب عن مؤشر الفشل Zحيث 

X4 , X3 , X2 , X1  أما 30  =%30كنسب كاملة أي X5  فقد عرب عنها بشكل طبيعـــي أي 

ة مطلقة  وليست قيمة نسبية،  م يف املعادلة على أساس أا قي       وقد إستبعد القيمة الثابتة    0.30 = 30%

موع نقاط الدالة واستطاع من خالل هذا النموذج إختيار         جممن  ) حسب إجتاه اإلشارة    ( وختصم  

 : وهي طروتقييم أفضل النسب املالية املميزة لألداء واحملددة إلحتماالت اخل

 .إمجايل األصول / ـ صايف الربح 

 .إمجايل األصول / الفائدة والضريبةـ الربح قبل 

 .إمجايل األصول / ـ املبيعات 

 .إمجايل األصول / ـ رأس املال العامل 

 .القيمة الدفترية إلمجايل الديون / ـ القيمة السوقية حلق امللكية 

، واليت من أمهها    قدير القصور يف النسب املالية املستخدمة للت      هوقد بني التمان يف منوذجه وجو     

، كما كان هلذه الدراسـة      قدير بصفة قطعية موضوع الت    وجود إتفاق على جمموعة منها ختدم      مدع

من خالل )  ألكثر من متغري ( حتول من منهج التحليل ذي املتغري الواحد إىل منهج التحليل املتعدد     

 . الفشل قبل سنتني من وقوعهقديرالنموذج اإلحصائي املقترح للت

إذا زادت : )1(عايري اآلتية عن توقعات النموذج للفشل عند تطبيقه      وقد إنتهى التمان بتجديد امل    

 نقطة فإن املؤسسة اليتوقع منها الفشل، ألا تتسم بأداء 2.99يف مؤسسة عن  ) Z Score( قيمة 

 .جيد، وبالتايل تكون بعيدة عن إحتماالت الفشل والتصفية

تسم بأداء ضعيف ومتدهور ومؤهلة نقطة فإن املؤسسة ت Z Score ( 1.81( أما إذا بلغت قيمة 

 - 1.81مقدار ما بـني   ) Z Score( لتعرض للفشل والتصفية، أما إذا بلغت قيمة لأكثر من غريها 

 احتمـاالت   تقـدير  نقطة فإنه من الصعوبة احلكم على املؤسسة، ويكون من الصعوبة أيضا             2.99

 .فشلها أو عدم إحتمال ذلك 

@brÛbq@Z@@åØí…@@x‡ì¸DEAKIN@

                                                           

   .301سابق ، ص الرجع ـ امل  )1(
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، وبالتوسع يف عدد املـتغريات مـن        1972قام ديكن بتطوير منوذج التمان السابق وذلك عام         

 :مخسة إىل أربعة عشر مستخدما أمهها وهي 

 .إمجايل الديون / ـ التدفق النقدي 

 .ـ معدل العائد 

 .إمجايل األصول / ـ إمجايل الديون 

 .إمجايل األصول / ـ األصول املتداولة 

 .إمجايل األصول  / ـ األصول السريعة

كما إعتمد املعادالت اخلطية يف التمييز، وانتهى يف دراسته إىل أن هناك إرتباط كـبري بـني                 

 .، خالل سنوات الدراسة اخلمس تقدير اخلطر املايلمؤشرات الدراسة والقدرة  على 

@bÈia‰@Z@@†ãì¹…@x‡ì¸DIAMOND@

 مبستوى دقة التمييـز،     طوروضوع الت ألخري، من خالل حبث الدكتوراه يف هذا امل       احاول هذا   

اليت توصل إليها ديكن فيما يتصل باكتشاف املؤسسات الفاشلة باستخدام التحليـل التمييـزي              

 .املرحلي، ولكنه مل حيصل على مستوى دقة يف التمييز بأفضل مما فعله ديكن قبله 

@b�ßb�@Z@@@�äu‰c@@x‡ì¸ARGENTI@

ليت متت يف جمال فشل املؤسسات، حيث تتبـع هـذا           تعد دراسة أرجنيت من أهم الدراسات ا      

األخري آراء جمموعة من األكادميني والتطبيقيني يف جمال املؤسسات الفاشلة وقام بصياغة منوذجه يف              

ـ     ) نوعية  (  وقد ركزت على متغريات وضعية       1976دراسة اجراها عام      ىدون الكمية، وقـد مس

وهو يعطي أمهية بالغة للقرارات     )   A.Score( يعرف  منوذجه بنموذج  اخلطأ اإلداري املتعدد أو ما       

دارية كنظام الرقابة والنظم احملاسبية، فإذا كانـت        اإلدارية ولنواحي الضعف يف اجلوانب املالية واإل      

اإلدارة ضعيفة يف نظره فإن ذلك يترجم بإمهال النظام احملاسيب وعدم اإلستجابة للتغيري وارتكـاب               

العمل، والتوسط يف مشاريع غري ناجحة، وكذا التوسع يف اإلعتمـاد           التوسع يف   " أخطاء عديدة   

  .)1("على مصادر التمويل املفترضة 

                                                           

   .306سابق ، ص الرجع ـ امل  )1(
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كعدم وجود أهداف حمددة يتفق عليها بني العـاملني         " كما يرجعها أرجنيت نفسه إىل عوامل       

لقرارات ع اصنني يف لواإلدارة، وإىل غياب أو قصور أنظمة الرقابة،  واخنفاض درجة مشاركة العام           

 .)1("وضعف وعدم مالءمة اهليكل التنظيمي للعمل 

اليت تلجأ إليهـا  )  Criative Accouting  (ويعطي النموذج أمهية خاصة للمحاسبة اإلبداعية

املؤسسات الفاشلة لتحسني وضعها املايل، والرفع من رحبيتها والنموذج املذكور يـؤدي هـدف              

  . ، وكذا تقييم األداءتقدير اخلطر املايل

b�b�…@Z@@@@a†î×@@x‡ì¸KIDA@

 مسـتخدما   1980 وقد قام به عام      لتقدير اخلطر، يعد منوذج كيدا من النماذج املهمة املعتمدة        

 :مخس نسب مالية هي 

 .املوجودات / ـ صايف الربح بعد الفائدة والضريبة 

 .مجلة املطاليب / ـ مجلة حقوق امللكية 

  .املطاليب املتداولة/ ـ األصول السائلة 

 .املوجودات / ـ املبيعات

 .مجلة املوجودات / ـ النقدية 

 :)2(قدير اخلطركما قام بصياغة النموذج اآليت لت

Z = 1.042 X1 + 0.42 X2 - 0.461 X3 - 0.463 X4 + 0.271 X5  

 اليت تتعرض هلا مؤسسة األعمال تـزداد        طر،ووفق متغريات هذا النموذج فإن إحتماالت اخل      

بقـدرة  اتسم منوذجـه    مقدارا سالبا، وتنعدم إن كانت القيمة موجبة، وقد          Zكلما كانت قيمة    

 . قبل سنة حدوث الفشل %90عالية إلحتماالت الفشل وصلت تقديرية 

�bÈi@b@Zð†äçë@ìj�y@@x‡ì¸@

                                                           

 رسـالة    "(اري يف وحدات القطاع العام    القياس والتنبؤ بعوامل الفشل املايل واإلد     "  ، عبدالرمحن أمحد حممد سليم   ـ    )1(

   .70، ص ) 1995دكتوراه، جامعة القاهرة ،  
  . 309 مرجع سابق ، ص ، محزة حممود الزبيديـ   )2(
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، النموذج الذي قدمه هشـام      لتقدير اخلطر من الدراسات العربية، اليت إهتمت بصياغة منوذج        

 ات ـــاملؤسس  األول بدراسته موعة ،1991 صاحل هندي يف عام ، ومنري1987حسبو يف عام 

 : نسب مالية حمددة هي 6الكويتية باستخدام 

 .ـ نسبة التداول 

 .حق امللكية / ـ صايف الربح بعد الفائدة والضريبة 

 .جمموع املوجودات / حق امللكية أو صايف الربح / ـ صايف الربح 

 .الطويلة األجل القروض /  الثابتة اتـ املوجود

 .جمموع املوجودات / ـ املوجودات املتداولة 

 إىل أسباب داخلية وأخرى خارجية منها       طروالثاين أي هندي قام بدراسته مرجعا أسباب اخل       

اإلخنفاض املضطرد يف قيمة العملة ، وعدم إستقرار السياسات اإلقتصادية، كما توصل لـبعض              " 

 على األقل   %50 سات الفاشلة هي تلك اليت بلغ جممل خسائرها       النتائج يف دراسته أثبتت  أن املؤس      

من الرأمسال، واقترح يف دراسته بأن املؤسسات املشرفة على الفشل جيب إدماجها يف مؤسسـات               

 .)1("ناجحة، دف تنويع النشاط أو ألي هدف آخر 

 : وقد إعتمد هندي سبع نسب مالية هي 

 .ـ معدل دوران خمزون اإلنتاج التام 

 .معدل دوران إمجايل الذمم ـ 

 .ـ نسبة مصادر التمويل طويل األجل 

 .جمموع صايف األصول/ ـ نسبة املخصصات خبالف اإلهتالك والديون املشكوك فيها 

 .ـ نسبة اإلقتراض 

 .ـ نسبة هامش ربح العمليات 

 .جمموع صايف األصول / ـ نسبة النقدية 

 :ل اجلدول اآليت وميكن إختصار مناذج الدراسات السابقة من خال

                                                           

  . 63، مرجع سابق ، ص التنبؤ باإلفالس الفين للشركات الصناعية ، منري صاحل هنديـ   )1(
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>@bÔib�@òß‡Ô¾a@pb�aŠ‡ÜÛ@xˆbàäÛa@�Èi : ) 3 ( جدول رقم

 
 Zt¶I QY•}�) Beaver(  

 ·B}K{C QY•}�) Altman( 
 Q•yB}•)Mc Cough (  

 ·y¶X QY•}�)Deakin(  
 QY•}� )Kida(  ®X�° QY•}� 

“mAifªA “ƒm 1966 1968 1972 1980 1991 

“mAifªA —�Ø 1954 – 1964  1964 - 1970 1964 - 1970 1980 - 1986 1987 - 1994 

“mAifªA “ƒŒß ¡VY 79 À “ºqBØ  “nm¤ø 75“ZUB√  
32 ΩIB¥ø “ºqBØ “nm¤ø 32 

“ZUB√ 
32 À “ºqBØ “nm¤ø 32“ZUB√  fUÃÕ‹ “mAifªA “ƒŒß ¡VY 

 “mAifªA “ƒŒß ¡VY18 À “ZUB√ “nm¤ø 18 “nm¤ø 

“ºqBØ 

 ü ΩQB¿NªA pBmC
PBßÃ¿�A iBŒNaG 

ŒßÃ√ “ƒm ,æÃufiA ¡VY , “ßBƒvªA “
PB√BŒJªA ”ºß æÃváA 

fUÃÕ‹ fUÃÕ‹ fUÃÕ‹ æÃufiA ¡VY , “nm¤ùA ¡VY ,“ßBƒvªA “ŒßÃ√ 

 
 
 

 “øfbNnùA “JnƒªA 

1 –f¥ƒªA µØfNªA “Jn√ _ / ∆ÃÕfªA        

2  —f÷B∞ªA ΩJ≥ \IjªA üBu “Jn√ _  

“JÕjzªAÀ      / PAeÃUÃùA          

3fùA “Jn√ _   “Œ√ÃÕ   / PAeÃUÃùA    

4æÀAfNªA “Jn√ _  

5“®ÕjnªA “ªÃŒnªA “Jn√ _  

6  ΩøB®ªA æBùA pCi “Jn√ _     / 
    PAeÃUÃùA 

1 \IjªA üBu _ /æÃufiA        

2“IjzªAÀ —f÷B∞ªA ΩJ≥ \IjªA _ /    

 æÃufiA          

3 PB®ŒJùA _ /æÃufiA      

4  “Œ∏ºùA µá “Œ≥ÃnªA “¿Œ¥ªA _  /
∆ÃÕfªA œªBö‚ “Õ�ØfªA “¿Œ¥ªA 

1–f¥ƒªA µØfNªA _ /  

“y�¥ùA æÃufiA     

2\IjªA üBu _ /æÃufiA        

3 “ªÀAfNùA æÃufiA _  / œªBöG 

æÃufiA      

4“®ÕjnªA æÃufiA _ / œªBöG   

æÃufiA     

1 —f÷B∞ªA f®I \IjªA üBu _  

“JÕjzªAÀ      /PAeÃUÃùA  

2Ã¥Y        _ “Œ∏ºùA ∂/ 

 KŒªBÒùA       

3“º÷BnªA æÃufiA _ /KŒªBÒùA  

“ªÀAfNùA      

4 PB®ŒJùA _ /PAeÃUÃùA   

5 “Õf¥ƒªA _ /PAeÃUÃùA           

1¬BNªA XBN√‚A ∆Àlã ∆AiÀe P‹f®ø _  

2¡øhªA œªBöG ∆AiÀe æf®ø _  

3ΩUfiA ΩÕÃ� ΩÕÃ¿NªA ieBvø “Jn√ _  

4‚A ≤›Ç PBvvbùA “Jn√ _  ∫Ã∏rùA ∆ÃÕfªAÀ ∫›N« 

B»ŒØ     /æÃufiA üBu ™Ã¿â  

5 ~A�≥‚A “Jn√ _  

6\IjªA søB« “Jn√ _  

7 “Õf¥ƒªA “Jn√ _ /æÃufiA üBu        

 œ÷BvY‚A LÃºmfiA

¬fbNnùA 
XÀelùA ±ŒƒvNªA iBJNaA œÒàA lŒŒ¿NªA ΩŒºÑ œÒàA lŒŒ¿NªA ΩŒºÑ œÒàA lŒŒ¿NªA ΩŒºÑ àA lŒŒ¿NªA ΩŒºÑœÒ 

DÒàA P‹f®ø 10% ,18% ,21% ,22% ,24%, 
3% ,4.5% ,21% ,17% ,

 o¿àA PAÃƒnªA ‘ÃNnø ”ºß
Ωr∞ºª “¥IBnªA 

3% ,4.5% ,21% ,17% ,
 o¿àA PAÃƒnªA ‘fø ”ºß

Ωr∞ºª “¥IBnªA 
fUÃÕ‹ 

8.5% ,11.8% ,18.5% ,14.2% ,32% 
Ωr∞ºª “¥IBnªA o¿àA PAÃƒnªA ‘fø ”ºß 

“¥RªA “Uie 95%≥fiA ”ºß ,Ω 95%Ω≥fiA ”ºß , 95%Ω≥fiA ”ºß , 90%Ωr∞ªA TÀfY “ƒm ΩJ≥ , 
95%ïÀfiA ©IifiA PAÃƒnªA ü Ω≥fiA ”ºß , 
90%“nøBàA “ƒnªA ü , 

 .لذا مل يظهر يف اجلدول   ) Diomond(  مل تتوفر معلومات كاملة عن منوذج دميوند      :مالحظة
.اجلدول من إعداد الباحثة :     املصدر  
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 باستخدام التحليل التمييزي أخـذ      قديرن موضوع الت  أالنماذج املختلفة املعروضة    يتضح من   

ربية، ومنذ الثمانينات يف الدراسات العربية، إذ يعد        غأمهية قصوى من جانب الباحثني  يف الدول ال        

هذا األسلوب الكمي مبا يتيحه  من حتليل موضوعي ودقة علمية أساسا مرشدا للدراسات التطبيقية               

للنماذج اإلحصائية من دور رئيسي يف هذا اال، وقد كانت النمـاذج            ملا  ، وذلك راجع    يرللتقد

 عليه الباحثون من بعدهم خمتلف الدراسات اـراة يف          اليت قام ا بيقر والتمان األساس، الذي بىن       

ناك ، فه للتقديرفشل وجناح املؤسسات مستخدمني النسب املالية ألمهيتها كمؤشرات          تقدير ال  جمال

املايل للمؤسسات،  لتقدير اخلطر   الكثري من الدراسات األكادميية اخلاصة باستخدام املؤشرات املالية         

وحتاول هذه الدراسات حتديد مؤشرات متفردة أو تركيب جمموعـة منـها ميكـن إسـتخدامها        

كاجتاهات تأشريية للداللة على إمكانية حدوث أو عدم حدوث الفشل املايل، وقد إتضح ذلـك               

 .وصا من النماذج التحليلية، اليت إستخدمها الدارسون املختلفون خص

 له أهداف عديدة، فهو يسـاعد       ،ومما الشك فيه أن الوصول إىل منوذج ميكن اإلعتماد عليه         

، )1("إختاذ قرارات أو تصرفات معينة دف منع حدوث هذا الفشـل            " اإلدارة يف املؤسسة على     

 إختيار السهم، الذي يرغب يف اإلستثمار فيه أو التصرف يف           ر يف مكما أن النموذج يساعد املستث    

ـ سهمه املايل، وميكن للمصارف أيضا إستخدامه بغرض تسهيل          ـ رارات مـنح اإلئتم   ق ان ـــ

 هوميكن للمراجع أيضا إستخدامه يف عمله، فهو يسـاعد        . للعمالء ومتابعة القروض املمنوحة هلم    

اليت تتم مراجعتها وتدقيق حسـاباا سـتظل يف دنيـا     كثريا يف إختاذ قراره، إذا كانت املؤسسة،        

 .األعمال أم ال

 املايل واإلستفادة من خدماتـه      قديرفهناك مجلة من األفراد واهليئات، اليت ميكنها إستخدام الت        

 طـر وأهدافه، وعموما ميكن إستخالص نتائج متعددة من الدراسات أو النماذج اليت تناولـت اخل             

 :املايل منها 

دراسة التمان هي األساس حيث الخيتلف عن املؤشرات األخرى سوى يف بعـض             ـ إعتبار   

 ) .جمموعة النسب واملؤشرات ( األساليب اإلحصائية 

                                                           

  ،  )1990رة ، ـــكلية التجارة ، القاه" (ا ماليا شامال لشركتك  كيف جتري فحص" الصحة املالية،  حممد صبحـ   )1(

  .73ص 
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 املـايل   تقـدير اخلطـر   ـ تركيز معظم الدراسات على وضع معيار مناسب يفيد  يف عملية             

وذج يهدف إىل حتليـل     مستقبال، وذلك يثبت أن النسب املالية مازالت متثل أهم عناصر بناء أي من            

 .األداء املايل واجتاه املؤسسة إىل الفشل املايل

ـ عدم إقتصار بعض الدراسات على التمييز أو التفرقة بني املؤسسات الناجحـة والفاشـلة               

فحسب بل وتعدا إىل تبيان العوامل املسببة للفشل املايل ودورها يف زيادة أو إخنفـاض درجـة                 

 .اخلطر

حبوث العمليـات واألسـاليب اإلحصـائية       ( ساليب الكمية واإلحصائية    ـ إبراز أمهية األ   

 . املايل طر عوامل اخلتقديركأساليب مساعدة يف عملية بناء النماذج اخلاصة ب) والرياضية 

kÜĐ½aïãbrÛa@@
nÛa@paŠ������‘ûßò����ß†‚n�½a@Š�����í†Ô@

رات املالية، اليت ميكن أن تكشف      إستخدام مجلة من املعايري أو املؤش     تقدير اخلطر املايل    يتضمن  

مسبقا عن إحتمال حصوله، فعن طريق مالحظة تك املؤشرات بعناية عرب الزمن ميكن للقـائمني               

على إدارة املؤسسة إختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، والدراسات اليت أجريت يف هذا امليـدان           

د من املؤشرات املالية، اليت حتذر      عدل أنقذت بفضل متابعة اإلدارة      ؤسساتأكدت على أن بعض امل    

املراقب عنـدما   "  بأن   طرمن قرب تعرضها للخطر، ويؤكد يف ذلك أحد املؤلفني يف موضوع اخل           

 ؤسسة فإنه مطالب بأن يفترض ما إذا كانت هذه امل         ؤسساتيبدي رأيه يف القوائم املالية إلحدى امل      

 فشـل   ال قديرلكن وجود منوذج لت   ستبقى أم ال، والشك أن ذلك يعتمد على تقديره الشخصي، و          

 .)1("ميكن أن يساعده يف هذا اال 

باإلضافة إىل ذلك فإن وجود هذا النموذج يفيد يف توزيع املوارد املالية املتاحة على مسـتوى                

اإلقتصاد، فاملؤسسات الفاشلة من وجهة نظر النموذج قد حتجب عنها املوارد املخصـص هلـا،               

والفشـل،  أاحا أي املؤسسات اليت أفلحت يف إبعاد تأثري اخلطر          وتوجه ملؤسسات أخرى أكثر جن    

وقد حيدث العكس أي زيادة الدعم املوجه هلا إذا كانت من املؤسسات ذات الطبيعة اإلستراتيجية،            

                                                           

 كلية   " (التنبؤ بالعجز املايل للمنشأة باستخدام البيانات احملاسبية املنشورة، جملة التجارة والتمويل          "  ،جنيب اجلندي ـ    )1(

   .50، ص ) 1988التجارة، جامعة طنطا، العدد األول، السنة التاسعة ، 
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 باحتمال حدوث الفشل قبل وقوعه بفترة كافية،        قديركما سيتم التأكد من صدق النموذج يف الت       

ت الفشل بفعل اخلطر املتكرر وغري املدروس وغري املـدار ترجـع            وقد سبقت اإلشارة  بأن حاال     

أسبابه إىل عوامل داخلية وأخرى خارجية، وأنه يرجع للعوامل األوىل معظـم حـاالت الفشـل                

سة، فمثال ضعف سياسات التسويق، واخنفاض جودة اإلنتاج ميكـن          واحلاصلة يف املؤسسات املدر   

ج التام، وعدم كفاية رأس املال يتوقع أن يكون هلـا           أن تنعكس على معدل دوران خمزون  اإلنتا       

تراض من شأنه أن يؤدي إىل      قتأثري على حجم ونسبة مصادر التمويل طويلة املدى، والتوسع يف اإل          

زيادة نسبة املديونية، وارتفاع التكاليف املالية ، اليت تؤدي بدورها إلخنفاض هامش الربح بل قـد            

كما أن إخنفاض كفـاءة     . هم رأمسال املؤسسة كله أو جزء منه      حتول تلك األرباح إىل خسائر تلت     

األداء وتدين اإلنتاجية يؤثر على مستوى السيولة املتاحة للمؤسسة ومقدار األرباح الناشـئة عـن               

 .النشاط 

 فقد إتضح من النماذج املعروضة أنه ليس        قديروإذا مت الرجوع إىل املؤشرات املستخدمة يف الت       

 نسب مالية معينة تستخدم يف هذا اال، وأن هنـاك صـعوبة يف حتديـد            هناك إتفاق معني على   

املـايل  لتقـدير اخلطـر     واختيار النسب املالية، اليت تعد مؤشرات ميكن إستخدامها لبناء منـاذج            

ملؤسسات األعمال نظرا إلختالف اآلراء حول عدد ونوعية هذه النسب، ولكن مع ذلك تتفـق               

د قليل من املؤشرات املالية،  اليت متيزت بتكـرار إسـتخدامها يف             النماذج املستخدمة  ولو يف عد     

 املايل، نظرا لقدرا الكبرية على التمييـز بـني املؤسسـات الفاشـلة       لتقدير اخلطر مناذج عديدة   

  :1)*(واملؤسسات الناجحة وهي

 .جمموع األصول / ـ النقدية 

 .املبيعات / ـ صايف الربح 

 .إمجايل األصول / ـ املخصص 

 .إمجايل الذمم /  املبيعات ـ

 .ن واملخز/ ـ املبيعات 

 .األصول الثابتة / ـ التمويل طويل املدى 

                                                           

 .وهي نفس النسب اليت إستخدمها هندي ، مع إضافة نسبة اإلقتراض ـ ) ❁(
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وترجع أسباب عدم اإلتفاق حول نسب منطية يتضمنها كل منوذج من النماذج املختلفـة إىل               

 :أسباب عديدة منها 

سـات  إختالف الدارسني وتباين أوضاع البلدان، اليت ينتمون إليها، ومتيـز السيا           •

 .اإلقتصادية املطبقة من فترة زمنية ألخرى حىت داخل البلد الواحد واحمليط اإلقتصادي املرتبط به 

دراسة إىل سنوات عديدة مما جيعلها تتأثر بعـدم ثبـات الظـروف             لإمتداد فترة ا   •

 .اإلقتصادية واألوضاع املالية للمؤسسات اخلاضعة للدراسة 

الف طبيعة النشاط القائم، والقطاع الذي      تباين اخلصائص املالية للمؤسسات باخت     •

وتباينها أصال بالنسبة لنفس املؤسسات داخل نفس القطاع        ) زراعية، صناعية، جتارية    ( تنتمي إليه   

 الصـناعة البتروليـة عـن       مؤسسات صناعة السيارات عن     مؤسساتفعلى سبيل املثال ختتلف     ( 

 .ودوال متييزية خمتلفةمما يعين مناذج تقديرية ) ت الصناعات النسيجية مؤسسا

اسيب، والسياسات احملاسبية واملالية املتبعة يف قياس نتائج النشاط         إختالف النظام احمل   •

 .بني املؤسسات املختلفة أو لنفس املؤسسة لعدد من السنوات 

طبقـا لشـروط   لتقدير اخلطر املـايل  فمعظم الدراسات ركزت على إقتراح النموذج املالئم   

 حتديد املسؤول عن بناء النموذج، ومن الـذي         ات القائم بالدراسة دون   وظروف إقتصاد ومؤسس  

يستطيع القيام بإعداد املؤشرات املالية املتضمنة يف النموذج، وتفسريها، وحتليلـها، مث إسـتنتاج              

 .القرارات املتأتية من نتائج التحليل وبناء التوصيات اليت يطبقها املديرون يف الوقت املناسب

شرات، اليت استخدمت يف اقتصادات عربية شبيهة باقتصادنا، النموذج املذكور          ومن مناذج املؤ  

يزداد إحتمال تعرض   " سابقا هلندي، والذي تبناه باحثون من بعده، والذي يؤكد مستخدموه بأنه            

املؤسسة للخطر كلما إخنفض كل من معدل دوران خمزون اإلنتاج التام، ومعـدل دوران إمجـايل      

 التمويل طويل املدى، ونسبة املخصصات خبالف اإلهتالك مـن الـديون            الذمم، ونسبة مصادر  

املشكوك فيها إىل جمموع صايف األصول، وهامش ربح العمليات، ونسبته النقدية إىل جمموع صايف              

 .)1("األصول، كذلك يزداد إحتمال اخلطر كلما إرتفعت نسبة املديونية 

                                                           

   .12 ص ، مرجع سابق، "فشل املايل لشركات القطاع العام ال"  ،عبداهللا الصيفيـ   )1(
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ملؤسسات، اليت تعرضت للخطر كانت     ويف كل الدراسات، اليت أجريت يستخلص بأن هذه ا        

خسائرها متثل نصف رأمساهلا وأكثر، وأن أهم آثار اخلطر هو إخنفاض كفاءة العمليـات وحتمـل                

 .املؤسسة لبعض التكاليف مبا يؤدي إىل املساس مبصاحل املالك واملقرضني والعمالء

 من املؤسسـات    ويوضح باحث آخر يف دراسة أجراها يف هذا الصدد أنه مييز هنا بني حالتني             

احلالة األوىل وتنصرف إىل املؤسسات اليت تعمل يف سوق للمنتج يتسم مبنافسة غـري كاملـة أو                 "

إحتكارية، ذلك أن إخنفاض كفاءة العمليات قبل الفشل يترتب عنه إنصراف العمالء إىل التعامـل               

املالية، اليت أصدرا   مع املنافسني، ومن مث يقتصر أثر الفشل على إخنفاض القيمة السوقية لألوراق             

غري أن  . )1("املؤسسة سواء كانت أسهم أو سندات، أي يقتصر أثره على املالك واملقرضني فقط              

عادة ما يقابلون زيادة إحتماالت اخلطر أو الفشل بزيـادة سـعر            " املقرضني حسب باحث آخر     

يف احلالة الثانية مـن     الفائدة، وهو ما يعين أن يتحمل املالك وحدهم تكاليف الفشل، يف حني أنه              

املؤسسات فيترتب على إخنفاض كفاءة املؤسسة قبل وقوع اخلطر حتمل العمالء لبعض التكـاليف              

يف صورة إرتفاع سعر السلعة أو يف شكل إخنفاض القيمة السوقية لألوراق املالية، وغين عن الذكر                

 .)2("التكاليف أصال أن وجود منوذج لتقدير الفشل قبل وقوعه حيتمل أن يسهم يف جتنب هذه 

وألن البحث يركز على اخلطر املايل فيفضل إختيار النسبة املالية للتقدير، هذا من جهة، ومن               

جهة أخرى على أساس أن هذه الوسيلة التقنية املستخدمة يف التحليل املايل والدراسـات املاليـة                

ة، بني إقتصادات   لوضعية أي مؤسسة استخدمت ومن طرف دارسني عديدين يف إقتصادات خمتلف          

متقدمة وأخرى نامية لعملية التقدير، وهي اهلدف من الدراسة ملعرفة أي املؤسسات تعاين خطـرا               

وحيتمل فشلها وبالتايل فهي تعاين من نقصان أرباحها املسجلة من سنة ألخرى، وتـراكم هـذا                

و التهامـه   اإلخنفاض إىل درجة تصل فيها هذه اخلسائر اللتهام نصف رأمسال هذه املؤسسـات أ             

بالكامل، وكل مؤسسة مدعوة إذن قبل حصول هذه الوضعية أن تعـدل مـن حالتـها وفقـا                  

للمؤشرات املذكورة سالفا، وإال ستنتقل حتما ملرحلة أصعب وهي التصفية، واليت الينفع معها أي              

 .إجراء تعديلي أو تصحيحي آين باملرة

                                                           

تأثري الوفورات الضريبية وتكلفة اإلفالس وتكلفة الوكالة على نسبة اإلقتراض وعلـى القيمـة               ،منري صاحل هندي  ـ    )1(

   .16 ص ،  )1990الة العلمية، كلية اإلدارة واإلقتصاد جامعة قطر، العدد األول،  ( وقية للمنشأةالس
)2(  – R. BREDY & MYERS  , " Principles of Corporate Finance ; N° 4 , Mc Graw – Hill, 1988, P 424 . 
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ية قياس النسب املشار إليها فيـه،       وسيتم الرجوع للنموذج املتبين يف هذا البحث وشرح كيف        

وتبيان األساس الفكري واملنطقي الذي قام عليه إختيارها لدى إستعراض اجلانب التطبيقي من هذا              

 .البحث

 

Ý–ÐÛa@ò•ý� 

إن اخلطر املايل متواجد بالضرورة يف حميط املؤسسة الداخلي واخلـارجي، ويـؤثر يف كـل                

من ضروري لتفادي نتائجه، اليت جترب املؤسسـة علـى          جوانب النشاط القائم ا، وتقديره أكثر       

 .اإلنسحاب من دنيا األعمال

وعملية التقدير هذه باستخدام التحليل التمييزي تقوم على إفتراضات، وتتميز خبصائص، وهلا            

أهداف تتضح كلها من النماذج التحليلية، اليت طبقت يف هذا اال منذ ابتدئ بتنفيـذه بصـورة         

 يف ميادين علمية خمتلفة، ويف اإلقتصاد املايل واإلداري بوجه خـاص يف سـنة               1930عامة يف سنة    

حيث يعد أسلوب التحليل التمييزي من األساليب الكمية اليت تستخدم يف التقدير، وتعترب             . 1941

أكثر إستخداما يف معظم املؤسسات واملصارف بالدول املتقدمة، وتقضي أوجه القصور يف التحليل             

تخدام النسب املالية إىل أمهية إستخدام التحليل التمييزي دون إغفال أمهيـة هـذه              األحادي باس 

 .األخرية

كما تبني يف هذا اجلزء من البحث بأن ألسلوب التحليل التمييزي إفتراضاته، وخصائصـه،               

واستعماالته، وأهدافه، والنماذج التحليلية له، واليت مت إستعراضها ضمن هذا الفصـل ، كمـا مت                

ض مؤشرات التقدير اليت إستخدمت على إختالفها، وبرغم أسباب إختالفهـا، واإلطـار             إستعرا

املنهجي لعملية تطبيق هذا األسلوب يف التقدير اليت توصل كلها إىل تأكيد أمهية هذه الطريقـة يف                 

التقدير، وهي مجلة املؤشرات املالية اليت ميكن أن تكشف عن إحتمال حصول اخلطر وبالتايل إختاذ               

جراءات التصحيحية الالزمة اليت تعمل على إنقاذ املؤسسـات بفضـل متابعـة اإلدارة هلـذه                اإل

املؤشرات، اليت حتذر من قرب تعرضها للخطر، كما مت تناول ضرورة تواجد إدارة قائمة بذاا هي               

سة إدارة اخلطر تعمل على دراسته، وحتليله، وتقديره لتفادي اخلسائر والتكاليف اليت تتكبدها املؤس            

 .جراء عدم إيالئه العناية املطلوبة



@Ý—ÐÛaïÔîjĐnÛa@
@ïÛb¾a@‹ĐƒÜÛ@òîÔîjĐm@ò�aŠ†

@òîÇbä—Ûa@pb��û¾a@À@

�@@@òîØîãbØî¾a@òÇbä—Ûa@pb��ûß@òÛby� @

@
@
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Ûa@Ý–ÐÛaïÔîjĐn@
òîÇbä–Ûa@@pb��û½a@¿@ïÛb½a@ŠĐ‚ÜÛ@òîÔîjĐm@ò�a‰…@

@I@òîØîãbØî½a@òÇbä–Ûa@pb��ûß@òÛbyH@

� 
يعد األسلوب الكمي مبا يوفره من قواعد علمية يف مقدمتها الدراسة والتحليل املوضـوعي،              

قدير يف خمتلف   واستخالص النتائج األساس الذي تسترشد به الدراسات التطبيقية اليت تستخدم الت          
جماالت العلوم، حيث يكون للنماذج اإلحصائية دورا رئيسا يف التحليل الكمي ومن مت يف جمـال                
التقدير، وقد متت دراسات عديدة وأحباث كثرية تناولت موضوع التقدير املـايل يف املؤسسـات               

هو ما عربنا عنـه     القائمة وسوف نعرض للنسب املالية املستخدمة بالنسبة تمع الدراسة املختار و          
باملتغريات املستقلة كما سنتعرض لتطبيقات األسلوب اإلحصائي املستخدم وهو أسلوب التحليـل            

 .التمييزي

حيث تعتمد الدراسة التطبيقية التقدير املايل باالعتماد على التحليل النسيب من جهة، والتقدير             
النسيب لذا فإذا كان هذا األخري اإلحصائي من جهة أخرى، وضمن التقدير املايل سنتعرض للتحليل   

يعترب ضروري ملعرفة الوضعية املالية للمؤسسة فهو أكثر من ضروري يف التقدير املايل باسـتخدام               
التحليل التمييزي، فقد اعتربت النسب املالية األساس الذي استخدمته الدراسات واألحباث اراة            

 .يف هذا اال برغم النقائص اليت تشوب هذه النسب

وضمن اجلزء التطبيقي وبتطبيق طريقة التحليل التمييزي سنتعرض إىل التقـدير اإلحصـائي،             
ففـي الدراسـات    . ودوره إىل جانب التقدير املايل يف الوصول إىل النتيجة املرغوبة يف الدراسـة            

 اإلحصائية يوجد جمتمع وعينة، ويقصد باتمع كل املفردات اليت يتكون فيها هذا اتمع، والـيت              
تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات املميزة املشتركة، وأن أي قيمة حتسب من توزيـع اتمـع                 
لدراسة خصائصه تسمى معلمة، فاملتوسط احلسايب، والتباين واالحنراف املعياري وهـي عناصـر             

وألن دراسة جمتمع عن طريق أخذ كل       . استخدمت يف هذا اجلزء من البحث هي معامل هلذا اتمع         
ه هي من األمور غري اليسرية لعدم حمدودية اتمع، لذا تؤخذ دائما عينة من هـذا األخـري                  مفردات

وحيسب هلا املتوسط احلسايب، ومنه ميكن تقدير املتوسط احلسايب للمجتمع بإنشاء فترة أو فتـرات             
 ثقة، كما ميكن التعرف على اخلطأ الناجم عن احتمال بعد أو قرب خصائص العينة يف متثيل معامل                
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اتمع، ذلك أنه كلما زاد حجم العينة كلما كانت قيمة اخلطأ املعياري صغرية وكلما صـغرت                
قيمة اخلطأ املعياري كلما كانت قيمة متوسط العينة قريبة من قيمة متوسط اتمع، وكان بالتـايل    

طـاع  وعينة الدراسة كانت عبارة عن عدد من املؤسسات يف ق         . متثيل العينة للمجتمع أكثر صدقا    
 .الصناعة امليكانيكية كما سبقت اإلشارة

وسيتم خالل هذا الفصل تبيان مصادر البيانات املستخدمة، وكذا النسب املاليـة املطبقـة،              
وعملية حساا بالنسبة تمع الدراسة، وهي املؤسسات اليت أختريت للدراسة التطبيقية، وكـذا             

التمييز، وحتديد نقطـة الفصـل للمؤسسـات        الربنامج اإلحصائي املطبق للوصول إىل بناء دالة        
املدروسة لتمييز أيها فاشلة وأيها ناجحة، واالختبارات اإلحصائية اراة لتقييم كفاءة النمـوذج             

 .املستخدم، مت تقيم نتائج الدراسة املالية واإلحصائية

½aszjÞëþa@@
ðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@ÕîjĐni@ò�a‰†ÜÛ@ïvèä½a@‰b�⁄a@

½akÜĐÞëþa@@
í†¤ò�a‰†Ûa@òäîÇë@Éàn©@†@

يتمثل جمتمع الدراسة يف مؤسسات تنتمي لقطاع الصناعة امليكانيكية، واليت مت احلصول على             
معلومات عنها وهي املؤسسات البالغ عددها مخسة عشر مؤسسة وتزاول هذه املؤسسات أنشطة             

، )GERMAN(، صناعة عتاد التكديس واحلمولة      )ENMTP(مثل صناعة عتاد األشغال العمومية      
اخل وإن جمتمع الدراسة هـذه      )....PMAT(مؤسسة تسويق املعدات واآلالت الفالحية والصناعية       

، وحتديد جمتمع الدراسة ميثل أحد       )خاسرة(وأخرى فاشلة   ) راحبة(حيتوى على مؤسسات ناجحة     
 .املتطلبات األساسية لبناء منوذج تقدير اخلطر املايل

يق هذا األسلوب يف القطاع العام على اعتبار أمهيته النسبية          وقد اهتمت الدراسات العربية بتطب    
اليت حازها يف السنوات السابقة، كما طبقت يف البلدان الغربية على مؤسسات القطاع اخلاص حىت  

 .تنقذ من حاالت اإلفالس واخلسارة وحاالت اخلطر املتكررة

لتمييزي على اختيـار عينـة      كما يعتمد منوذج تقديرا اخلطر املايل بتطبيق أسلوب التحليل ا         
الدراسة وهي عينة مزدوجة من املؤسسات الناجحة وغري الناجحة، مع األخذ يف االعتبار ضرورة              
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املواءمة بني هاتني اموعتني وذلك للتحكم يف عوامل معينة كتماثل نوع الصناعة، وتقارب حجم             
 .األصول، وتوافر القوائم املالية لنفس السنة املالية

@üëc@Z@@òÇbä–Ûa@Êìã@Ýqb·@

يقصد بتماثل أو جتانس نوع الصناعة أن يكون هناك قدر معني من التماثل يف طبيعة النشاط                
املمارس من قبل جمموعة املؤسسات الناجحة وجمموعة املؤسسات الفاشلة، ومتاثل نوعية الصـناعة             

أنـه إذا اخـتريت   يكون يف نطاق املفهوم الواسع وليس املفهوم الضيق لنوعية الصناعة والقصـد             
املؤسسات الفاشلة من اليت تعمل يف جمال صناعة معينة فيجب اختيار مؤسسات مناظرة وتعمل يف               

إن هذه العملية تؤدي إىل حصر نتائج التحليل داخل نطاق          . نفس الصناعة أو تنتمي لنفس القطاع     
ها مما يتضح معه    تصنيفات صناعية معينة، ومن مث إمكانية تعميمها على تلك التصنيفات دون غري           

 .أن أمهية هذا املقياس أكيدة

، اليت هي أسـاس     )النسب املالية املختارة    ( إن طبيعة الصناعة هلا تأثري على متغريات الدراسة         
 يف الدراسات السابقة للباحثني مـن       ـالتحليل يف هذا النموذج، وقد وجدت عالقة ارتباط قوية          

ـ  الغرب والعرب وعية الصناعة ويف دراستنا اقتصر على كون املؤسسات  بني النسب املالية وبني ن 
املطبق عليها تنتمي لقطاع الصناعة امليكانيكية دون النظر فيما إذا كانت متارس نشاط إنتاجيا  أو                

 .تسويقيا ضمن هذا القطاع

@bîãbq@Z@óÜÇ@l‰bÔmôìn�ß@Þì•þa@ávy@@

ـ            ول، الــــيت   ويقصد بتقارب حجم األصول عدم وجود فرق أساسي بني قيمة األص
إذ ميثل هذا املقيــاس     . متتلكها املؤسسة الناجحة، وقيمة األصول اململوكة للمؤسسة املناظرة هلا        

معيارا حلجم املؤسسة، وقد تبني من الدراسات املختلفة، اليت متت يف هـذا اـال أن حجــم           
متوسـط  " تبني أن    املؤسسة يؤثر على احتمال تعرضها للخطر، ففي الدراسة اليت قام ا بيقر مثال            

مليـون دوالر للمؤسسـات    8.5 مليون دوالر يف مقابـل    6.3قيمة األصول للمؤسسات الفاشلة     
 .)1("املناظرة هلا

                                                           
  .81تنبؤ باإلفالس ، مرجع سابق، ص  ال،منري صاحل هنديـ   )1(
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مليـون دوالر    6.4متوسط قيمة األصول هو     "كما أن التمان قام بدراسة مماثلة تبني منها أن          
، ويف دراسة أخـرى بلـغ        مليون دوالر للمؤسسات املناظرة    9.6للمؤسسات الفاشلة يف مقابل     

 44 مليون دوالر، أما يف املؤسسات املناظرة فبلغ         47متوسط حجم األصول يف املؤسسات الفاشلة       
 .)1("مليون دوالر

   وحىت وإن كانت بعض الدراسات قد أغفلت شرط تقارب احلجم على أساس أنه ال توجد   
لية، فإنه يف بعـض الدراسـات       عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم املؤسسات وبني النسب املا         

 %95األخرى كشف حتليل معامل االرتباط عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند درجة ثقة               
بني حجم األصول وبني معدل دوران إمجايل الذمم يف السنة األوىل السابقة للفشل أي قبل وقوعه                

اللة إحصـائية عنـد     بسنة واحدة، كذلك عندما مت إحالل بعض املتغريات ظهرت عالقة ذات د           
 بني هذه النسب اليت مت إحالهلا وبني حجم األصول، فإذن هناك من األسباب ما               %95درجة ثقة   

يدعو إىل االعتقاد بأن حجم األصول يغري من العالقة بني النسب املاليـة واحتمـاالت اخلطـر،                 
 ألن هلا قدرة أكرب     فاملؤسسات األكرب حجما غالبا ما يكون احتمال وقوعها يف اخلطر  املايل اقل،            

على الوفاء بالتزاماا، ومواجهة الظروف غري املناسبة حىت عندما تكون قيم النسب املالية اخلاصة              
ذه املؤسسات يف نفس مستوى القيم اخلاصة باملؤسسات األصغر حجما، ولذا يتطلب إخضـاع         

ـ مؤسسات من فئات خمتلفة  ـ  فيما يتعلق حبجم األصولـ ة، ويشري يف هذا اال  للمقارنة املباشر 
أمهية استيفاء معيار تقارب حجم األصول يف أبعد سنة جيري فيها التقدير            " أحد الدارسني إىل أن     

حبدوث اخلطر املايل، مبعىن أنه إذا امتد التقدير لقترة ثالث سنوات، فينبغي استيفاء هذا املعيـار يف                 
هذا املعيار يف الدراسة تستوجب القيام حبساب        ومراعاة   )2("السنة الثالثة السابقة على وقوع اخلطر     

املتوسط احلسايب حلجم األصول السنوي لكل من جمموعة املؤسسات الناجحة والفاشلة على مدار             
ثالث سنوات، واختيار معنوية االختالف بني متوسطي حجم األصول يف اموعتني ممـا يعـين               

ب أو ابعد السنوات عن تاريخ وقوع اخلطر      استيفاء معيار تقارب حجم األصول سواء بالنسبة ألقر       
 .املايل

@

                                                           
 .81رجع السابق، ص املـ   )1(
 .81رجع نفسه، ص املـ   )2(
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@brÛbq@ZòîÛb½a@òä�Ûa@�ÐäÛ@pbãbîjÛa@ŠÏaìm@

 فإنه ينبغي أن تتوافر امليزانيات      2000أي أنه لو حدث خطر مايل إلحدى املؤسسات يف سنة           
لى املالية لتلك املؤسسة، واملؤسسة املناظرة هلا عن اخلمس سنوات السابقة لسنة حصول الفشل، ع             

أساس أن الدراسة دف لتقدير الفشل قبل وقوعه خبمس سـنوات، علـى أن تسـتبعد بعـض            
املتغريات، اليت من الصعب التحكم فيها كالتضخم والكساد وغريه، وجتدر اإلشـارة إىل إنـه يف                
الدراسة التطبيقية هلذا البحث مل يتم احلصول سوى على املعلومات اخلاصة بثالث سنوات فقـط               

 .وختص طبعا املؤسسات عينة الدراسة ) 2002 – 2000(

½akÜĐbrÛa@ïã@
@pa�Ìnß@†í†¤@ñ�Ïë@ò�a‰†Ûa@

@üëc@Zò�a‰†Ûa@pa�Ìnß@†í†¤@

 :تتمثل متغريات الدراسة يف حتديد املتغريات التابعة واملتغريات املستقلة وهي كاآليت

1@�@@Ìn½a�ÈibnÛa@pa��ò@

=  للمؤسسة الفاشلة وقيمـة      1= ري اعتباري   وتتمثل يف فشل املؤسسة حيث يقاس مثال مبتغ       
صفر للمؤسسة الناجحة أو املناظرة، وتتفق الدراسات اراة يف هذا  امليدان على أسلوب العينـة                

وذلك لبناء منوذج تقدير اخلطر املال، مع السـعي         ) مؤسسات فاشلة وأخرى ناجحة     ( املزدوجة  
ات للتحكم يف عناصـر احلجـم، والنشـاط،         لتحقيق قدر كبري من التماثل بني جمموعيت املؤسس       

وسنوات احلصول على املعلومات املستخدمة، وهذا ما جعل أسلوب التحليل التمييـزي األكثـر              
 .شيوعا يف عملية التقدير

2@�@@ÜÔn�½a@pa�Ìn½a�@ò@

وتتمثل يف عدد النسب املالية، اليت تستخدم للمقارنة والقياس، وقد تبني من عرض النمـاذج                
لية واملؤشرات املستخدمة، واليت تكررت يف كم منوذج هي املؤشرات اليت تعد أقـرب إىل               التحلي

واقع املؤسسات اجلزائرية يف رأينا طبعا، على اعتبار أا هي نفس املؤشرات اليت طبقت يف اقتصاد                
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وهي املؤشرات املشتركة بني أغلب النماذج الـيت عرضـت          ) منوذج هندي   ( مشابه القتصادنا   
 .بالبحث

@bîãbq@Zí†¤�@†ñ���Ï�a‰†Ûa@��ò@

 جيب أن تكون هذه الفترة مناسبة وكافية للوفاء مبتطلبات التحليل اإلحصائي، الـذي يـتم               
تطبيقه، علما أن متوسط طول الفترة الزمنية يف معظم الدراسات، اليت أجريت يف هذا اـــال     

خصائص البيئة االقتصادية خالل كان يتراوح بني ثالث إىل تسع سنوات، وذلك لضمان عدم تغري      
تلك الفترة، وبالتايل عدم التاثري على األوضاع املالية للمؤسسات نتيجة عوامل خارجــة عـن               
نطاق سيطرة اإلدارة، وقد اقتصرت فترة الدراسة يف البحث على ثالث سنوات فحسب وذلـك               

نسبة للعينـة املختـارة     بسبب عدم التمكن من احلصول على بيانات ألكثر من الفترة املذكورة بال           
 .للدراسة

½akÜĐÛa@sÛbr@
ðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@lìÜ�c@âa†‚n�a@�Š‘@

يستخدم أسلوب التحليل التمييزي لبناء النموذج املقترح للدراسة التطبيقية للتصنيف والتقدير           
للمشاكل، اليت يكون املتغري التابع هلا غري مستمر، كما أن هذا األسلوب هو النموذج اإلحصائي               

الئم  الختبار الغرض، الذي يقضى بتساوي الوسط احلسايب موعتني أو أكثـر وكمـا مت يف                 امل
مناذج خمتلفة ومنها منوذج هندي مثال حيث استخدم البيانات املالية لسنوات سابقة حلصول اخلطر              

ـ                ع املايل أو الفشل، حيث متت مقارنة التصنيف، الذي مت التوصل إليه باستخدام النموذج مع الواق
الفعلي، الذي وصلت إليه مؤسسات عينة الدراسة للوقوف على مدى قدرة النموذج على تقـدير              
الفشل باملؤسسات اليت حصل هلا فشل فعال، وكذا قدرته على تقدير عـدم فشـل املؤسسـات                 

ومتكن عملية املقارنة بني النسبة املذكورة مع نتائج التصنيف وفقا للصـدفة باسـتخدام              . املناظرة
وستتوضح الطريقة املتبعة يف احلساب يف املبحث اخلاص بذلك مما يأيت يف هذا البحث               ) t( اختبار  

وإذا . ولتحديد نسبة  التصنيف بالصدفة فإن األمر يتوقف على مفردات العينة داخل كل جمموعة              
قة ثبتت معنوية النسبة الصحيحة للتصنيف فإنه ميكن إجياد حالة التمييز، واليت ذكرت يف أجزاء ساب            

 .من هذا البحث
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وحبساب دالة التمييز ميكن حتديد نقطة الفصل أو القطع، وهي عبارة عن املعيار أو الدرجـة،              
اليت يتم تصنيف املفردات على أساسها ملعرفة إىل أي جمموعة تنتمي هذه املفردة عند بناء مصفوفة                

 هذه األخرية متساوية التصنيف، ونقطة الفصل املثلى ختتلف باختالف حجم اموعات فإذا كانت   
يف احلجم حتسب بعالفة معينة، أما إذا كانت خمتلفة يف احلجم فتحسب بعالقة خمالفة وهـو ممـا                  
سيتضح أثناء عملية احلساب والختبار  مدى صالحية معادلة التمييز يف التقدير والتصنيف، فـإن               

 األوىل تشكل عينة التحليل، ذلك يتأكد مع تقسيم العينة الكلية من املفردات عشوائيا إىل جمموعتني
واليت توصل إىل معادلة التمييز، والثانية تستخدم الختبار هذه املعادلة، وذلك عـن طريـق بنـاء            
مصفوفة التصنيف، واليت تتحدد بضرب معامالت التمييز غري املعيارية املتوصل إليها مـن عينـة               

رقام التمييزية لكل مفـردة يف عينـة        ويتم التوصل إىل األ   . التحليل يف قيم متغريات عينة االختبار     
االختبار، حيث يتبع ذلك بعملية مقارنة الرقم التمييزي للمفردة يف عينة االختبار مع نقطة الفصل               

تتبني قدرة النموذج على التقدير حلدوث اخلطر، وتكون دالة التمييـز            ) t( املثلى، وحبساب قيمة    
 . على األقل%95عند داللة معنوية بدرجة ثقة 

بعدها يتم حتديد األمهية النسبية لكل متغري من املتغريات املستقلة يف التقدير باحتمال حصول              
اخلطر، حيث تستخدم معامالت التمييز غري املعيارية،  فعن طريق ضرب هذه املعامالت  يف قيمة                

ـ              ا باسـتخدام   املتغريات الفعلية املقترنة ا تنتج قيمة متييزية مطابقة لتلك، اليت يتم احلصول عليه
 .املعامالت التمييزية املعيارية، والبيانات املعيارية للمتغريات

والختيار الفرق بني نسبة الصحة يف التصنيف والتقدير بواسطة النموذج، ونسبة الصـحة يف              
 .املشار إليه آنفا ) t( التصنيف، والتقدير نتيجة الصدفة فإنه يستخدم حساب معامل 

ذا البحث مل تستطع الباحثة االستفادة من اسـتخدام برنامـــج           ويف الدراسة التطبيقية هل   
احلاسب اآليل لعدم توفره مما اضطرها إىل إعداد برنامج إحصائي وإجراء حسابات مرهفة وهـي               
اليت كان ميكن تفاديها باستخدام برنامج احلاسب اآليل والذي يعطي النتائج املطلوبـة يف دقـائق                

 .معدودة

@
@
@
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½aszjÛa@ïãbr@
�a‰…òîØîãbØî½a@òÇbä–Ûa@pb��û½@ïÛb½a@ŠĐ¨a@ò@

½akÜĐ@Þëþa@@
@ò�a‰†Ûa@òäîÇ@pbãbîi@‰…b–ßòÜÔn�½a@pa�Ìn½aë@

ŒîîànÛa@òÛa…@õbäi@¿@òÜ�a†Ûa@

@üëc@Zò�a‰†Ûa@òäîÇ@pbãbîi@‰…b–ß@

 تتم أول خطوة إلجراء الدراسة التطبيقية بتحديد البيانات اخلاصة باملؤسسات اليت جترى عنها     
اسة، واليت أشري هلا سابقا يف عينة الدراسة، وكذا تبيان مصادر هذه البيانات، واجلـدول اآليت   الدر

 .يوضح أمساء املؤسسات املستخدمة كعينة عن جمتمع الدراسة كله وهو قطاع الصناعة امليكانيكية

وقد مت اختيار هذه املؤسسات على أساس انتمائها لقطاع واحد وهو ما اعتربناه متاثـــل              
يف نوعية الصناعة أي أنه مت اختيار مؤسسات ناجحة يف قطاع صناعي معني  وأخرى مناظرة هلـا               
يف نفس القطاع، ذلك أن عملية التوفيق من حيث نوع النشاط املمارس ونوع الصناعة جتعــل               
يف االمكان حصر نتائج التحليل يف نطاق تصنيفات صناعية حمددة، وبالتايل إمكانية تعميمها على              

 .ذه التصنيفات دون غريها، واملعيار بالتايل ذو أمهية ال يستهان اه

ولقد مت احلصول على بيانات الدراسة املتمثلة يف امليزانيات احملاسـبية، وحسـابات النتـائج               
للمؤسسات اليت تشكل عينة الدراسة، ومل يتمكن من توسيع  هذه البيانات باحلصول على تقارير               

 .ؤسسات عن الفترة املطلوبة للدراسةاألداء املايل هلذه امل

>ò�aŠ‡Ûa@òäîÇ@À@òß‡ƒn�¾a@pb��û¾a@òàöbÓ : ) 4 ( جدول رقم
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     “_ÕiBƒªA PBUifªAÀ PBUAifºª “Œƒ�ÃªA “nm¤ùA Í CYCMA 

 “ŒuÃvàA PAiBŒnªA ©ÕkÃNª “Œƒ�ÃªA “∑jrª)D V P( 

C55 

C60 
C65 
C70 
C75 
C80 
C85 

@@. الباحثة إعداداجلدول من :     املصدر  
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@@
@bîãbq@Z@òÜÔn�½a@pa�Ìn½aòÜ�a†ÛaŒîîànÛa@òÛa…@õbäi@¿@@

سيتم استعراض املتغريات املستقلة املطبقة أو املستخدمة وهي عبارة عن النسب السبعة املشار             
ة ظروف مؤسساا مشـاة أو      إليها آنفا واليت مت اختيارها باعتبار أا طبقت يف اقتصادات  نامي           

تقترب من ظروف مؤسساتنا، وهي النسب املشتركة جلميع النماذج اليت تعرضت هلذا األسـلوب           
وأيضا لغياب أي دراسة حملية سابقة تكون منوذجا يسترشد بـه يف            ) التحليل التمييزي (بالدراسة  

قول يف مناذج عديـدة  عملية البحث وهو األمر الذي جعلنا نستخدم نسبا استعملت كما سلف ال           
واختيارها هو لكوا أيضا أثبتت قدرا على املسامهة الكبرية يف التمييز والتقدير، اليت مت إعدادها               
يف الدراسات املشار إليها وانسجامها مع احملبط الذي تعمل فيه املؤسسات املدروسة وهي سـتربز              

 .ةمن ِمن املؤسسات هي فعال ناجحة ومن منها هي فعال فاشل

وتعد النسب املالية املشار إليها هي املتغريات املستقلة الداخلة يف بناء دالة التمييز دون النظـر                
طبعا فيما إذا كانت هذه املتغريات ذات معامالت التحميل املرتفعة، وإمنا بصفتها أكثر تعبريا عـن         

 .وضعية املؤسسات اليت تشكل عينة الدراسة

سب وتبيان األساس الفكري واملنطقي الـذي قـام عليـه           وميكن تناول كيفية قياس هذه الن     
 :اختيارها وكذلك حساا بالنسبة تمع الدراسة باستعراضها كاآليت

>òÜàÈn�¾a@Œìß‹Ûaë@òß‡ƒn�¾a@òÜÔn�¾a@pa�Ìn¾a : ) 5 ( جدول رقم

{A~vZ  ™¶{B}{A Ja�{A) ™{}lKa}{A LAZ¶pK}{A (  |}lKa}{A `}Z{A 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 æf®ø XBN√‚A ∆AiÀe = PB®ŒJùA /¬BNªA XBN√‚A ∆Àlã 

 ¡øhªA œªBöG ∆AiÀe æf®ø = PB®ŒJùA / ¡øhªA œªBöG ) B»ºŒvZNI ∫Ã∏rùA ∆ÃÕfªA `j� ΩJ≥( 

 ‘fùA ΩÕÃ� ΩÕÃ¿NªA ieBvø “Jn√ =‘fùA ΩÕÃ� ΩÕÃ¿NªA ieBvø /“NIBRªA æÃufiA 

        Œ_vZNI ∫Ã∏_rùA ∆ÃÕfªAÀ ∫›N«‚A ≤›Ç PBvvbùA “Jn√  B»º =    ∫›N_«‚A ≤›_Ç PB_vvbùA

 B»ºŒvZNI ∫Ã∏rùA ∆ÃÕfªAÀ /æÃufiA üBu 

 ~A�≥‚A “Jn√ = “y�¥ùA æÃufiA ™Ã¿â /æÃu‹A üBu ™Ã¿â 

 \IjªA søB« “Jn√ = K÷AjzªAÀ f÷AÃ∞ªA ΩJ≥ \IjªA üBu /PB®ŒJùA 

 “Õf¥ƒªA “Jn√ = “Õf¥ƒªA æÃufiA / æÃufiA üBu ™Ã¿â                 

X1 

X 2 

X 3 

X 4 

 

X 5 

X 6 

X 7 

@. الباحثة إعداداجلدول من :     املصدر    
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ويبني اجلدول النسب املستخدمة والرموز املقابلة هلا واليت ستعتمد يف بناء دالة التمييـز بعـد              
 .عملية حساب املتغريات املستقلة كما متت اإلشارة إىل ذلك 

1@�@@@âbnÛa@xbnã⁄a@æëŒ«@æa‰ë…@Þ†Èß@

اب هذا املعدل بقسمة املبيعات على خمزون اإلنتاج التام أي معـدل دوران خمـزون               يتم حس 
 :خمزون اإلنتاج التام وبالنسبة تمع الدراسة حنصل على النتائج اآلتية / املبيعات= اإلنتاج التام 

>âbnÛa@xbnãfiÛ@æë�ƒ¾a@æaŠë†@Þ‡Èß@lb�y : ) 6 ( جدول رقم

™aaª}{A `}Z 

™Ia�{A 
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 C85 

1 (2000) X 

1 (2001) X 

1 (2002) X 

6.25 

7.46 

6.08 

21.54 

11.13 

11.03 

17.29 

19.07 

20.87 

3.50 

3.14 

3.49 

82.13 

11.63 

10.13 

13.78 

0.82 

1.78 

39.03 

13.46 

15.68 

12.60 

3.27 

2.56 

7.58 

10.85 

7.40 

1.18 

1.19 

3.51 

2.26 

1.11 

0.86 

10.43 

13.56 

13.79 

2.78 

3.71 

2.73 

2.87 

3.78 

2.91 

0.75 

1 

1 

  .23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 4، 2 ، امللحق رقم :املصدر 

يتضح من احلسابات اخلاصة باملؤسسات املشكلة لعينة الدراسة أن السنة األوىل يسجل فيهـا             
هي من  و30C ومها من املؤسسات الفاشلة وكذلك لدى 60Cتليها C 85أدىن املعدالت بالنسبة لـ 

وهي مـــن C 40املؤسسات الناجحة، كما سجلت السنة الثانية أدىن املعدالت فيما يتعلق بـ 
 وكلتامها من املؤسسات الفاشلة وأما يف السنة الثالثة فيالحظ          65C تليها   85Cاملؤسسات الناجحة و  

ؤسسات  ومها من امل   65C وبعدها   85C تقدم أقل نسبة وهي من املؤسسات الناجحة تليها          40Cبأن  
 .الفاشلة

وهكذا ختتلف النتائج من مؤسسة ألخرى ومن سنة ألخرى ولكن يبقى الفرق واضحا لصاحل              
املؤسسات الناجحة طبعا وإن كانت النتائج تتذبذب بني خمتلف املؤسسات املدروسة خالل الفترة             

  .C 45 و C 35احملددة خاصة بالنسبة لـ 

 يف املخزون ميثل جزءا هاما من مجلة االسـتثمار يف  وترجع أمهية هذه النسبة إىل أن االستثمار    
األصول بالنسبة لغالبية املؤسسات، لذا فمن املتوقع أن تؤثر الفعالية والكفاءة يف إدارة املخـزون               
على نتائج النشاط، فزيادة حجم املستثمر يف املخزون قد يؤدي إىل حدوث خسائر كبرية يف حالة                

 .يف األذواق إىل جانب ارتفاع تكاليف التخزينالتقادم أو التعرض خلطر التغري 
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ومن ناحية أخرى يؤدي نقص املخزون من اإلنتاج التام إىل ضياع فرص حتقيـق مبيعـات                
وبالتايل اخنفاض األرباح أو حتول النشاط إىل خسائر تساهم يف تأكل رأس املال، كما قد ينعكس                

ء والنتيجة هي زيادة تكاليف الوحدة،      بعد ذلك على كفاءة األصول الثابتة يف صورة استخدام سي         
اليت تؤدي بدورها إىل تأثري عكسي على هامش الربح، بل واحتمال حدوث خسائر، وقد أشارت               
بعض الدراسات يف هذا اال  ويف إطار استخدام هذه النسبة للتقدير باحتمال حصول اخلطر إىل                

 معظم املؤسسات، كـذلك كشـف       تزايد مشكلة املخزون الراكد من املنتجات التامة الصنع يف        
التحليل املبدئي لعينة الدراسة عن نتائج مشاة حيث تبني أن هناك زيادة مضطردة يف متوسط فترة               
بقاء املخزون باملخازن للمؤسسات الفاشلة، وأن هناك فزقا واضحا لصاحل املؤسسات الناجحـة،             

خمزون اإلنتاج التام وبني احتمال حصول      وبالتايل ميكن القول بأن العالقة املتوقعة بني معدل دوران          
اخلطر هي عالقة عكسية فمع بقاء العوامل األخرى على حاهلا يترتب على زيادة املخزون أكثر من                
احلاجة اخنفاض يف معدل الدوران لزيادة قيمة مقام النسبة ويف حالة اخنفاض مستوى املخزون عن               

يضا، ذلك أن بسط معدل الـدوران وفقـا     املستوى املطلوب قد ينخفض معدل دوران املخزون أ       
للمقياس املستخدم هو قيمة املبيعات أي وحدات مقومة بسعر البيع، أما املقام واملتمثل يف قيمـة                
املخزون فهو عبارة عن وحدات مقومة بسعر التكلفة، وعليه إذا ترتب على اخنفـاض حجــم                

زون، وهذا مـا يــؤدي إىل       املخزون اخنفاض يف حجم املبيعات قد ينخفض معدل دوران املخ         
االعتقاد بأن زيادة حجم املخزون عن احلاجة أو عدم كفايته لتلبية طلبات العمالء من شـأنه أن                 
يرتبط بعالقة عكسية مع احتمال خدوث اخلطر املايل وعلى هذا ميكن الوصول إىل نتيجـة مـن                 

ا زاد احتمال حدوث    حساب النسبة وهي أنه كلما اخنفض معدل دوران خمزون اإلنتاج التام كلم           
 .اخلطر املايل

2@�@@@áßˆÛa@ïÛbºg@æa‰ë…@Þ†Èß@

وتقيس هذه النسبة سيولة الذمم أي قدرة املؤسسة على حتصيل مستحقاا، ويتم حساب هذه             
النسبة بقسمة املبيعات على إمجايل الذمم أي طرح خمصص الديون املشكوك بتحصيلها، وذلـك              

وبالنسبة تمع الدراسة حنصل على نتائج هـذا        . ولة الذمم اليعطى املعدل انطباعا خاطئا عن سي     
 :املعدل كاآليت
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>áß‰Ûa@ïÛb»g@æaŠë†@Þ‡Èß@lb�y : ) 7 ( جدول رقم

™aaª}{A `}Z 

™Ia�{A 
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 C85 

2 (2000) X 

2 (2001) X 

2 (2002) X 

4.72 

6.15 

4.59 

4.46 

2.39 

2.26 

2.25 

2.37 

1.35 

2.04 

1.47 

2.11 

3.61 

2.44 

1.57 

3.58 

3.41 

4.70 

3.85 

8.17 

5.53 

1.06 

1.19 

1.13 

4.05 

4.95 

2.84 

1.23 

0.79 

1.25 

0.02 

0.02 

0.01 

1.12 

2.49 

2.62 

2.45 

2.52 

2.64 

1.70 

3.04 

1.85 

5.17 

0.42 

0.44 

 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1، امللحق رقم :املصدر

 C 60ويالحظ بالنسبة للمؤسسات املدروسة أن أدىن املعدالت مسجلة ضمن املؤسســات 
 . 2001 و 2000 وذلك يف سنيت C 65و 

 ومها من املؤسسات الفاشلة تليهما C 85 وC 65كما تسجل أدىن املعدالت ضمن املؤسسات 
50C    وهو ما يؤكد اخنفاض هذا املعدل بصورة        2002جحة وذلك يف سنة      وهي من املؤسسات النا 

 .كبرية لدى املؤسسات الفاشلة عنه يف املؤسسات الناجحة

وترجع أمهية سيولة الذمم إىل أن هذه األخرية متثل جزءا كبريا نسبيا من مجلة االستثمارات يف                
ل، واليت يتم احلصول عليها     األصول، كما أن حجم املستثمر يف الذمم يعكس متوسط فترة التحصي          

 .معدل دوران الذمم/  يوم360بقسمة 

وتؤدي سياسة حتصيل الديون  يف املؤسسة إذا متيزت بالكفاءة أي إذا مت حتصـيل الـديون                 
ـ واحلسابات املدينة يف تواريخ استحقاقها احملددة         إىل إزالة قدر كبري مـن الالتأكـد اخلـاص           ـ

 يعين ختفيض الرصيد النقدي الالزم لغرض احليطة واالحتيـاط          بالتدفقات النقدية الداخلة، وهو ما    
وإتاحة فرصة أكرب الستثمار الفائض وحتقيق عائد إضايف بدال من التعرض للخسائر، اليت تنتـهي               

 .بتآكل رأس املال

ـ  هذا وتؤثر سياسة منح االئتمان        واليت تنعكس على معدل دوران الذمم تأثريا مباشرا على          ـ
فتخفيض معايري منح االئتمان يترتـب عليـه        . على حجم األرباح النامجة عنها    حجم املبيعات، و  

دخول عمالء جدد مما يعين زيادة إيرادات املبيعات، إال أنه يف نفس الوقت يؤدي إىل زيادة الديون                 
 نظرا الخنفاض جودة احلسابات املدينة هلؤالء العمالء، وكـذلك          ـ فرع من التكاليف     ـاملعدومة  

 مراجعة وخدمة تلك احلسابات اإلضافية وهي تقتطع من األرباح بل قد حتوهلـا إىل               زيادة تكلفة 
أما التشدد يف معايري منح االئتمان فبالرغم من أنه يؤدي إىل ختفـيض حجـم الـديون                 . خسائر
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املعدومة إال أنه يف نفس الوقت يؤدي إىل ختفيض إيرادات املبيعات مما قد يكون له أثـر عكسـي      
ن مدى مالءمة هذه النسبة للتقدير إحتمال حدوث اخلطر املايل فإنه جتدر اإلشارة             على األرباح وع  

وطبقا دوما للدراسات، اليت متت يف هذا اال أن هناك تباين شديد يف أرصدة الذمم، ويف نسبتها                 
إىل جمموع األصول، وذلك من مؤسسة ألخرى بل وبالنسبة للمؤسسة الواحدة من سنة ألخـرى               

 3.97 مرة، يف حني أا يف املؤسسات الناجحة وصلت إىل           2.9بة كانت ال تتجاوز     وأن هذه النس  
مرة، مما يشري إىل أن هذه النسبة تعد مقياسا جيدا لتقدير احتمال حدوث اخلطر املايل، ومن هـذا            
التحليل ميكن القول أن العالقة بني معدل دوران إمجايل الذمم وبني احتمال حدوث اخلطر هـي                

   مقام املعدلـة، فمع بقاء العوامل األخرى على حاهلا بترتب على زيادة رصيد الذمم       عالقة عكسي 

ويف حالة نقص رصيد الـذمم      .  الناتج عن التساهل يف شروط االئتمان اخنفاض معدل الدوران         ـ
ـ  بسط املعدلـالناتج عن التشدد يف شروط االئتمان حيتمل أن تنخفض املبيعات   بنسبة أكـرب،   

ي أيضا اخنفاض معدل الدوران بتعبري آخر إن التشدد يف شروط منح االئتمان من شأنه               والنتيجة ه 
أن يؤدي إىل  احتمال حدوث اخلطر املايل، وعلى هذا ميكن الوصول إىل نتيجة من عملية احلساب      

 .هي أنه كلما اخنفض معدل دوران إمجايل الذمم كلما زاد احتمال حصول اخلطر املايل

3@�@@@‰…b–ß@òj�ãnÛaàô†½a@Ýíì�@Ýíì@

األصول الثابتة وحنصل من عمليـة      / حيسب هذا املعدل بقسمة عناصر التمويل طويل املدى         
 : احلساب بالنسبة تمع الدراسة على النتائج اآلتية

>ô‡¾a@Ýíì�@ÝíìànÛa@Š†b—ß@òj�ã@lb�y : ) 8 ( جدول رقم

™aaª}{A `}Z 

™Ia�{A 
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 C85 

3 (2000) X 

3 (2001) X 

3 (2002) X 

0.78 

0.84 

0.55 

0.001 

1.31 

7.50 

0.08 

0.07 

0.07 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.78 

0.92 

0.01 

2.21 

1.59 

0.13 

0.21 

0.23 

0.09 

2.89 

2.76 

0.03 

1.57 

1.78 

0.01 

0.66 

0.75 

0.002 

0.40 

0.50 

0.001 

0.02 

0.02 

1.78 

1.71 

1.70 

1.37 

1.73 

1.97 

0.08 

0.16 

0.13 

  .23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 7، 5، 3، 1 ، امللحق رقم :املصدر 

ويتضح من حساب هذه النسبة يف السنوات الثالث وتمع الدراسة أن هذا املعدل منخفض              
لدى املؤسسات الناجحة أكثر منه لدى املؤسسات الفاشلة، ففي السنة األوىل تسجل املؤسسـات      

 يف حـني    1<  يف حني تسجل املؤسسات الفاشلة مخس منها فقط قيمـا             1<الناجحة كلها قيما    
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 تسجل مخـس قـيم   2001كما أنه بالنسبة لسنة . 1> فيما  C 80 وC 75تسجل املؤسستني ومها 
 C 45 وC 35 وC 30 و C 25 وC 15 ضمن املؤسسات الناجحة وهـي  1<خلمس مؤسسات طبعا 

 2002 وبالنسبة لسنة C 85 و C 70 وC 65 و C 60سسات الفاشلة وهي  ضمن املؤ1<وأربع قيم  
 C 45 و C 35 و C 30 وC 25 و C 15 بالنسبة للمؤسسات الناجحة وهـي  1<تسجل مخس قيم 

 ويالحـظ  C 85 و C 70 وC 65و c 60 لدى املؤسسات الفاشلة 1<ونفس الشيء أي تسجيل قيم 
ة هلذا املعيار ضمن املؤسسات القريبة من اخلطر مثلما         تكرار تواجد بعض املؤسسات الفاشلة بالنسب     

 .لوحظ ذلك بالنسبة للمؤشرين السابقني

وإذا كان يقصد مبصادر التمويل طويل املدى جمموع حق امللكية والديون الطويلة املدى فإن              
هذه النسبة تكشف عن مدى تطبيق املؤسسة ملبدأ التغطية والذي يقضي بضرورة متويل األصـول               

 اليت عادة ما تتحول إىل نقديـة        ـ األصول املتداولة الدائمة باإلضافة إىل األصول الثابتة         ـئمة  الدا
بعد فترة طويلة من مصادر طويلة األجل وحقوق امللكية وبالتايل إذا كانت هذه النسبة أقل مـن                 
الواحد الصحيح فمعىن ذلك أن املؤسسة استخدمت مصادر متويـل قصـرية املـدى يف متويـل                 

 وهو ميثل ذلك    ـوهذا من شأنه أن  يؤدي إىل حتويل صايف رأس املال            . دامات طويلة املدى  استخ
 إىل قيمة سالبة، وهو     ـاجلزء  من األصول املتداولة، الذي مت متويله من مصادر متويل طويلة األجل              

 .ما يؤدي إىل إضعاف مركز املؤسسة من حيث السيولة، ويف النهاية يزداد خطر العسر املايل

وعن مدى مالءمة هذه النسبة لتقدير احتمال حصول اخلطر املايل، فإن ذلك يرجع إىل وجود               
خلل يف هيكل رأمسال بعض املؤسسات، وقد يتمثل ذلك يف عدم كفاية مصادر التمويل طويلـة                
املدى لتمويل االستثمار يف األصول الثابتة وهو ما دفع بتلك املؤسسات إىل االعتماد على مصادر               

ل قصري املدى وخاصة السحب على املكشوف، الذي يدفع عنه معدالت فائـدة مرتفعـة               التموي
تقتطع من األرباح، وقد حتوهلا إىل خسائر تساهم يف تآكل حق امللكية، وتكون هذه النسبة أقـل                 
من الواحد لتعرب عن حالة اخلطر املايل، وأن متوسط هذه النسبة قد يكون أكثر من الواحد بقليـل       

 مرة وبالتايل ميكن اإلشارة     1.28يف حني أا قد تصل يف املؤسسات الناجحة نسبيا إىل            مرة،   1.09
إىل أن هذه النسبة تعد مقياسا جيدا لتقدير احتمال حصول اخلطر املـايل، وعلـى هـذا ميكـن          
استخالص النتيجة من حساب هذا املعدل وهو أنه كلما اخنفضت نسبة مصادر التمويل طويـل               

 .حتمال حصول اخلطر املايلاملدى كلما زاد ا
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4@�@@bèîÏ@ÚìØ’½a@æìí†Ûaë@Úýnç⁄a@Òý¢@pb––‚½a@òj�ãO@@Êìà©Þì•þa@¿b•@
/ املخصصات خبالف االهتالك والديون املشكوك بتحصيلها     : يتم حساب هذه النسبة بالعالقة      

 .احلسابجمموع صايف األصول، وهي بالنسبة تمع الدراسة تعطى النتائج اآلتية بعد عملية 

@ÚìØ“¾a@æìí‡Ûaë@Úýnç⁄a@Òý£@pb——ƒ¾a@òj�ã@lb�y : ) 9 ( جدول رقم

@bèÜî—zni@@@@@@@@@OÞì–þa@Àb–@@Êìàª@<

™aaª}{A `}Z 

™Ia�{A 
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 C85 

4 (2000) X 

4 (2001) X 

4 (2002) X 

0.04 

0.04 

0.04 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.004 

0.06 

0.01 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.03 

0.06 

0.001 

0.003 

0.06 

0.06 

0.07 

0.02 

0.02 

0.03 

0.01 

0.01 

0.01 

0.08 

0.09 

0.07 

0.07 

0.06 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.06 

0.03 

0.02 

 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13 ،12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1، امللحق رقم :املصدر

ويالحظ بالنسبة هلذا املعدل مدى اخنفاضه الشديد يف املؤسسات عينة الدراسة وخاصـة يف              
املؤسسات الفاشلة وذلك دليل على كيفية استخدام هذه املؤسسات للمخصصـات يف متويلـها              

 .يلالذايت، واخنفاض املعدل يشري إىل احتمال حصول اخلطر املا

أي أن استخدام مؤشر املخصصات املذكور لتقدير اخلطر يبني ويؤكد أنـه كلمـا كانـت                
املؤسسة معتمدة يف متويلها الستثماراا على هذا العنصر كلما قرب احتمال حصول اخلطر ـا               
وبالتايل نصل إىل نتيجة مؤداها أنه كلما اخنفضت نسبة املخصص كلما زاد احتمـال حـدوث                

 .الفشل املايل

5@�@@āa�Ïüa@òj�ã@
جمموع صايف األصول، وتضم األمـوال      / جمموع األموال املقترضة  : تقاس هذه النسبة بالعالقة   

املقترضة كل اخلصوم املتداولة والقروض الطويلة املدى، وبالنسبة لعينة الدراسـة تعطـي عمليـة     
 :احلساب األرقام اآلتية

>�a�Ó⁄a@òj�ã@lb�y : ) 10 ( جدول رقم

  }{A `}Z™aaª 

™Ia�{A 
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 C85 

5 (2000) X 

5 (2001) X 

5 (2002) X 

0.67 

0.90 

0.69 

0.28 

0.25 

0.25 

0.67 

0.71 

0.71 

0.69 

0.58 

0.63 

0.62 

0.62 

1.09 

0.42 

0.09 

0.06 

0.10 

0.16 

0.20 

0.86 

0.42 

0.88 

1.05 

1.02 

0.87 

0.52 

0.40 

0.55 

1.34 

1.12 

1.33 

0.56 

1.09 

1.14 

1.92 

1.97 

1.96 

3.25 

2.02 

1.74 

1.46 

1.14 

0.93 

  .23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 7، 5، 3، 1 ، امللحق رقم :املصدر 
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ويتضح أن هذا املعدل منخفض يف كل املؤسسات اليت متثل جمتمع الدراسة وبالنسـبة لكـل                
 C 35 وهـي  2002 بقليل وملؤسسة واحدة يف سنة 1، وتصل أكرب قيمة له إىل أكرب من السنوات

 C 85 وC 75 و C 70 و C 65 وهي 2001وهي من املؤسسات الناجحة وألربع مؤسسات يف سنة 
 فنالحظ تسجيل قيم كلها ضمن املؤسسـات        2000وهي من املؤسسات  الفاشلة وبالنسبة لسنة        

 وهذا يعكس اخنفاض نسبة التمويل عـن طريـق   C 85 وC 80 و C 75 و C 65 و C 55الفاشلة 
االقتراض يف املؤسسات الناجحة يف حني يرتفع هذا املعدل يف املؤسسات الفاشلة وهناك العديد من 
الدراسات السابقة اليت استخدمت هذه النسبة لتقدير احتمال وقوع اخلطر املايل، وذلـك علـى               

موال املفترضة يف اهليكل املايل كلما زاد احتمال تعرض املؤسسة          أساس أنه كلما ارتفعت نسبة األ     
ويشري بعض الدارسني إىل أن املقرضني يدركون أم عرضة لتحمل جزء من تكلفة     . خلطر اإلفالس 

اإلفالس، لذا فإم يقومون من البداية بنقل تلك التكاليف يف صورة رفع معـدل الفائـدة علـى       
ألرباح، بل قد حيوهلا إىل خسارة تسـهم يف تآكـل رأس املـال،    القروض مما يؤدي إىل ختفيض ا   

كذلك هناك عدد من الدراسات، واليت أوضحت أن التكاليف سواء متثلت يف خسائر نامجة عـن                
واليت قد تسفر عن اخنفاض كفاءة      ( انفصال اإلدارة عن امللكية، أو يف القيود اليت يفرضها الدائنون           

 تكلفة االفتراض، أو يف ضياع عائد على استثمارات ذات صـايف            ، أو متثلت يف ارتفاع    )التشغيل
قيمة حالية موجبة تزداد بزيادة نسبة األموال املقترضة، وهو أمر من شأنه أن يزيد مـن متوسـط                  

 .تكلفة األموال مما يؤدي إىل ختفيض صايف الربح بل رمبا يتحول إىل خسارة

كالمها ذو تأثري علـى اآلخـر، فزيـادة         هذا ومن الصعب، الفصل بني املديونية واخلسارة ف       
املديونية تؤدي إىل حتمل املؤسسات عبء متويل إضايف يتمثل يف دفع الفائدة، وقسط سداد القرض               

كذلك فإنه ال ميكـن     . وهذا بدوره يؤثر على نتيجة أعمال املؤسسة تأثريا سلبيا        ) تكاليف مالية (
عنصر املديونية، فمن املعروف أن خسـارة       اغفال تأثري اخلسارة، اليت تتحقق يف املؤسسات على         

املؤسسة تعين إنقاصا لرأس املال، وهذا يؤدي بدوره إىل جعل التزامات املؤسسة أكرب من أصوهلا،               
وحىت حتافظ هذه األخرية على استمرارية نشاطها فإا تلجأ إىل االقتراض، حيث أنـه املصـدر                

بب عدم إمكانية احتجاز األرباح وصـعوبة       األكثر توافرا وخاصة يف املؤسسات العامة وذلك بس       
وعن مدى مالءمة هذه النسبة لتقدير احتمال حدوث اخلطـر          . احلصول على زيادة يف رأس املال     

املايل تشري معظم الدراسات إىل أن أغلب املؤسسات املدروسة تعاين خلال يف هياكـل التمويـل                
 املدى، أو تناقص االعتماد على األمـوال        متمثال يف املغاالة يف االعتماد على مصادر التمويل قصري        
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املقترضة ذات التكلفة األقل، أو اخنفاض حق امللكية، كذلك أشارت هذه الدراسات ومنها دراسة              
هندي إىل أن هذه النسبة جاءت يف مقدمة كافة النسب يف السنوات الثالث السابقة على اخلطـر                 

ة واخلامسة مما يعىن أا مؤشرا جيدا لتقدير اخلطر املايل املايل، مث جاء ترتيبها الثانية يف السنتني الرابع    
 .يف أي سنة من السنوات السابقة حلصوله

كما أنه من خالل دراسة مبدئية لنفس الباحث على عينة الدراسة إتضح أن بعض املؤسسات،   
فشل  يف السنة السابقة على ال     %90اليت تعرضت للخطر املايل بلغت فيها نسبة االقتراض أكثر من           

 يف  %74باإلضافة إىل ما سبق فإن متوسط نسبة االقتراض بلغت يف املؤسسات الفاشـلة              . مباشرة
 وهذا ما يؤكد مالءمة هذه النسبة للتمييز        %61حني أا يف املؤسسات الناجحة كانت ال تتجاوز         

 بني املؤسسات الناجحة والفاشلة، وعلى هذا األساس ميكن الوصول إىل نتيجة وهي أنـه كلمـا               
زادت نسبة االقتراض كلما زاد احتمال تعرض املؤسسة للخطر املايل، وقد تستخدم نسبة السحب              
على املكشوف إىل جمموع صايف األصول بدال من االقتراض وذلك بسبب الزيادة املضـطردة يف               
رصيد السحب على املكشوف، الذي يثقل كاهل املؤسسات العامة إذ بلغت تلك النسبة يف بعض               

 وهو األمر الذي ينطبق إىل حد ما        ،%55اليت تعرضت للخطر املايل يف بلد الدراسة إىل         املؤسسات  
على مؤسساتنا حيث كانت تتصف بنفس السلوك التمويلي وهو السحب على املكشوف، والذي             

 .آتضح دون شك من تطبيق النسبة املذكورة على عينة الدراسة

6@�@@pbîÜàÈÛa@|i‰@“ßbç@òj�ã 

قسمة صايف الربح قبل الفوائد والضرائب على املبيعات أي نسبة هـامش            تقاس هذه النسبة ب   
املبيعات، ويعطى حساب النسبة فيما يتعلـق       / صايف الربح قبل الفوائد والضرائب    = ربح العمليات 

 :لعينة الدراسية النتائج اآلتية

>@köa‹›Ûaë@‡öaìÐÛa@ÝjÓ@|i‹Ûa@Àb–@òj�ã@lb�yOpbÈîj¾a : ) 11 ( جدول رقم
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1.50 
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وىل وتسجل أغلب املؤسسات الناجحة فيما موجبة يف السنوات الثالث وخاصة يف السنة األ            
حيث يتعدل هذا املعيار حىت بالنسبة للمؤسسات الفاشلة، أما يف السنتني الثانية والثالثة فـتعكس               
فشل املؤسسات يف عدم حتقيق ربح من مبيعاا، وتؤكد على اهليكل املايل غري السليم أي الطريقة                

بالتـايل مـن    اليت مت ا متويل األصول، كما قد يرجع لألسعار املطبقة لدى هذه املؤسسـات، و              
 .الواضح أنه كلما أخنفض هذا املعدل اقتربت هذه األخرية أكثر من حتقيق اخلطر املايل

وتعد طريقة القياس املستخدمة أدق طريقة مستعملة يف الدراسات املشار إليها سابقا، وهي يف              
يكـل  احلقيقة ال تعكس قدرة املؤسسة على توليد األرباح من املبيعات فقط، بل وتعكس أيضا اهل              

املايل أي الطريقة اليت مت ا متويل األصول، مبعىن آخر قد يرجع التباين يف هامش صايف الربح وفقا                  
للمقياس املستخدم إىل التباين يف القدرة على توليد أرباح من املبيعات، كما قد يرجع أيضـا إىل                 

يعد هامش ربح العمليات     " التباين يف الطريقة، اليت مت ا متويل األصول ويؤكد أحد املؤلفني بأنه           
مؤشرا على كفاءة املؤسسة يف التعامل مع عناصر الكلفة، اليت ترتبط بالعمليات، ذلك أن ضـعف          
الرقابة على عناصر الكلفة  يترتب عليه أثر عكسي على األرباح، بل ورمبا يـؤدي إىل تعـرض                  

كن أن ينخفض به سـعر       ،كما توضح هذه النسبة أيضا املدى، الذي مي        )1("املؤسسة للخطر املايل  
البيع للوحدة قبل أن يتحول صايف ربح العمليات إىل قيمة سالبة، وتنتهي نتيجة النشاط باخلسـائر       

 .اليت تلتهم جزءا من رأس املال

وعن مدى مالءمة هذه النسبة لتقدير احتمال حصول اخلطر املايل فقد كشفت دراسة بعض              
ينة بل وكان قيمة سالبة أو صفر لعدد متتايل مـن  الباحثني عن اخنفاض هامش الربح ملؤسسات مع      

السنوات، يف الوقت الذي كان فيه ذلك اهلامش مرتفعا يف مؤسسات أخرى متارس نفس النشاط               
تقريبا إذ كان ذا قيمة موجبة مرتفعة، وبالتايل ميكن الوصول إىل نتيجة مؤداها  أنه كلما اخنفـض                  

 .خلطر املايلهامش ربح العمليات كلما زاد احتمال حدوث ا

الـربح بعـد   ( ويستخدم بعض الدارسني اآلخرين يف هذا اال معدل العائد على االستثمار       
بدل النسبة املشار إليها على أساس أن معدل العائد علـى االسـتثمار             ) جمموع األصول / الضريبة

لكافة حسـابات  مقياس أكثر مشوال من الكثري من النسب املالية، اليت تقيس الرحبية، ذلك أنه نتاج  
ولكن هناك انتقادات عديدة وجهت هلذا املعدل لكونه ال يعد مقياسـا            . امليزانية وحساب النتائج  

جيدا لقياس كفاءة األصول الغفاله مكونات اهليكل املايل للمؤسسة، كما أن هذا املعدل يفشـل               

                                                           
 .134، ص  )1990، إلدارة املالية، كلية التجارة، اإلسكندريةا ، مجيل أمحد توفيق، حممد صاحل احلناويـ   )1(
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ل خارجة عن نطـاق     يف قياس فعالية اإلدارة يف استغالل األصول، وذلك ألنه ميكن أن يتأثر بعوام            
سيطرة اإلدارة، إذ ال ميكنها التحكم فيها مثل الضرائب املقتطعة من األرباح كما أن العناصر، اليت                
تتكون منها معادلة العائد ال اتساق بينها، وهو شرط أساسي لسالمة النسبة املالية، حيث يتضمن               

ضني، أما البسط فيتضمن األرباح،     مقام النسبة جمموع االستثمارات املمولة عن طريق املالك واملقر        
وبالتايل ميكن القول أن إدخال معدل العائد على االستثمار بدال من النسبة            . اليت ختص املالك فقط   

املشار إليها سابقا يؤدي إىل ختفيض القدرة التقديرية هلذه النسبة، وإدخاله يف الدراسة سوف جيعل               
 من السنوات بالنسبة للمؤسسات، لـذا يفضـل         حق امللكية متآكال بل ويصبح قيمة سالبة لعدد       

 .اإلبقاء على النسبة األصلية

7@�@@Þì•þa@¿b•@Êìà©@óÜÇ@òí†ÔäÛa@òj�ã@

تأخذ هذه النسبة األصول النقدية إىل جمموع صايف األصول أي أا عبـارة عـن األصـول                 
 وتعطى نتـائج    جمموع صايف األصول، وهي تعرب عن السيولة النقدية إىل أصول املؤسسة          / النقدية

 :احلساب بالنسبة لعينة الدراسة اآليت

>@òí‡ÔäÛa@Þì–þa@òj�ãOÞì–üa@Àb–@Êìàª : ) 12 ( جدول رقم

™aaª}{A `}Z 

™Ia�{A 
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 C85 

7 (2000) X 

7 (2001) X 

7 (2002) X 

0.03 

0.05 

0.03 

0.10 

0.10 

0.10 

0.12 

0.09 

0.17 

0.12 

0.19 

0.22 

0.13 

0.04 

0.18 

0.08 

0.02 

0.02 

0.15 

0.06 

0.12 

0.26 

0.16 

0.25 

0.16 

0.18 

0.15 

0.02 

0.01 

0.03 

0.59 

0.54 

0.55 

0.01 

0.01 

0.01 

0.04 

0.03 

0.03 

0.02 

0.03 

0.03 

0.01 

0.11 

0.01 

 23، 22، 21، 20، 19، 18 ،17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 7، 5، 3، 1، امللحق رقم :املصدر

ويتبني من عملية حساب هذا املعدل يف املؤسسات اليت تشكل عينة الدراسة أنـه مرتفـع يف        
 C 50 وC 45 وC 35 وC 30 وC 25السنة األوىل حيث تسجل له أعلى القيم وذلك بالنسبة لكل من

 C 65نسـبة لــ    وكذلك بالC 50 وC 30ونفس الشيء يالحظ يف السنة الثانية وخاصة بالنسبة 
 .C 85وهي أعلى قيمة وأيضا بالنسبة لـ 

كما تسجل قيما مرتفعة يف املؤسسات الناجحة عنه يف املؤسسات الفاشلة يف السنة الثالثـة               
  لدى املؤسسات الناجحة، كما تسجل أدىن قيمة له لدى C 35 وC 30 وC 50وخاصة بالنسبة لـ

 . وذلك يف نفس السنةC 85 و C 70 و C 60املؤسسات الفاشلة وخاصة بالنسبة لـ 
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ويبني ارتفاع هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على دفع التزاماا وهو ما يبتعد ا عن عامـل                 
اخلطر املايل الذي تتعرض له املؤسسات اليت تعجز عن القيام بذلك، ومن املعتقد أنه كلمـا زادت                 

تنام أي فرصة استثمارية مما يؤدي إىل       هذه النسبة كلما أدى ذلك إىل زيادة قدرة املؤسسة على اغ          
كما أن زيادة هذه النسبة متكـن       . حتقيق بعض الوفورات يف النفقات، أو حتقيق زيادة يف األرباح         

املؤسسة من احلصول على اخلصم على أسعار بعض املواد اخلام، الذي قد يعلن عنـه املـوردون،                 
 .ي يؤدي بدوره لزيادة رحبية املؤسسةوهذا من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض تكلفة املبيعات، الذ

أما اخنفاض هذه النسبة فهو يؤدي يف كثري من األحيان إىل قيام املؤسسة باالقتراض لتسديد ما          
عليها من التزامات، وهذا ما يؤدي لزيادة حجم الفوائد، اليت تدفعها املؤسسة مما يؤدي لتخفيض               

ل رأس املال، وعلى هذا فإنه ميكن الوصـول         الرحبية بل قد تتحول إىل خسارة ينتج عنها تآكل ك         
إىل نتيجة مفادها أنه كلما اخنفضت النقدية إىل جمموع صايف األصول كلما زاد احتمال  حدوث                

 . اخلطر املايل

وعن مدى مالءمة النسبة لتقدير احتمال حصول اخلطر املايل فإن دراسة هندي مثال تؤكد أن               
الشائعة يف العديد من املؤسسات العامـة، وحتـاول اإلدارة     نقص السيولة النقدية هو أحد املظاهر       

عالج ذلك عن طريق عدة إجراءات للتأثري املباشر على السيولة مثل رفع سعر البيع أو زيادة رأس                 
 .املال اململوك، أو احلصول على مزيد من القروض

ة املستخدمة على   اخلصوم املتداولة بدال من النسب    / وقد حاول الدارسون استخدام نسبة النقدية     
أساس أن هذه النسبة تقيس قدرة املؤسسة على سداد االلتزامات قصرية املدى دون اللجوء إىل بيع                
املخزون، أو حتصيل الذمم، إال أن دخول هذه النسبة أدى إىل ختفيض القوة التقديرية يف الدراسة،                

ون هناك عالقة عكسية بينها وبني      لذا استقر الرأي على أن النسبة املستعملة واليت من املتوقع أن تك           
احتمال حصول اخلطر املايل هي النسبة املشار إليها، وإن كانت بعض الدراسات ومنها دراسـة               

ألنه تبني أن هذا املـتغري      ) جمموع صايف األصول    / النقدية( هندي عملت على ابتعاد هذه النسبة       
ؤسسات املناظرة هلا، كما أن إشارة      أضعف املتغريات من حيث التمييز بني املؤسسات الفاشلة وامل        

السحب على املكشوف نظرا    / هذا املتغري ظهرت خمالفة للفكر املايل حبيث تستبدل بنسبته النقدية         
ألمهية هذا املؤشر والزيادة املضطردة املالحظة يف أرصدة السحب على املكشوف، اليت تثقل كاهل              

 .العديد من املؤسسات
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ïãbrÛa@kÜĐ½a@
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 سيتم إستخدام طريقة التحليل التمييزي للوصول إىل بناء دالة التمييـز بالنسـبة للنمـوذج               
 . حيث سيتم إستنباط دالة التمييز التقديريةUاملختار، ونفترض أن الدالة هي 

 ودف هذه املرحلة إىل حتديد ما إذا كانت الدالة املستخدمة يف التمييز بني اموعات ذات              
داللة إحصائية أم ال، وذلك من خالل حتديد املتغريات، وحتديد جمموعات العينة التحليلية واستنباط 

 .الدالة

 :إن عملية توصيف بناء الدالة والقيام باحلل املوصل لذلك سيتم ضمن خطوات هي 

 .Yكتابة املصفوفة  : أوال
  .tY والذي يرمز له بـ Yحساب منقول املصفوفة  : ثانيا

 : واليت تساوي tY عن طريق منقوهلا الذي يرمز له بـ Yيتم إجياد نتيجة املصفوفة  : ثالثا

Yt
n

T Y .
1=  

  .T – 1 والذي يرمز له بـ Tحساب مقلوب املصفوفة  : رابعا
  .Bكتابة املصفوفة  : خامسا
B    : الوصول إىل نتيجة املصفوفة   : سادسا

n
.

1 

BT   : ريق املقلوب وهي تساوي عن ط  
n

R ..
1 1−= 

 i = cig (R) λ:          واليت يرمز هلا بـ Rحتديد القيم اخلاصة باملصفوفة  : سابعا
  λmax = Max (λi):                  حيث  λ  إجياد القيمة القصوى لـ : ثامنا

 R1 = R  -  λmax U                     :حل جمموع املعادالت اآلتية  : تاسعا

وسيتم بداية هذه اخلطوات اليت توصل إىل بناء دالة التمييز بتوضيح الطريقة العامة اليت توصلنا               
لذلك كما يوضح فيما إذا كانت الدالة التمييزية اليت سنحصل عليها بتطبيق املـتغريات املسـتقلة               

 .ذه الدراسة أم الاملستخدمة ستقوم بعملية التمييز بني املؤسسات املختارة هل

 : جمموعة حيث لدينا mوهي جمزأة إىل . 1Ωيرمز إذن موعة املؤسسات املدروسة بـ 
G1 , G2 , ……….. Gm 
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واهلدف هو التمييز بني هذه اموعات، حيث سيتضح من ِمن املؤسسات املدروسـة هـي               
 .يقة عبارة عن مؤسسات ناجحة فعال، ومن منها يعترب مؤسسات تعاين فشال حق

 Var  ( U )=  التباين الكلي      : لدينا 

  ) .U( أي أن هذه األخرية هي طريقة للوصول إىل الدالة 
 :   يساوي Varويرمز له  ) U( وتباين 

        Var ( U ) = V = V1 + V2            
 . التباين داخل األقسام V1  : حيث 

   V2 التباين مابني األقسام . 
 Var ( U ) = V1 + V2   :      أي أن 

    : حيث لدينا Uوسيكون املطلوب هو البحث عن 
V2 1( 
V1 

 هي القيمة القصوى
. 

V1  2أو( 
2V 

 هي القيمة الدنيا
. 

V1  3أو( 
V 

 هي القيمة الدنيا
. 

V2  4أو( 
V 

 هي القيمة القصوى
. 

 أي أن هناك شروط متكافئة
4  �  3  �  2  �  1 

 . أي املشكل األول املطروح واملطلوب حله P1شكل وهو ما ي
 : فإذا كانت عناصر اموعة 

Card   Ω1 = n 

nK = card GK 
 :                                                حيث 

                            )  1 ≤ K ≤ m ( 

P1 
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 : ا                                                أي أنه لدين
n1 = card G1 
n2 = card G2 

n m = card Gm 
 :  حبيث يكون لدينا Uوسيكون علينا البحث عن املشكل املطروح وهو البحث عن 

∑
=

•=•
p

j
jju

1

)(Y)(U  

    
إذن البد من بناء مصفوفة اإلرتباط امعة للمتغريات باعتبار أن العالقة التبادلية اليت تنشأ بني               

 .بعض يكون هلا تأثري مباشر على التحليل وعلى إختيار متغريات دالة التمييز املتغريات بعضها ب
 : مصفوفة كاآليت Yإذن لدينا 

Y1 ( w1) ……………………………………………… ………………..yp ( w1) 
 
 

 
 Y1 ( wn) ……………………………………………… ………………..yp ( wn)   

 
  = Vإن التباين الكلي  

v = tU T U 

T = mat ( var Cov Y1 ………... Y     ) 

 :     مصفوفة التباين التغاير وهي  = Tأي أن 
V2 = tUBUتباين ما بني األقسام             
V1 = tUWUتباين داخل األقسام             

 . هي مصفوفة التباين التغاير ما بني األقسام Bحيث 
 . هي مصفوفة التباين التغاير داخل األقسام w    و 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Y 
= 

∑
=

−






 −•=
p

j
jj XXu

1

)(
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tUTU  =  tUBU                                                و:  

 وسيكون علينا حل املشكل الثاين املطروح وهو حتديد مصفوفة 
  .U  ذات        سطر وعمود واحد هو 

 U 1 , ……………..………. , U هذه عناصرها هي من       Uوحيث 
tUBU  حبيث يكون  : tUTU ƒ( U ) = 

 .هي ذات قيمة قصوى
 ون علينا بعد ذلك حل املشكل املطروح ثالثا وهو حتديد مث سيك

 . مصفوفـة ذات       سطر وعمود واحد Uأو إجياد 
 tUTU = I:            أي أن   ) x  1    (   أي 

   Max  tUTU:   مع إجياد القيمة القصوى اآلتية 
  ).0= ها  وبقية عناصر1اليت قطرها (  هي املصفوفة األحادية Iمع مالحظة أن 

 :مالحظات 
 T – 1 BU = λU)                             1       : لدينا 

 BU =  λTU:       حنصل على Tوبضرب الطرفني يف 
 : فنحصل على tUواهلدف طبعا هو الوصول إىل العالقة بضرب الطرفني يف 

                                               tUBU = λ tUTU = λ                 

 tUBU = λ:            جندها تساوي اآليت T – 1 Bوالقيمة اخلاصة القصوى لـ 
   T – 1 B  = التباين ما بني األقسام لـ). (U.  

 : يساوي اآليتVالتباين الكلي : مالحظة ثانية 
   )2                Var (U) = tUBU = V 

                      tU = ( U1, ……………..……, U      ) :                       حيث   

 : كاآليت Tونضع 
1 

  tY . Y 
n 

T = 
 :حيث يكون لدينا 

 

P2 

P3 
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Y1 ( w1) ………………………….……………………...………………..y p  ( w1) 
 

 
 Y1 ( wn) ……………………………………………… ………………..y     p ( wn)      

 2tUBU = V  )التباين ما بني األقسام  ( 
 : حيث bij تساوي Bاصر املصفوفة وعن

)()(
12

kyky
n

n
b ji

m

k

K
ij ∑

=

= 

 
 :على أن تكون 

1 ≤ i ≤  

1 ≤ j ≤  

 1tUBU = V   )التباين داخل األقسام ( 
 :حيث ميكن كتابة اآليت 

( ) ( ) ( ) ( )






 −






 −= ∑∑
∈=

kywykywy
n

w jj
Gw

ii

m

k
ij

K1

.
1

 

    B = ( bij  ) ε Mp    x  

 w = ( wij  ) ε Mp   x                                       :             ولدينا إذن 
 :، حيث أن p x 1          ويصبح املطلوب حل املشكل الرابع املطروح بإجياد مصفوفة 

 tUTU = I   )املصفوفة األحادية                ( 
 tUTUوكذا القيمة القصوى لـ   

@
@
@
@
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P4 
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  تمع عينة الدراسة فإننا نقوم باتباع املراحل اليت أوضـحناها سـابقا والـيت              للتطبيق على ا
 .سنعرف دون شك نتائجها بالنسبة للعينة املختارة

إن الغرض  من طريقة التحليل التمييزي بالتطبيق على املؤسسات عينة الدراسة هو لتحقيـق               
 :هدفني مها

@@üëc :       يئة التقنيات اليت تسمح بتقييم مناذج من ا      تمع ما ملتغريات االحصائية الكمية بالنسبة
 تسـمح بتمييـزه إىل   Gm , …………….….  , G1 من اموعات اجلزئية هـي  m جمزأ إىل ΩΩΩΩو ليكن 

 .جمموعتني جزئيتني 

bîãbq :            إن ما سنقوم به يدخل يف باب التقدير، حيث نبحث عن التقنيات اليت تسمح بترتيب
ني اموعتني اجلزئيتني وذلك ملعرفة مميزات هـذه املـتغريات          أي مفردة جديدة يف واحدة من هات      

 واموعتني اجلزئيتني طبعا مها املؤسسات الناجحـة        ـاإلحصائية الكمية اليت متتلكها هذه املفردة       
والفاشلة واللتني سيتبني مع اية هذا الفصل من منها ناجحة فعال كما سلف القول، ومن منـها                 

 .فاشلة فعال

 وهي بناء على ما مت حسابه مـن مـتغريات         xحل احلل واليت تكون بكتابة املصفوفة       نبدأ مبرا 
 وبالنسبة لسنة التقـدير  x 15 7مستقلة ختص املؤسسات املدروسة واملصفوفة ستكون من الدرجة 

 : واملصفوفة هي كاآليت 2000القصري املدى وهي سنة 
 
0.03 
0.10 
0.12 
0.12 
0.13 
0.08 
0.15 
0.26 
0.16 
0.02 
0.59 
0.01 
0.04 
0.02 
0.01 

0.61 
0.12 
0.01 
0.03 
0.03 
0.06 
0.06 
0.001 
0.20 
0.13 
13.87 
0.57 
0.80 
1.67 
1.04 

0.67 
0.28 
0.67 
0.69 
0.62 
0.42 
0.10 
0.86 
1.05 
0.52 
1.34 
0.56 
1.92 
3.25 
1.46 

0.04 
0.02 
0.03 
0.004 
0.02 
0.03 
0.02 
0.06 
0.06 
0.02 
0.01 
0.08 
0.07 
0.02 
0.06 

0.78 
0.001 
0.08 
0.02 
0.01 
0.01 
0.13 
0.09 
0.03 
0.01 
0.002 
0.001 
1.78 
1.37 
0.08 

4.72 
4.46 
2.25 
2.04 
3.61 
3.58 
3.85 
1.06 
4.05 
1.23 
0.02 
1.12 
2.45 
1.70 
5.17 

6.25 
21.54 
17.29 
3.50 
82.13 
13.78 
39.03 
12.60 
7.58 
1.18 
2.26 
10.43 
2.78 
2.87 
0.75 

 
 
 
X = 
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 وهي عبارة عـن مصـفوفة تسـاوي إىل          yوستكون اخلطوة التالية هي التوصل إىل املصفوفة        
 :وهي كاآليت  y = x – xإحنراف القيم عن وسطها احلسايب أي 

0.10 – 

0.02 – 

0.002 – 

0.002 – 

0.01 

0.04 – 

0.02 

0.14 

0.04 

0.10 – 

0.46 

0.11 – 

0.08 – 

0.11 – 

0.11 - 

0.67 – 

1.16 – 

1.27 – 

1.25 – 

1.25 – 

1.22 – 

1.22 – 

1.28 – 

1.08 – 

1.15 – 

12.99 

0.71 – 

0.47 – 

0.39 – 

0.24 - 

0.29 – 

0.68 – 

0.29 – 

0.27 – 

0.34 – 

0.54 – 

0.86 – 

0.10 – 

0.09 

0.44 – 

0.34 

0.40 – 

0.96 

2.29 

0.50 

0.93 – 

0.02 – 

0.01 – 

0.03 – 

0.001 – 

0.01 – 

0.02 – 

0.02 

0.03 

0.01 – 

0.03 – 

0.04 

0.03 

0.01 – 

0.02 

0.75 

0.29 – 

0.21 – 

0.28 – 

0.28 – 

0.28 – 

0.16 – 

0.20 – 

0.27 – 

0.28 – 

0.29 – 

0.29 - 

1.48 

1.08 

0.21 - 

1.97 

1.71 

0.51 – 

0.71 – 

0.85 – 

0.83 – 

1.09 

1.69 – 

1.30 

1.53 – 

2.73 – 

1.63 – 

0.30 – 

1.05 – 

2.41 

8.68 – 

6.61 

2.36 

11.43 – 

67.20 

1.15 – 

24.10 

2.33 – 

7.35 – 

13.76 – 

12.67 – 

4.50 – 

12.15 – 

12.06 - 

14.18 - 

 
 
 
 

Y = 

    
   : وهي كاآليت tY وهو Yمث نكتب منقول املصفوفة 

14.18- 

2.42 

0.21 – 

0.02 

0.50 

0.24 – 

0.11 - 

12.06- 

1.05 – 

1.08+  

0.01 

2.29 

0.39 

0.11 - 

12.15- 

0.30- 

1.48 

0.03 

0.96 

0.47- 

0.08 

4.50- 

1.63- 

0.29- 

0.04 

0.40- 

0.71- 

0.11- 

12.67- 

2.73 – 

0.29 – 

0.03 – 

0.38  

12.59 

0.46 

13.76- 

1.53 – 

0.28 – 

0.01 – 

0.44 – 

1.15 – 

0.10 - 

7.35- 

1.29 

0.25- 

0.03 

0.09 

1.08- 

0.04 

2.33- 

1.69- 

0.20- 

0.02 

0.10- 

1.28- 

0.14 

24.10 

1.09 

016- 

0.02- 

0.86- 

1.22- 

0.02 

1.15- 

0.83 

0.28- 

0.001- 

0.54- 

1.22- 

0.44- 

67.20 

0.85 

0.28- 

0.02- 

0.34 

1.25- 

0.01- 

11.43- 

67.20 

1.15 – 

24.10 

2.33 – 

7.35 – 

0.002- 

2.36 

0.51- 

0.21- 

0.21- 

0.29 

1.29- 

0.002- 

6.61 

1.71 

0.29- 

0.02- 

0.68- 

1.16- 

0.02- 

8.68 – 

1.97 

0.75 

0.93 – 

0.29 – 

0.67 – 

0.10 - 

 
 

tY = 

    
   :وهي كاآليت   T =          tY.Y مث ننتقل للخطوة التالية وهي كتابة املصفوفة 

0.660 

0.1081 - 

0.0257 

0.0012 

0.0049 - 

0.3987 

00202 

15.1846 - 

8.1198 - 

0.0238 - 

1.9977 

0.8243 

12.0478 

0.3978 

5.7548 

1.5070 - 

0.3101 

0.4197 - 

0.6216 

0.7638 

0.0052 - 

0.4135 

0.2561- 

0.0415- 

0.0086- 

0.02454 

0.0297 

0.0048 

3.0137 -  

1.2331 - 

0.3305 

0.4868 - 

0.3319 

0.0149 

0.0258 - 

8.2251 

 0.9566 - 

0.0570 

1.2678- 

0.1703 - 

2.9575 - 

0.0980 - 

418.4144 

43.5249 - 

2.3447- 

17.9726 – 

4.1873 – 

10.5380 – 

0.0660 

   
 

T =      tY.Y   

   

1 
n 

1 
n 
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  ) :B(   فإننا نكتب املصفوفة اآلتية λلقيم اخلاصة لـ  وإلجياد ا

0.165 

0.008 

0.002 - 

0.001 - 

0.007 - 

0.020 - 

1.148 

1.9157 - 

8.830 - 

2.752 

1.243 

8.433 

10.878 

0.020- 

69.304 - 

3.193 - 

0.996 

0.449 

3.051 

8.433 

0.007 - 

10.221- 

0.471  

0.131 

0.124 

0.49 

1.244 

0.001- 

22.624 - 

1.042 - 

0.116 

0.130 

0.996 

2.753 

0.002 - 

72.544 

3.343 

1.042 - 

0.471 - 

3.193 - 

8.827 

0.007 

1574.32 

72.54 

22.62 – 

10.22 - 

69.30 - 

191.57 

0.165 

   
 

B =   

   
 . عن طريق مقلوب املصفوفة  R  =           T -1 . B: بعدها نكتب 

1- 2.36.10- 
1  2.56.10 
1  7.09.10 
1  8.02.10- 
1  7.08.10 
1  8.40.10- 
2  2.41.10 

3- 8.36.10 
2- 5.33.10 
1- 2.10.10 
1- 9.94.10 
1- 5.91.10- 
1- 4.32.10 
1 +8.40.10- 

2- 2.38.10 
2- 6.37.10- 
1 5.76.10 
1  7.08.10- 
1  5.79.10 
1  5.91.10- 
1  7.08.10 

2  5.10.10- 
1  1.63.10 
1  1.004.10 
1  3.15.10 
1  7.08.10- 
1- 9.94.10 
1  8.02.10- 

2- 1.44.10- 
1- 3.55.10 
1  1.04.10 
1  1.004.10 
1  5.76.10- 
1- 2.10.10 
1  7.09.10 

2- 1.27.10- 
1- 7.27.10 
1- 3.55.10 
1  1.63.10 
2- 6.37.10- 
2- 5.33.10 
1 - 2.56 

3- 3.25.10 
2- 1.27.10- 
2- 1.44.10- 
2- 5.10.10- 
2- 2.38.10 
3- 8.36.10 
1- 2.37.10- 

   
 

T -1 = 

  

  
 : والغرض من هذه اخلطوة هو الوصول إىل حتديد القيم اخلاصة باملصفوفة وهي 

 λi = eig*
1 (R) 

 
 
 
 
 

≈ 0.0  
≈ 0.0 

1 1.83.10  
1- 5.45.10  
1- 1.67.10-  
2- 7.46.10  
2- 7.49.10 - 
1- 1.18.10 - 
1- 4.55.10   

 : يكون كاآليت λوحتديد القيمة القصوى لـ 
λ max = max (λ i ) 

1.83.10: وهي القيمة 
 .λ ضمن القيم احملصل عليها لـ 1

 .R1 = R -   λmax U: وحبل جمموع املعادالت 

                                                           
 . هي القيمة اخلاصة eigen Value و  eigen هي عبارة عن  eig ـ ) ❁(

1 
n 
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  .Uنصل إىل معامالت الترجيح للدالة التمييزية، حيث جند شعاع 
 : وهي كاآليت α = 1α ،............... ، 7αحيث قيم 

   - 0.198 =1- 1.98.10 - 
 0.157 =  1  - 1.57.10  
0.1096 =  1- 1.096.10 

  4.026          =4.026   
   1.597          =1.597 

0.1601   =1- 1.601.10  
 0.999           =0.999 

 =1α 
 =2α 
 =3α 
 =4α 
 =5α 
 =6α 
 =7α 

 :إن الدالة التمييزية هي إذن 
U = - 1.98.10-1 X1 + 1.57.10-1 X2 + 1.09610-1 X3 

        + 4.026 X4 + 1.597 X5+ 1.601.10-1 X6 + 0.999 X7. 

 :أي 
 
 

½aÉiaŠÛa@kÜĐ@
@Ý–ÐÛa@òĐÔã@†í†¤@I@ÉĐÔÛaH@

 :سيتم حتديد نقطة الفصل بتجديد اآليت 

@üëc@Z@Ý–ÐÛa@òĐÔã@ÞìÛ†ß@†í†¤@I@ÉĐÔÛaH@

 يتم  ميكن ربط نقطة القطع، اليت تنذر بقرب حدوث اخلطر، واليت         " يؤكد معظم املؤلفني بأنه     
التوصل إليها من خالل منوذج الدراسة بنظام املعلومات يف املؤسسة، لكي تزود اإلدارة العليا دوريا  

 كما أنه بصدد احلديث عـن  )1("مبعلومات عن مدى إقتراب أو إبتعاد املؤسسة عن خماطر الفشل         
ا أخطاء التقدير   نقطة الفصل ومدلوهلا يرد مدلول نقطة الفصل املثلى، وهي النقطة اليت تكون عنده            

أقل ما ميكن، كما تشري نقطة الفصل املثلي أيضا إىل حجم اإلشتراك يف اخلصائص بني اـتمعني                 

                                                           
 .50، ص ، مرجع سابق لتنبؤ بالعجز املايل للمنشأة باستخدام البيانات احملاسبية املنشورةا ، جنيب اجلنديـ   )1(

U = - 0.198 X1 + 0.157 X2 + 0.1096 X3 + 4.026 X4 + 1.597 X5 + 0.1601 X6 + 0.999 X7 
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حمل الدراسة، فكلما كانت مساحة اإلشتراك، أو التداخل صغرية دل ذلك على إرتفاع القـدرة               
القدرة التمييزيـة   التمييزة للنموذج، بينما إذا كانت مساحة التداخل كبرية دل ذلك على إخنفاض             

 .للنموذج وبالتايل إرتفاع معدالت اخلطأ يف التصنيف 
واملعادالت املطبقة حلساب نقطة الفصل تفترض بأن التوزيع طبيعي، وتشـتت اموعـات             
معروف، ومن خالل هذه املعادالت يتضح بأن نقطة الفصل أو القطع تكون أقرب إىل اموعـة                

إختيار عدة نقاط للفصل، على أن تنتقى من بينها نقطة الفصـل            ذات احلجم الكبري، وعمليا يتم      
 .املثلى واليت تكون عندها أخطاء التقدير أقل ما ميكن،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

* :يعرب عن نقطة الفصل املثلي بالعالقة 
1    

 عدد مفردات اتمع األول :   n1  : حيث 
   n2   : تمع الثاينعدد مفردات ا 
   S1   :املركز املتوسط للمجتمع األول 
   S2   :املركز املتوسط للمجتمع الثاين 
 

@bîãbq@Zò�ë‰†½a@pb��ûàÜÛ@Ý–ÐÛa@òĐÔã@lb�y@
حلساب نقطة الفصل املثلي للمؤسسات املأخوذة يف هذا املبحث البد من حتديد قيمة كل من                

S1   و S2          وذلك بعد حساب كل من  S1   و S2   ة السابقة املـذكورة اخلاصـة        وبتطبيق العالق
   .Sبتحديد 

S1**  =  – 2.27941172 – 2.42964041 – 1.27002005 + 1.36695973 – 14.0718843 

          - 0.73534021 – 6.25146435 + 0.04985951  

S1 =  – 25.6209418 
S1 =  – 256209418 / 8 = - 3.20261773 

S2 =  – 1.74898675 + 1.47882284 + 5.02939757 – 0.09354759 + 4.03135899 

          + 3.91656557 

S2 =  21.9986054 

S2 =  21.9986054 / 7 = 3.14265792 
 : وهي كاآليت n1 ، 7 = n2 = 8 حيث Sوبتطبيق العالقة اخلاصة بنقطة الفصل حنصل على 

                                                           
تني للمؤسسات الناجحة   ويف حالة تساوي اموع   .  العالقة هي يف حالة عدم تساوي أفراد اموعتني كما يف حالتنا           ـ  ) ❁(

 .والفاشلة فتستخدم عالقة أخرى 
 ).24( متت عملية احلساب باإلعتماد على املعطيات املوجودة يف امللحق رقم ـ ) ❁❁(

n1 s1 + n2 s2 S*
1= n1 + n2 
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S = - 0.24148909 

S = - 0.24 

ساب تبني أن مساحة التداخل صغرية وبالتـايل إرتفـاع      والنتيجة احملصل عليها من عملية احل     
 .القدرة التمييزية لنموذج الدراسة

واليت تنتمي لقطـاع    ( ولدى حساب دالة التمييز ألي مؤسسة خارج املؤسسات املدروسة          
فإا متيز أو تـدخل      ) 0.24 -( جند أنه إذا كانت اقل من أو تساوي         ) الصناعة امليكانيكية طبعا    

سسات الناجحة، أي اليت ينخفض ا اخلطر، أما إذا كانت أكرب من هذه القيمة فإا متيز         ضمن املؤ 
 .أو تدخل ضمن املؤسسات الفاشلة اليت ترتفع فيها درجة اخلطر املايل

 
½a�ßb¨a@kÜĐ@

x‡ìàäÛa@ñõbÐ×@áîîÔnÛ@òîöb–y⁄a@pa‰bjn�⁄a@

 ) X2( إختبــــار   : ة وهي   لقد إختارت الباحثة إجراء نوعني من اإلختبارات اإلحصائي       
  ).t( واختبار 

@üëc@Z@‰b������������������������jn�g@IX
2H@@

:  يرد يف املراجع اإلحصائية العديدة عن اإلختبارات اإلحصائية ومنها املرجع الذي يقدر بأنه              
دف ) أو عدة متغريات عشوائية     ( إذا صيغت فرضية حول توزيع أو خصائص متغري عشوائي          " 
، كما تدعي يف بعض األدبيـات       Hoتبار صحتها فتدعى عادة بفرضية العدم ويرمز هلا بالرمز          إخ

وعادة يقوم الباحثون يف ميادين املعرفة املختلفـة        . )1("اإلحصائية بالفرضية الصفرية أو األساسية      
 بصياغة فرضية العدم، ومهمة اإلحصائي تكمن يف مساعدم يف إختيار فرضية العـدم املناسـبة،              

واختاذ القرار بقبول أو رفض تلك الفرضية، إذن فرضية العدم هي الفرضية اليت سيتم إختيارهـا،                

                                                           
 .4ص ،  )202جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل،  ( نظرية إختبار الفرضيات ،عبد احلفيظ حممد فوزي مصطفىـ   )1(

n1 s1 + n2 s2 S1= n1 + n2 
 

8 ( - 3.20261773 ) + 7 ( 3.14265792 ) 
1= 8 + 7 
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 وتقبل هذه H1وإىل جانب فرضية العدم تصاغ فرضية أخرى تدعى بالفرضية البديلة ويرمز هلا بـ         
، H1 ضد فرضية بديلة     Ho نتيجة اإلختبار أي يتم إختبار فرضية العدم         Hoاألخرية يف حالة رفض     

 .، والعكس صحيحH1 يعين قبول الفرضية البديلة Hoحبيث رفض 

وتسمى القاعـدة   "  غري صحيحة،    Ho عبارة عن    H1ويف حاالت عدة تكون الفرضية البديلة       
 .)1(" باإلختبار اإلحصائي Hoاليت يتم وفقها قبول أو رفض الفرضية املختربة 

ب إستخراج هذه القيمة معرفــة       ويتطل Xالنظرية من جدول مربع      ) X2( وتستخرج قيمة   
ما يسمى بدرجة احلرية، ومستوى الداللة الذي يراد إختبار الفرضية عنده، وحتدد درجة احلريـة               

 .من عدد اإلختيارات، أما مستوى الداللة فيتحدد بظروف البحث) 1(بطرح 

بالتـايل إذا   املسحوبة والقيمة النظرية املستخرجة من اجلدول و       ) X2( وتتم املقارنة بني قيمة     
. كانت القيمة احملسوبة أصغر من القيمة النظرية فال ميكن رفض الفرضية عند مستوى داللة معني               

 اليعين بالضرورة عـدم رفضـها عنـد      0.01ويالحظ أن عدم رفض الفرضية عند مستوى داللة         
 فسـيالحظ أن    0.05مستويات أخرى دوا، فلو مت إختبار نفس الفرضية عند مسـتوى داللـة              

 .فرضية سيتم رفضها ألن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة النظريةال

 : من أجل النقاط Hoلدينا 
y (k)  حيث k  = 1 , …………………………….…….. , m 

 :حيث  ) ℘(  هي فرضية العدم واليت تولد فضاء تآلفيا جزئيا بعده Hoوحيث 
℘  <  n  –  1  ≤  P 

  )℘o  =  λ(  مبعىن                                                                     
 : حيث y (k) هو الفضاء اجلزئي املولد بالنقاط H1و 

K  = 1 , …………………………….…….. , m 

  )℘o   ≠  λ: (      مبعىن   ≥   بعده
 .α ) = 0.05 أو 0.01: (  حيث αوإذا مت حتديد اخلطر بـ  

 α    =  P    X2  ≥  qα                           :    غري توجيهية حبيث qαولتكن 

 : من أجل درجة حرية تساوي لـ X2تقرأ يف جدول  qαأو 

                                                           
 .4ص  ـ نفس املرجع،   )1(
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P + m – 2℘    ,    ℘ = 1 , ……………………….…. m - 1 

    .Hoيتم رفض الفرضية :                                           فإذا كانت 
  .  ≥  ℘بعده )  K = 1 , ……..…, n( حيث  y(k)ملولد بالنقاط إن الفضاء التآلفي اجلزئي ا

 K = 1 , ……..…, m  (  ،y(k): (  وهي الفرضية البديلة حيث H1ونرجع للفرضية الثانية 
   :  حيث نكتب ≥  ℘وتكون ذات بعد 

            n = 15      ,     m = 2      ,     P = 7:  ولدينا عمليا بالنسبة لعينة الدراسة 
   m - 1 , .……………………… , 1 =  :         مع وجود    ℘P + m – 2= ودرجة احلرية 

  . 7 = 2 – 2 + 7:  ،   أي    ℘P + m – 2=  وحيث درجة احلرية 
 1 = ℘ .: ألن 

 : وكذلك يكون لدينا 
  .q = 14.07 قيمة) Pcarson( لـ X2 يعطينا جدول α = 0.05    وهذا يعين أنه من أجل خطر 

  :أي مبا معناه أن 
 .Hoوبالتايل نقبل الفرضية 

وهذا معناه أيضا أن املتغريات املستقلة يف النموذج البد أن تتواجد باعتبارها أكثر تعبريا عن               
وضعية املؤسسات املدروسة، وأنه التوجد متغريات متلك قدرة متييزية أعلى، أو اأصح القـول أن               

 قدرة النموذج املقترح على التمييز بني جمموعيت املؤسسات الفاشلة ماليا           التحليل السابق يبني مدى   
واملؤسسات املناظرة هلا يف جمتمع الدراسة رغم أنه مؤلف من عدد قليل نسبيا من املقاييس اهلامـة                 
املميزة لوضع املؤسسة املايل، حيث يتضمن سبع متغريات فقط يقيس كل منها خاصية خمتلفة من                

ية للمؤسسة حتت الدراسة، ومن مث ميثل أداة جوهرية لتوصيل قـدر كـبري مـن                اخلصائص املال 
املعلومات على حنو خمتصر ودقيق ويؤدي العمل بإجياز شديد وبأسلوب واضح ميكـن تفسـريه               

 .بسهولة

@bîãbq@Z@@‰b��������jn�g@B@o��������ã…ìn�@I@BtH@@

ت يف حالة إذا مل يكن تبايـن إلختبار املتوسطا )   t(يستخدم أسلوب أو إختبار ستودنت 
 . اتمع معلوما، والذي يستبدل بتباين العينات

( n – m ) λ℘ 
1 - λ℘ 

>  q α   

 

( n – m ) λ℘ 
1= λ℘ 

( n – m ) λ1 15 - 2 
1 - λ1 

= 
1 – 1.83.10 

= 13.36 

 

( n – m ) λ1 
1 - λ1 

<  q α   
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ومبا أن تباين أي عينة اليساوي بالضبط تباين اتمع املسحوبة منـه فإنـه ميكننــــا                
تقاس أيضا بوحدات اخلطأ املعيـاري للمجتمـع      ) t( ويالحظ أن قيمة     ) . t( إستخدام توزيع   

يعتمد على حجم العينـة أو بـاألحرى علـى           ) t( ينة، ولذلك فإن توزيع     املقدر من بيانات الع   
 .درجات احلرية

بطرح مفردة واحـدة مـن هـذه        ) n(وحتسب درجات احلرية لعينة واحدة عدد مفرداا        
ويساعد ذلك يف حتديد تباين العينة والذي هو عبارة عن جمموع مربعات  ) n – 1( املفردات أي 

وقد يكون حجم العينة    . سطها احلسايب مقسوما على درجات احلرية للعينة      إحنرافات القيم عن متو   
 كما يف حالتنا ، لذا فإنـه  n < 30 ، وقد يكون حجم العينة صغريا أي n > 30 أي 30 >كبريا  

 .)1("تقدير النقطة وتقدير الفترة : " إلجراء تقديرات ملعامل اتمع جند لدينا نوعان مها 

فترة ثقة، والتقديرات بفترة هذه تشري إىل معنويـة أو دقـة التقـدير،     ومن هنا يكون لدينا     
وبالتايل فإا تفضل على التقدير بنقطة ملعلمة من معامل اتمع، وميكن القول أن إنشاء فترة الثقـة                 
يعتمد أساسا على خصائص معينة وهي كون التوزيع اإلحتمايل للمتوسطات احلسابية للعينـات             

 .ايكون توزيعا طبيعي

 ، إال أنه ميكـن      %95وقد جرت العادة يف األحباث اإلجتماعية على إنشاء فترة بدرجة ثقة            
 .أيضا إنشاء فترة بأية درجة ثقة، على أن تكون فترة الثقة اليت نقررها ذات فائدة عملية للبحث

كما يالحظ أنه عمليا جلأنا إىل اإلحنراف املعياري للعينة وذلك ألن اإلحنـراف املعيـاري               
 .لمجتمع غري معلومل

كما أنه عند إجراء البحوث والدراسات اإلجتماعية نواجه مبشكل بل كثريا من املشاكل اليت        
تتطلب املقارنة بني متوسطي عينتني ملعرفة ما إذا كانت هاتان العينتان مسحوبتان مـن جمـتمعني                

 إذا كان هناك فرض     خمتلفني وهلما نفس املتوسط، أو مسحوبتان من نفس اتمع، ومعىن ذلك أنه           
يقول أن متوسط العينة يساوي متوسط اتمع فإننا نقبل هذا الفرض، وعلى العكـس إذا كـان                 
الفرق بني املتوسطني كبريا فإننا نرفض الفرض السابق، حيث أنه يف هذه احلالة سـيكون هنـاك                 

 ختتلف إختالفا إختالف جوهري بني متوسط العينة ومتوسط اتمع، ومعىن ذلك أن معلمة اتمع           

                                                           
، ريوتـــب،  دار النهضة العربية   (اإلحصاء التطبيقي والتحليلي يف العلوم اإلجتماعية      ،فتحي عبدالعزيز أبو راضي   ـ    )1(

 .162 ص ،  )2001
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كبريا وال تتفق مع نتائج العينة املسحوبة، وإذا إنتقلنا إىل احلسابات اخلاصة باملؤسسات املدروسة،              
  .15 – 1 = 14 = وعنده تكون درجة احلرية 0.05جند عمليا لدينا مستوى خطر بدرجة 

 . t = 2.14: حيث  ) t(  فهذا معناه جنري إختبار < 30 وهي n = 15: ومبا أن 

 : وجماالت الثقة بالنسبة للنموذج هي 

 M  :متوسط الظواهر املدروسة     
 T pop  :اإلحنراف املعيار للمجتمع     
 X    :متوسط العينة     

 : اآليت  X7 , …………………..……. , X2  , X1فيكون لدينا من أجل 
 Tالعينة  Tالعينة 

√ n – 1 
, X + t  

√ n - 1 
X1 ∈     x1 - t 

وعندما نأخذ العينة فإننا جند املعدل يف الصناعة امليكانيكيـة يعطـي مميـزات املؤسسـات                
 : اآليت  X7 , …………………..……., X1املدروسة، حيث لدينا من أجل 

21.17 21.17 
√ 14    

, 14.93 + 2.14  
√ 14    

X1 ∈    14.93 – 2.14    
 

1.56 1.56 
√ 14    

, 2.75 + 2.14  
√ 14    

X2 ∈    2.75 – 2.14    
 

0.56 0.56 
√ 14    

, 0.30 + 2.14  
√ 14    

X3 ∈    0.30 – 2.14    
 

0.023 0.023 
√ 14    

, 0.034 + 2.14  
√ 14    

X4 ∈    0.034 – 2.14    
 

0.79 0.79 
√ 14    

, 0.96 + 2.14  
√ 14    

X5 ∈    0. 96 – 2.14    
 

3.52 3.52 
√ 14    

, 1.28 + 2.14  
√ 14    

X6 ∈    1.28 – 2.14    
 

0.15 0.15 
√ 14    

, 0.12 + 2.14  
√ 14    

X7 ∈    0.12 – 2.14    
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 : لدينا  X7 , …………………..……. , X2  , X1 من أجل ∴

X1 ∈    2.822        27.040      ؛  

X2 ∈    1.860        3.648      ؛  

X3 ∈    - 0.027      0.6132      ؛  

X4 ∈    0.0213      0.0482      ؛  

X5 ∈    0.5090      1.4139      ؛  

X6 ∈    0.7309      3.2907      ؛  

X7 ∈    0.0378      0.2062      ؛     
  

 هلا حمصورة يف اـال      X1دنا بأن   وبالتايل لو أخذنا مؤسسة ما خارج العينة املدروسة ووج        
 حمصورة يف اال احملدد هلا يف النتيجة احملسوبة فهي مقبولة           X2 فاألمر مقبول، و     27.040 و   2.822

 .أيضا مع إفتراض أن املتغريات املستقلة تتبع قانون التوزيع الطبيعي 

ـ              اك خطـأ يف    وأما إذا تواجدت خارج قيم اال فترفض، ويعد النموذج غري معـرب، وهن
 .التصنيف 

لقد إستخدمنا يف هذه الدراسة طريقة التحليل التمييزي، ومعيار القيمة القصوى، مع إجراء             
بعض اإلختبارات لتحديد مدى كفاءة النموذج، وتبني أن درجات الثقة اليت حققها هذا األخري،              

 حاالت الفشل املايل    ومستويات الثقة املصاحبة هلا توحي بقدرة النموذج على حتديد عدد كبري من           
للمؤسسات، ومن مث قابلية النموذج للتطبيق العملي، وإمكانية احلصول على نتائج مالئمة من واقع          

 .هذا التطبيق

كما أنه ميكن أن نشري بأنه تبقى هناك إختبارات أخرى غري اليت قمنا ا يف هذا البحـث،                  
وغريها من اإلختبارات كثري ممـا  )  Wilks Lumda( ، ومعيار القرار لويلكس ) Box( كاختبار 

  .t و X2ميكن إجراؤه ويؤدي نفس الغرض اليت نتج من إجراء إختباري كل من 

½a÷…b�Ûa@@kÜĐ@
ò���‰a†Ûa@w��öbnã@á��îîÔm@

سيتم يف هذا املبحث تناول تقييم وحتليل نتائج الدراسة التطبيقيـة علـى مستــــوى               
 .طبيق طريقة التحليل التمييزي بالنسبة تمع الدراسةحساب املتغريات املستقلة، مث على مستوى ت
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@üëc@Zò��ÜÔn�½a@pa��Ìn½a@w��öbnã@á��îîÔm@

يتبني من النسب املذكورة واحملسوبة آنفا أن هناك خلال يف هيكل األصـول باملؤسسـات               
ـ                ادة الفاشلة مقارنة باملؤسسات املناظرة هلا، كما أن هناك إختالال يكل التمويل من حيـث زي

اإلعتماد على أموال اإلقتراض، اليت تدفع عنها فوائد، كما أن هناك مشكال يف النقدية أي القصور                
عن دفع اإللتزامات واملستحقات يف األجل احملدد وهو السبب القوي حلصـول اخلطـر املـايل،                
وإلصالح الوضع وإعادة التوازن هليكل التمويل فإن األمر قد يتطلب إجـراء خطـوات تتعلـق                

كتخفيض معدالت الفائدة، أو التنازل عن جزء من الديون، أو حتويل ديون            ( التعامل مع الدائنني    ب
قصرية املدى إىل ديون طويلة املدى أو حتويل جزء من هذه األخرية إىل مسامهة يف رأس املـال، أو     

 ).إخل ... إعادة جدولة مواعيد سداد هذه الديون أو تصفية اإلستثمارات غري املنتجة 

 تبني من الدراسة أن زيادة حجم املخزون، من البضاعة هو مـا أدى  X1 ـ بالنسبة لـ  1
إىل احلصول على قيمة ضعيفة هلذه النسبة، ومعىن ذلك زيادة كلفة املخزون هذه األموال العاطلـة              
اليت تدر دخال وتؤثر سلبا على معدالت الرحبية، وهذا يعين مزيد اإلهتمام بسياسة اإلنتاج وترشيد               
عملية البيع، كما يؤدي اإلرتفاع غري اإلقتصادي ملعدل دوران املخزون إىل التأثري السـليب علـى                
قدرة وكفاءة اإلدارة يف جمال توجيه األموال يف املؤسسة حنو جماالت اإلستخدام األفضل، حيـث               

ـ               اءة ترتفع الديون القصرية األجل مع إرتفاع تكلفة إستخدام املخزون، األمر الذي يؤثر على كف
 .الربح، ويزيد من إجتاه املؤسسة حنو اخلطر املايل

مث أن إنشغال اإلدارة بقضية اإلنتاج، من حيث إقتناء أحدث وسائل وأدوات اإلنتاج مـن               
األصول الثابتة، مع التركيز على كمية اإلنتاج دون مراعاة املتغريات املؤثرة يف حجم ومنط الطلب               

 مايل صعب، وذلك ألن اإلنشغال باإلنتاج يترتب عليـه          على املنتجات، جيعل املؤسسة يف موقف     
صعوبة تصريف ما مت إنتاجه، مما جيعل اإلنتاج بغرض التخزين، وليس للبيع، وهو مما يزيـد مـن                  

كما أن اإلستغالل غري اإلقتصادي لألصول الثابتة هو مما يؤدي إىل إخنفاض كفاءة     . تكلفة املخزون 
اط اإلنتاج، مع زيادة مردودات املبيعات إلخنفاض اجلـودة أو          أداء نشاط البيع عن كفاءة أداء نش      

 .الرقابة عليها

وللمؤسسة أن تركز على األثر املايل إثر التركيز على املفاهيم اإلنتاجية ألنه مما يـؤدي إىل                
زيادة اخلطر املايل، وخطر األعمال، الذي تتعرض له املؤسسة، وذلك باستخدام مؤشرات أخرى              
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ية، نسبة الديون إىل حق امللكية، ومعدل العائد على األموال املستثمرة، ونسـب             مثل نسب املديون  
 .إخل ... اخلطر املايل، ونسب خطر األعمال وقياس معدل النمو 

 من املتغريات املستقلة أنه املتغري الذي يؤثر على اخلطر التشـغيلي والـذي              X1وعموما يعرب   
خطر بشري، كما سلف القول يف اجلانـب        يصنف بدوره إىل خطر إقتصادي، وخطر طبيعي، و       

النظري من هذا البحث، ومن هنا يتبني مدى إمتداد وتأثري هذا املتغري على املؤسسة وعلـى مـا                  
وهناك أربع متغريات لقياس اخلطر التشـغيلي يف        ( حيدث فيها وصوال حلالة الفشل أو اخلطر املايل         

م، ومعدل دوران األصول، ومعدل العائـد       معدل دوران املخزون من اإلنتاج التا     : حد ذاته وهي    
 مبيعـات السـنة     ـمبيعات السنة اجلارية    " على املبيعات، والنسبة املئوية للتغري يف املبيعات ، أي          

، حيث يساهم اخلطر التشغيلي يف زيادة املخاطر األخرى نظرا          )مبيعات السنة السابقة    " / السابقة  
، وبالتايل البد من التأثري على العوامل اليت تؤدي إىل          لعدم قدرة املؤسسة على حتقيق عائد مناسب      

اخلطر التشغيلي، واليت تتحدد يف عوامل داخلية وأخرى خارجية، تتمثل األوىل يف ضـعف إدارة               
املؤسسة، وعدم كفاءا، مما يؤدي إىل سرعة تأثرها باملتغريات اخلارجية، باإلضافة إىل مشـاكل              

لتكلفة واخنفاض حصة املؤسسة من السوق، ومركزها التنافسـي،  اجلودة وما يرتبط ا من زيادة ا     
وأيضا عوامل تتعلق بالطاقة اإلنتاجية، وعدم القدرة على اإلستجابة للتغري يف األمناط واملـتغريات              

كما تتمثل العوامل اخلارجية يف التغريات التقنية والتغريات اإلجتماعيـة، وإن           . اإلجتماعية وغريها 
وىل فإنه يصعب تقدير الثانية، هذا عالوة على القيود اليت يفرضها احمليط كما             كان ميكن تقدير األ   

متت اإلشارة سابقا يف هذا البحث، ولكن املهم التذكري بأن للخطر التشغيلي تأثري علـى قـدرة                 
 بالنسبة للمؤسسة   X1املؤسسة على اإلستمرار أو اخلروج من دنيا األعمال، والشكل اآليت يوضح            

 .نة الدراسةاملشكلة لعي
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 @@òàîÓ@X1ò�ëŠ‡¾a@pb��û¾a@À@ : ) 12 (  رقمشكل

                          Z¶pK}{A X1 
                              90 

                              80 

                              70 

                              60 

                              50 

                              40 

                              30 

                              20 

                              10 

                               

            9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

@. من إعداد الباحثة الشكل:     املصدر             

أن املؤسسات اليت يرتفع فيها معدل دوران املخزون التام هي          ) 12(ويتضح من الشكل  رقم      
 حيث تنال املراتب الـثالث األوىل  C20 ، C35 ،  C45املؤسسات اليت تبتعد عن اخلطر كاملؤسسة 

ثالث األخرية، وكـل     املراتب ال  C60   ، C65   ، C85بابتعادها عن اخلطر ، يف حني تنال املؤسسات         
 .، أي سنة التوقع 2000ذلك يف سنة 

 تبني أن هناك فارقا بني أرصـدة الـذمم للمؤسسـات الناجحـة     X2 ـ بالنسبة لـ  2
واملؤسسات الفاشلة، مما يعين ضعف سياسة اإلئتمان، وعدم وجود سياسة فعالة لتحصيل الديون،             

.  وبالتايل على حجم األرباح احملققـة      ألن هذه السياسات تؤثر بدرجة كبرية على حجم املبيعات        
كما لوحظ أن واحدة من األسباب اليت جترب اإلدارة حلصول حالة من حاالت النقص يف السـيولة          
لديها خالل فترة معينة يعود إىل عدم حصوهلا بصورة دورية ومنتظمة ويف الوقت املناسب علـى                

 اإلدارة يف املطالبـة ـا، أو لوجـود    مستحقاا من عمالئها، إما لتأخريهم التسديد، أو لتراخي   
مث إنه  . خالف بينها وبني عمالئها على هذه املستحقات، اليت تعد وسيلة متويل بالنسبة للمؤسسة            

بسبب حاالت عدم التأكد بالنسبة للعمر املتوقع لكل أصل من األصول املتاولة خاصة منها املتعلقة               
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صادر الطويلة املدى لتمويلها مما خيفض من درجـة         بالذمم فإن املؤسسة تلجأ إىل اإلعتماد على امل       
اخلطر بسبب إرتفاع السيولة، على إعتبار أن التمويل قصري األجل يكتنفه اخلطر برغم إخنفـاض               

 .تكلفته، ومرونة توفريه، فضال عن إرتفاع معدل العائد على األصول يف حالة إستخدامه

ء ميثل أحد ااالت اخلاصة بـإدارة       والشك أن وضع حدود معينة لإلئتمان املمنوح للعمال       
وختتلف عمليـة وضـع حـدود       . رأس املال العامل، واليت تتطلب إختاذ القرارات الرشيدة بشأا        

اإلئتمان بني حالة املؤسسات الصغرية اليت التتاح هلا البيانات واملعلومات اإلئتمانية واليت تنخفض             
قرار اإلئتمان للعميل، وبني حالة املؤسسات الكبرية       مبيعاا مما يقلل من جدوى التقييم التفصيلي ل       

وعموما ميكـن   . اليت تتسم باملعامالت الكبرية احلجم، واليت تتوافر القوائم املالية اخلاصة بعملياا          
ألخصائي التحليل اإلئتماين أن يتعاون مع كل من مدير اإلئتمان ومدير املبيعات وغريمهـا مـن                

فية باملوضوع لتقدير ما إذا كانت هناك حاجة لتقرير سياسة إئتمانية           املسؤولني ممن هلم عالقة وظي    
 .ميكن ا توسيع نطاق اإلئتمان للعميل من عدمه 

وضمن عنصر الذمم دائما إضافة إىل بند العمالء هناك بند أوراق القبض، و الذي ينشأ عن                
هيكل رأس املال العامل للمؤسسة، املبيعات اآلجلة وألمهية هذا البند فإنه يهتم بإدارته حىت ال يتأثر          

فجميع املؤسسات مهما إختلفت طبيعة نشاطها تم بوضع حد معني للبيع اآلجل، الذي يـنجم               
 بالنسبة إلمجـايل األصـول،      %50عنه حسابات أوراق القبض، وهذا  احلد ال ميكن أن يتعدى            

عات اآلجلة إىل إمجـايل     وعموما يؤثر يف حجم املستثمر يف حسابات القبض عناصر مثل نسبة املبي           
كشروط البيع، ونـوع    (املبيعات، ومستوى حجم مبيعات املؤسسة، وسياسة االئتمان والتحصيل         

 ).وجودة العميل املتمثلة يف ظروفه املالية للحصول على االئتمان 

 :وهكذا تظهر أمهية إدارة حسابات القبض ألسباب كثرية منها 

 .كرب حجم االستثمار املوجه إليه .1
 .م دور سياسة البيع اآلجلتعظي .2
 .الدور املؤثر للسياسات االئتمانية على قيمة املبيعات وبالتايل القدرة الرحبية للمؤسسة .3
ارتباط التحصيل من هذه احلسابات بالتدفقات النقدية الداخلة وعالقتها  بالسـيولة و              .4

 .التخطيط النقدي
 . كمصدر قصري األجلالتأثري التباديل حلجم التمويل املكتسب من حسابات الدفع .5

 . يف املؤسسات عينة الدراسة X2والشكل اآليت يوضح قيمة 
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 @@òàîÓ@X2ò�ëŠ‡¾a@pb��û¾a@À@ : ) 13 (  رقمشكل

                          Z¶pK}{A X2 
                              5 

                               

                              4 

                               

                              3 

                              . 

                              2 

                               

                              1 

                               

            9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

@.الشكل من إعداد الباحثة :     املصدر              

 مدى إخنفاض معدل دوران الذمم وخاصة بالنسبة لـ  X2يتضح من الشكل اخلاص باملتغري     
C50   ، C65   ، C70               اليت حيتل فيها هذا املتغري بالنسبة للمؤسسات املـذكورة املراتـب الـثالث  

 .2000اخلطر بالنسبة هلذه املؤسسات يف سنة التوقع، أي األخرية، وهذا معناه زيادة 

 نسبة مصادر التمويل طويلة املدى، وتبني هذه األخرية مدى إعتماد X3 ـ بالنسبة لـ  3
املؤسسات الفاشلة على مصادر التمويل قصرية األجل، وهو ما يربك نشاطها، وينعكس ذلك على    

ام التمويل طويل املدى، واستخدام التمويل قصري املدى        نتائجها احملققة، مما يعين التوجه إىل إستخد      
 .كل يف جماله

وعموما للتمويل عن طريق الديون أثره على إختالف هيكل التمويل، ويتمثل ذلك يف أنه              
يترتب على التوسع غري اإلقتصادي إخنفاض معدل العائد على األموال املستثمرة، ويستمر ذلـك              

 الديون كمصدر مايل يف الوقت الذي ينخفض فيه رأس املال           اإلخنفاض مع كل توسع يف إستخدام     
وحق امللكية كمورد مايل، وذلك مرجعه إىل أن زيادة املبيعات قد تدفع املؤسسة إىل زيادة معدات                
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جديدة أو القيام برفع أسعار البيع كنوع من التغطية على التكلفة، وهو الذي جيعل التوســـع               
رحبية املؤسسة والسيولة فيها، مما حيد من األثر اإلجيـايب للـديون     يف املبيعات ذو أثر عكسي على       

كمصدر مايل، وبالتايل زيادة إحتمال حصول اخلطر املايل، كما أنه يترتب على املتـاجرة حبـق                
امللكية إخنفاض كل من نسبة التداول، وقيمة صايف رأس املال العامل، وصايف الربح، يف حني ترتفع           

لعائد على األموال املستثمرة، مما يؤدي إىل إرتفاع اخلطر املايل، وخطـر            الديون وينخفض معدل ا   
األعمال واخنفاض معدل النمو نظرا إلرتفاع تكلفة الديون، وبالتايل إخنفاض فاعليـة راس املـال               

ومن هنا تتضح قدرة    . وحق امللكية كمورد مايل واجتاه الوضع يف املؤسسة حنو حتقيق اخلطر املايل           
لى التمييز احلقيقي بني املؤسسات الناجحة فعال والفاشلة فعال، األمر الذي تؤكـده             هذا املعدل ع  

الشك أو تنفيه بقية املؤشرات، اليت سيتم حتليلها، مما يعين إعتماد أغلب املؤسسات على مصـادر                
التمويل قصرية األجل، كالسحب على املكشوف، الذي يستخدم بكثرة كطريقة يف التمويل لعدم             

صادر الطويلة املدى املطلوبة لعملية متويل اإلستثمارات طويلة املدى، مث مبـا أن أن هـذا           كفاية امل 
املتغري يعد من املتغريات املستقلة اليت تؤثر على اخلطر املايل فإنه البد من أن يدعم بنسب أخـرى                  

 :تقيس هذا األخري أيضا وهي 

 .إمجايل اإللتزامات /  نسبة التدفق النقدي الداخل ـ
 .الفائدة ) / الضريبة + صايف الدخل بعد الضريبة = ( دل تغطية الفائدة  معـ

ـ  )/ اإلجيارات+ الفوائد  + صايف الدخل بعد الضريبة     = ( معدل تغطية املصروفات الثابتة      ـ
 .اإلجيارات + الفوائد 

 .بالنسبة لعينة الدراسة  X3والشكل اآليت يوضح  
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 @òàîÓ@X3Éàn�@@ò�ëŠ‡¾a@ : ) 14 (  رقمشكل

                          Z¶pK}{A X3 
                              2 
                              1.8 

                              1.6 

                              1.4 

                              1.2 

                              1 

                              0.8 

                              0.6 

                              0.4 

                              0.2 

                               

            9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

@.حثة الشكل من إعداد البا:     املصدر              

 يتبني أن نسبة مصادر التمويـل طويـل املـدى           2000 ويف سنة التوقع     X3وبالنسبة لـ   
 وهي املؤسسات اليت حتتل املراتب األخرية وبالتايل هـي          C60   ، C65   ، C75منخفضة يف كل من     

 .املرشحة لزيادة اخلطر فيها مستقبال إذا مل تتعدل وضعيتها

ف اإلهتالك والديون املشكوك بتحصـيلها،   نسبة املخصصات خبالX4 ـ بالنسبة لـ  4
يتبني أن عدم مالءمة النسبة لدى املؤسسات الفاشلة معناه زيادة املنفق على األصول والثابت منها               
أكثر، مما يعين العناية بدراسة اجلدوى اإلقتصادية قبل اللجوء إىل اإلستثمار يف هذه األصول، كما               

 طرفا يف هذه النسبة بتدعيم عالقات املؤسسة باملوردين         ميكن إعادة توازن األصول ، واليت تشكل      
والعمالء، ومتابعة املديونيات اخلاصة بالبيع اآلجل، ومقارنة تكلفة البيع اآلجل بتكلفة احلصـول             
على أموال من مصادر خارجية، وزيادة كفاءة املستثمر يف املخزون بتحديد املسـتويات املثلـى               

ال ملواجهة متطلبات السيولة، وذلك من خالل متويل املخـزون          للشراء والتخزين، وزيادة رأس امل    
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من املوردين على احلساب لفترات معقولة، إضافة إىل التخلص من األصول غـري اإلقتصـادية أو                
وقف بعض جماالت التشغيل اخلاصة ذه األصول لتحصيل تدفقات نقدية أخرى، كما أظهـرت              

طر املايل يف املؤسسات املعنية، ويرجع ذلك إلستخدام        هذه النسبة أا السبب األول يف حصول اخل       
هذه املؤسسات حلجم املخصصات املوجود لديها للتأثري على حجم الربح، وهو ممـا اليسـمح               
بتكوين إحتياطي لديها، وبالتايل دعم مركزها املايل، فاملؤسسة عموما التتوسع وتنمو سوى بدعم             

 .إحتياطها يف كل سنة 

 . بالنسبة تمع الدراسة X4قيمة والشكل اآليت يبني 

 @@�òàîÓ@X4ò�ëŠ‡¾a@Éàn@ : ) 15 (  رقمشكل

                          Z¶pK}{A X4 
                               

                              0.08 

                              0.07 

                              0.06 

                              0.05 

                              0.04 

                              0.03 

                              0.02 

                              00.1 

                               

            9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

@.الشكل من إعداد الباحثة :     املصدر              

  وهو نسبة املخصصات خبالف اإلهتالك والديون        X4من الشكل السابق الذي ميثل املتغري       
 وهـي   C30  مث    C35تليهـا    C65املشكوك بتحصيلها، يتضح بأن هذه النسبة منخفضة يف كل من           

قبال، إذا إستمرت فيها األوضاع على ما هي        املؤسسات الثالثة األوىل اليت سيزداد فيها اخلطر مست       
 .عليه 
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 نسبه اإلقتراض، يتبني أن اجلزء األكرب من أموال املؤسسات الفاشلة X5 ـ بالنسبة لـ  5
هو متويل قصري املدى، وهو ما يعين ختفيض اإلعتماد على هذا املصدر خاصة لدى متويل األصول                

 .الثابتة

يكل املايل للمؤسسات قد يرجـع إلرتفـاع تكلفـة          إن التأثري السليب لإلقتراض على اهل     
اإلقتراض، أو إىل ضياع عائد اإلستثمار مما يعمل على ختفيض عامل الربح، وبالتايل حتمل خسائر               
تعمل على تناقص رأس املال وجعل اإللتزامات أكرب من األصول، وألنه يف الغالب كانت النسـبة                

املؤسسات الفاشلة فهي قد تعد معـدال جيـدا   منخفضة لدى املؤسسات الناجحة، ومرتفعة لدى  
 .لتقدير اخلطر املايل يف املؤسسات وللتمييز بينها

وعموما، تتم عملية متويل األصول مع حتقيق هدف التكامل بني الرحبية واخلطر، فالرحبيـة              
ترتبط بترتيب عناصر األصول وحبجم اإلستثمارات يف كل عنصر منها، واخلطر يـرتبط بنوعيـة               

 املمولة وتكلفة هذه املصادر، ولذا فاستخدام املؤسسة ألسلوب متويل يتطابق مع قاعـدة              املصادر
التوازن األدىن، كما يشدد على ذلك احملللني املاليني، حيث كل أصل يتم متويله بوسـيلة متويـل                 
تساوي مدا مدة احلياة اإلنتاجية لألصل املمول، وهكذا يتم إستخدام األموال املقترضة قصـرية              

ألجل لتمويل األصول املتداولة، كما يتم إستخدام األموال املقترضة طويلة املدى لتمويل األصول             ا
الثابتة، واجلزء الثابت من األصول املتداولة، وبالتايل الوصول إىل حتقيق هدف التوازن بني الرحبيـة        

مـوال الغـري،    واخلطر املايل، والذي يتطلب إزالة التناقض الذي يظهر من خالل اإلستفادة من أ            
بتعبري آخر إنه من صاحل املؤسسات      . واألعباء النامجة نتيجة احلصول على هذه األموال واستثمارها       

احلصول على قروض لتمويل أصوهلا ألن هذه القروض تعد أقل تكلفة من بقية مصادر التمويـل                
تعاظم األربـاح   األخرى على إعتبار أا متكن املؤسسات من اإلستفادة من الوفر الضرييب، وإىل             

ولكن مع احلرص الذي الميكن أن تصله األعباء املالية مبا يؤدي إىل عدم قدرة هذه املؤسسات على        
 .مواجهة التزاماا املالية

وإضافة إىل قاعدة التوازن األدىن البد من وجود هامش األمان، أي الرأمسال العامل الدائم              
جدة بني إسـتحقاق عناصـر التمويـل وسـيولة          باملؤسسة والذي يعرب عن مدى املطابقة املتوا      

 اإلستخدامات املوجهة هلا هذه العناصر

 . بالنسبة للمؤسسات X5والشكل اآليت يوضح قيمة 
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 @@òàîÓ@X5ò�ëŠ‡¾a@pb��ûàÜÛ@ : ) 16 (  رقمشكل

                          Z¶pK}{A X5 
                               

                               

                              3.5 

                              3 

                              2.5 

                              2 

                              1.5 

                              1 

                              0.5 

                               

            9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

@.الشكل من إعداد الباحثة :     املصدر              

 هي املؤسسات الـثالث     C85 و   C80 و   C75يتضح بأن املؤسسات      ) 16(من الشكل رقم    
ات األكثر عرضة للخطر     أي نسبة اإلقتراض، وبالتايل هي املؤسس      X5األوىل اليت ترتفع فيها نسبة      

 .مستقبال إذا مل تتغري وضعيتها حنو األفضل بتصحيح الظروف املسببة لذلك

 نسبه هامش الربح، اتضح أن املؤسسات الراحبة ليست بالضـرورة  X6 ـ بالنسبة لـ  6
هي املؤسسات الناجحة والعكس صحيح، مما يقلل من أمهية اإلعتمـاد علىالـربح أو اخلسـارة                

املؤسسات أو فشلها، واحلكم ليس مطلقا، فعدم حتقيق نتيجة مرحبة بصفة متكررة         كمقياس لنجاح   
ولعدد من السنوات يعمل على تآكل رأس املال، وبالتايل إخنفاض قدرة التسديد لديها والوصـول               

فاألمر يتعلق إذن بتوازن سيولة عناصر االصول مـع إسـتحقاق           . يف النهاية إىل حالة اخلطر املايل     
م وحتقيق توازن يف هيكل التمويل واإلستخدامات املتاحة حىت تبتعـد املؤسسـات             عناصر اخلصو 

فعالقة األصول املتداولة باخلصوم املتداولة واليت تظهر من خالل متغريات          . الفاشلة عن اخلطر املايل   
يف السيولة أو النقدية، وعدد مرات تغطية اخلصوم املتداولة لالصول املتداولة، وكذا األصول الثابتة              
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عالقتها باخلصوم الدائمة وعدد مرات تغطية هذه اخلصوم لالصول الثابتة يؤكد أمهية منهج التغطية              
 .عند إختاذ قرارات متويل هياكل أصول املؤسسات الصناعية

فنسبة هامش الربح تبقى إذن من النسب اليت تعكس كفاءة وفاعلية أداء املؤسسة يف توليد               
قة من النشاط التشغيلي للمؤسسة، لذا فهي تبقى مؤشرا دقيقا علـى            األرباح، وتعظيم الرحبية احملق   

 .حتقيق اهلدف الذي يربر إستمرار املؤسسة يف احلياة اإلقتصادية

 . يف املؤسسات املشكلة تمع الدراسةX6والشكل اآليت يبني قيمة 

 @@òàîÓ@X6ò�ëŠ‡¾a@pb��û¾a@À@ : ) 17 (  رقمشكل

                          Z¶pK}{A X6 
                               

                              16 

                              14 

                              12 

                              10 

                              8 

                              6 

                              4 

                              2 

                               

            9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

@.الشكل من إعداد الباحثة :     املصدر              

 أعلى نسبة للهامش اخلاص بربح العمليات يف سـنة         C85 و   C80 و   C65تسجل املؤسسات   
 يبني بأن هذه املؤسسات األخـرية  C35 و C30 و  C25، واخنفاضه الشديد يف كل من       2000لتوقع  ا

هي أكثر املؤسسات اليت تتحمل نتائج الفشل املايل إذا ما إستثمرت نتـائج ربـح العمليـات يف                 
 .اإلخنفاض مستقبال ولسنوات عديدة 
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يف املؤسسات الناجحـة،   نسبة النقدية وهي تبني مدى عجز النقدية X7 ـ بالنسبة لـ  7
ناهيك عن املؤسسات الفاشلة، وهذا معناه قصور املؤسسات الفاشلة عن دفع تكـاليف ديوـا               

مما يعين زيادة رأمسال هذه املؤسسات، أو رفع األسعار دون التـأثري            ) الفوائد واملصاريف املالية    (
ثمار املختلفـة، ومعرفـة     على العمالء، أو حماولة احلصول على القروض املناسبة ألغراض اإلسـت          

. األسباب الداعية هلكذا وضعية سواء كانت يف اال املايل أو اإلنتاجي أو التسـويقي أو غـريه                
فالنقدية تعد موردا نادرا قبل باقي األصول سواء كان مصدرها أموال مملوكـة أو مقترضـة، أي                

تكلفة فكلما زادت سـرعة  الميكن احلصول على النقدية بدون تكلفة، وحيث أن اإلحتفاظ ا له          
كلما قل مقدار النقدية املطلوبة، وبالتايل كلمـا        ) مبعىن إستخدامها وإعادة إستخدامها     ( تدفقها  

قلت التكلفة الكلية، ويف مقابل التكلفة اليت تتحملها املؤسسة عند اإلحتفاظ جبزء من األمـوال يف            
الئم من السيولة بدرجـة التعـرض    شكل نقدي هناك فائدة حيصل عليها يف شكل توفري القدر امل          

املؤسسة لإلعسار الفين، وبالتايل يعترب اإلحتفاظ بالنقدية إستثمار جلانب من أموال املؤسسة حتقق             
وحتتفظ املؤسسة عادة برصيد نقـدي      . عائدا يف نفس الوقت الذي حيمل فيه هذه األخرية بتكلفة         

 مواجهة أي عجز نتيجة عـدم تسـاوي         لتصريف أعماهلا العادية، نظرا لالتأكد احلاصل وبالتايل      
 .معدل التدفق النقدي الداخل إىل املؤسسة واخلارج منها

يف شكل تغـري سـعر      ( ويراعي عند إستثمار النقدية لفترة قصرية أن يكون اخلطر املايل           
 .أقل ما ميكن ) يف شكل سهولة البيع والشراء ( واخلطر التجاري ) الفائدة 

 . يف املؤسسات عينة الدراسة X7والشكل اآليت يبني قيمة 
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 @@òàîÓ@X7ò�ëŠ‡¾a@pb��û¾a@À@ : ) 18 (  رقمشكل

                          Z¶pK}{A X7 
                               

                               

                              0.7 

                              0.6 

                              0.5 

                              0.4 

                              0.3 

                              0.2 

                              0.1 

                               

 

            9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

@.الشكل من إعداد الباحثة :     املصدر              

 نسبة األصول النقدية إىل جممـوع       X7ميثل الشكل األخري بالنسبة للمتغريات السبعة وهو        
 ، ومعـىن ذلـك أـا    C65 و C60 و C55صايف األصول، حيث ترتفع هذه النسبة يف كل مـن      

ات األخرى، يف حني تسجل كــل      املؤسسات القادرة على دفع التزاماا أكثر مقارنة باملؤسس       
 أدىن قيمة هلذا املتغري، وبالتايل يتبني إقتراا من اخلطر حبكم عــــدم             C85 و   C80 و   C70من  

قدرا على دفع إلتزاماا، وسيستمر ذلك معها إذا مل تتغري ظروف املؤسسة مستقبال حنو الوضـع              
 . األفضل

لدى التعليق علـى بعـض املـتغريات        ولعله يتضح بأنه مت إقتراح إستخدام نسب أخرى         
املستقلة، وقد ننتقد إلقتراحها وعدم إستخدامها، ولكننا نوضح بأننـا أوردناهـا للـذي يريـد                
اإلستفاضة من الباحثني اآلخرين يف جمال التحليل والتشخيص املايل ملعرفة تأثريه على اخلطر املايل،              

ليها يف أكثر من جزء يف هذا البحـث، وألنـه          واقتصرنا يف دراستنا على املتغريات السبعة املشار إ       
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يتضح من إستطالع الفكر املايل املعاصر عند إختيار النسب املالية أن هناك العديد من هذه األخرية                
اليت ميكن حساا ومقارنة أرقامها وتفسري دالالا كمؤشرات وصفية على نشـاط املؤسسـات              

خالت لنموذج تقديري تصلح خمرجاته كأحـد       وجلوانب األداء فيها، كما ميكن إستخدامها كمد      
أهم مدخالت نظام اختاذ القرارات على مستوى املؤسسة خاصة عندما التوجد مشـاكل تتعلـق               
باستخدام احلاسبات اإللكترونية يف حساب النسب، وإجراء اإلختبارات اليت تتطلب عملية حتليل            

التحليل واإلستنباط يعد مـن األمـور       تفصيلية هلذه النسب، إال أن تتبع هذه األخرية بالدراسة و         
على إعتبار أا تدخل يف نطاق التفكري بالشكل الذي يعجز احلاسب اإللكتروين علـى              " العسرية  
إضافة إىل ما ذكر من إعتبارات فيما سبق يف اجزاء من (  هلذا مت إختزال عدد النسب )1("القيام به  

 النسب املختلفة سواء باسـتخدام متعـدد        ملا يوجد من تكرار واضح بني مكونات      ) هذا البحث   
لبسط أو مقام حمددين يف أكثر من نسبة واحدة، إضافة إىل إختيار هذه النسب على أساس قيمـة                  

ما زالت  " تقديرية تساعد على الدراسة والتحليل، على إعتبار أن النسب املالية واملؤشرات املالية             
 والتنبؤ بالفشل املايل، ألن العيـب لـيس يف          متثل عصب النماذج املستخدمة يف عمليات التحليل      

النسبة يف حد ذاا، فاإلعتماد على بيانات مالية سليمة ودقيقة، واختيار نسـبة ذات مكونـات                
 .)2("سليمة ميكن من رفع كفاءة ودقة النموذج 

@bîãbq@ZðŒîîànÛa@ÝîÜznÛa@wöbnã@áîîÔm@

 1 pb��û½a@´i@ŒîîànÜÛ@ŠĐ¨a@òu‰…@÷bîÓ@@@�@

ياس وتقدير درجة اخلطر، أي التمييز بني املؤسسات املدروسة أيها فاشـلة وايهـا              ميكن ق 
ناجحة من خالل قياس درجة اخلطر هذه، حيث تتم مقارنة الدالة التمييزية لكل مؤسسة بنقطـة                
الفصل، فإذا كانت الدالة التمييزية اكرب من نقطة الفصل فإن املؤسسة فاشلة، والعكس يعـين أن                

 وسنحصل على جدول متييز لوضع املؤسسات املدروسة بعد حساب دالة التمييز            املؤسسة ناجحة 
 :لكل مؤسسة من املؤسسات ويتم ذلك حسب اجلدول اآليت 

 

                                                           
منوذج كمي مقترح لسـوق األوراق املاليـة         ( إستخدام  النسب احملاسبية يف التنبؤ باألزمات املالية        ، هشام حسبو ـ    )1(

 .51، ص  )1987  أكتوبر، 52جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، العدد بدولة الكويت، 
 .64 – 63ص  ص ، )] دون ذكر السنة [دار النهضة العربية، القاهرة  (لتمويل واإلدارة املاليةا ،شوقي حسني عبداهللاـ   )2(
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 @ñ�ÐÜÛ@ò�ëŠ‡¾a@pb��ûàÜÛ@�îîànÛa@òÛa†@wöbnã@2000@–@2002@ : ) 13 (  رقمجدول
LA•�a{A 

LBaaª}{A`}Z 2000 2001 2002  

U C15 

U C20 
U C25 
U C30 
U C35 
U C40 
U C45 
U C50 
U C55 
U C60 
U C65 
U C70 
U C75 
U C80 
U C85 

0.95 

-2.92 

-1.75 

0.8 

- 14.49 

- 1.28 

- 6.71 

- 0.44 

1.25 

0.91 

4.54 

- 0.57 

3.55 

5.41 

3.42 

1.33 

- 1.07 

- 2.05 

0.97 

- 0.71 

0.84 

- 0.95 

0.71 

0.88 

0.71 

9.06 

- 0.08 

3.41 

3.45 

2.07 

0.99 

- 0.37 

- 2.48 

0.91 

0.39 

0.72 

- 1.63 

1.66 

1.06 

0.66 

9.35 

- 0.11 

3.38 

3.17 

2.04 
@.اجلدول من إعداد الباحثة :     املصدر        

 ، X1  ، X2 ،  ...... ،X7وقد مت احلصول على القيم املوجودة باجلدول بتعويض قـيم             
 .املوجودة بدالة التمييز

U =  – 0198 X1 + 0.157 X2 + 0.1096 X3 + 4.026 X4 + 1.597 X5 + 0.1601 X6  + 0.999 X7 
 

 . ولكل املؤسسات املدروسة2002، 2001، 2000وذلك بالنسبة للسنوات الثالث وهي          
              ِمن نوميكن اآلن إعداد جدول مييز بني املؤسسات املدروسة خالل الفترة احملددة لتبيان م

ا ذلك سابقا لدى حساب نقطة الفصل، أي        املؤسسات تعد ناجحة ومن منها تعد فاشلة، كما بين        
أو أكـرب منـها،      ) - 0.24 ( إذا كانت الدالة التمييزية أقل أو تساوي نقطة الفصل اليت تساوي            

 :وسنجعل العالقة كاآليت 
U – S > 0  املؤسسة تعد فاشلة. 
U – S ≤ 0 املؤسسة تعد ناجحة . 

2 òÜ‘bÐÛaë@òzubäÛa@pb��û½a@ŒîîànÛ@Þë†u@…a†Çg@@@�@

يتم إعداد هذا اجلدول باملقارنة بني الدالة التمييزية ونقطة الفصل، حيث يعطي النتائــج 
 :اآلتية 
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 @òÜ’bÐÛaë@òzubäÛa@pb��û¾a@�îî¸@Þë‡u : ) 14 (  رقمجدول
LBaaª}{A `}Z LA•�a{A ™ROB� ™{cBs 

C15 
2000 
2001 
2002 

 1.19 
1.57 
1.23 

C20 
2000 
2001 
2002 

2.68 – 
0.83 – 
0.13 - 

 

C25 
2000 
2001 
2002 

1.51 – 
1.81 – 
2.24 - 

 

C30 
2000 
2001 
2002 

 1.04 
1.21 
1.15 

C35 
2000 
2001 
2002 

14.25 – 
0.47 - 

 
 
0.63 

C40 
2000 
2001 
2002 

1.04 -  
1.08 
0.96 

C45 
2000 
2001 
2002 

6.47 – 
0.71 – 
1.39 - 

 

C50 
2000 
2001 
2002 

0.2 -  
0.95 
1.9 

C55 
2000 
2001 
2002 

 1.49 
1.12 
1.3 

C60 
2000 
2001 
2002 

 1.15 
0.95 
0.9 

C65 
2000 
2001 
2002 

 4.78 
9.3 
9.59 

C70 
2000 
2001 
2002 

0.33 -  
0.16 
0.13 

C75 
2000 
2001 
2002 

 3.79 
3.65 
3.62 

C80 
2000 
2001 
2002 

 5.65 
3.69 
3.41 

C85 
2000 
2001 
2002 

 3.66 
2.31 
2.28 

@.اجلدول من إعداد الباحثة :     املصدر                         
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يتضح من جدول التمييز للمؤسسات الناجحة والفاشلة أنه من ضمن املؤسسات الفاشـلة             
نقطة، أما ) 9.59 (هناك مؤسسة حصلت على جمموع نقاط لدى حساب نقطة الفصل وصلت إىل        

ومها كـل مـن     )  - 14.25( بالنسبة للمؤسسات الناجحة فهناك من حصلت على جمموع نقاط          
 . على التوايل C35 و C70املؤسستني 

3 ò�a‰†Ûa@ñ�Ï@Þý�@òÜ‘bÐÛaë@òzubäÛa@pb��û½a@ïÛbºhi@Þë†u@…a†Çg@@@�@

من اجلدول التمييزي السابق، ميكن إعداد جدول آخر حيوي إمجايل املؤسسات الناجحـة             
 : وهو كاآليت 2002 – 2000والفاشلة خالل فترة الدراسة 

 @òÜ’bÐÛaë@òzubäÛa@pb��û¾a@ïÛb»g : ) 15 ( قم رجدول

{A©ZKt ™{cBt{A LBaaª}{A ™ROB�{A LBaaª}{A ß{B}O¬A 

2000 

2001 

2002 

8 

11 

12 

7 
4 
3 

15 
15 
15 

ß{B}O¬A 31 14 45 

@. إعداد الباحثة مناجلدول :     املصدر                       

 يف السنة   8 منها   31فاشلة خالل الفترة هو     وواضح من اجلدول أن إمجايل عدد املؤسسات ال       
  ).2002( يف السنة الثالثة 12، و)2001( يف السنة الثانية 11، و) 2000(األوىل 

 3 يف السنة الثانية و      4 يف السنة األوىل و      7 منها   14أما إمجايل عدد املؤسسات الناجحة فهو       
اح بالنسبة هلذه املؤسسات، وهو ما يوضح يف السنة الثالثة، أي أن فترة الفشل التضاهيها فترة النج    

 .حسابيا درجة اخلطر وتعدد حصوله زمنيا

4 @@@�òíŒîîànÛa@ÝîàznÛa@pýßbÈ½@bÔj�@òÜÔn�½a@pa�Ìn½a@kîmŠm@

إنه عند القيام بترتيب املتغريات املستقلة وفقا ملعامالت التحميل نصل للنتائج اآلتية وذلك من  
 :ة مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا ملعامالت حتميلها خالل تصنيف املتغريات املستقل

نسبة املخصصات خبالف اإلهتالك والديون املشكوك       ( x4املتغري املستقل األول هو      .1
 ).صايف األصول / بتحصيلها 

 )نسبة اإلقتراض  ( x5املتغري املستقل الثاين هو  .2
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 )صول صايف األ/ نسبة األصول النقدية  ( x7املتغري املستقل الثالث هو  .3
 )املبيعات / نسبة صايف الربح قبل الفوائد والضرائب  ( x6املتغري املستقل الرابع هو  .4
 )معدل دوران إمجايل الذمم  ( x2املتغري املستقل اخلامس هو  .5
 )نسبة مصادر التمويل طويل املدى  ( x3املتغري املستقل السادس هو  .6
 ) من اإلنتاج التام معدل دوران املخزون ( x1املتغري املستقل السابع هو  .7

 هو األكثر تعبريا ضمن دالة التمييز عن مستوى x4 وميكن إعتبار املتغري املستقل األول وهو 
اخلطر املايل يف املؤسسات املدروسة، وبترتيبه يف املقدمة معناه أنه مؤشـر قـوي للتمييـز بـني                  

 وغريه يف عمليات تقـدير      وهذا ما يؤكد إستخدام هذا املؤشر     . املؤسسات الناجحة والفاشلة ماليا   
 وهـو   x1 من حيث القدرة التمييزية، يف حني أن         x5اخلطر املايل للمؤسسات، يليه املتغري املستقل       

املعدل اخلاص بدوران املخزون من املنتوج التام احتل مرتبة متاخرة مما يـبني ضـعف مقدرتـه                 
 .التمييزية

 حماولة للتوصل إىل منوذج يكفل التقدير       واخلالصة أنه مت اإلستعانة مبنهج التحليل التمييزي يف       
ملشكلة اخلطر املايل ملؤسسات الدراسة وهي جمموعتني، جمموعة املؤسسات الناجحـة واموعـة        
املناظرة هلا، وباإلعتماد على بيانات فترة الدراسة وهي ثالث سنوات مع إستخدام سبع مـتغريات     

لربنامج اإلحصائي والطرق الرياضية اإلحصائية اليت      تتميز بقدرا على قياس اخلطر املايل، وبتطبيق ا       
مت إستعراضها ضمن هذا البحث مت التوصل إىل دالة التمييز أو دالة اخلطر املايل واليت كانت تساوي 

 :إىل 
 
 

وذلك بواسطة إستخدام بيانات للتقدير عن سنة مالية واحدة أي تقـدير قصـري املـدى،                
ن هذه الدالة مقبولة إحصائيا مبا ميكن من التوصـية بإجـازة            وباجراء إختبارات الصالحية تبني أ    

 .تعميم إستخدامها يف جمال تقدير اخلطر املايل يف املؤسسات التابعة لقطاع الصناعة امليكانيكية
 
 
 
 

U = - 0.198X1 + 0.157X2 + 0.1096X3 + 4.026X4 + 1.597X5 + 0.1601X6 
          + 0.999X7 
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لقد تبني من إستعراض أسلوب التحليل التمييزي بانه يعد من األساليب الكمية الواسـعة              
ه على تفسري العالقات اليت تنشأ بني متغريات ظاهرة ما وتقدير سلوكها، وهـو              اإلستخدام لقدرت 

األمر الذي أكسبه صفة مالءمة إستخدامه يف كثري من ااالت العلمية، ومنها جماالت األعمـال،               
كالتمويل، والتسويق، والتأمني، حيث يكون الغرض إجراءات إحصائية تتطلـب التمييـز بـني              

هر ذات اخلصائص املنفردة، ويقضي تطبيق هذا األسلوب خطوات أساسـية           اموعات أو الظوا  
وإجراءات إحصائية دف إىل بناء منوذج رياضي مبسط وهو ما يعرف بدالة التمييز، وتتكـون                
هذه األخرية من نوعية من املتغريات هي عبارة عن متغريات تابعة وأخرى مستقلة، األوىل وصفية،               

 .ي توصلنا إىل معرفة درجة التمييز بعد حساب نقطة الفصل أو القطعوالثانية كمية للتمييز، أ

كما مت إستعراض خالل الفصل اخلطوات املتبعة يف الدراسة امليدانيـة، حيـث مت حتديـد      
مصادر بيانات العينة، وحساب املتغريات املستقلة الداخلة يف بناء دالة التمييز، مث مت حتديد نقطـة                

كمـا مت   . ا ميكن التمييز بني املؤسسات الناجحة فعال والفاشلة فعـال         واليت عنده ) القطع(الفصل  
التعرض بعد ذلك لإلختبارات اراة لتقييم كفاءة النموذج املطبق وذلـك بـإجراء إختبـارين               

مع اإلشارة بأن هناك إختبارات أخـرى كـان ميكـن           )  t(واختبار  ) 2X(إحصائيني مها إختبار    
 مت ترتيب املتغريات املستقلة احملسوبة وفقا ملعامالت حتميلها لتحديد          إجراؤها مما أشري له سابقا، مث     

دالة التمييز، واليت مت تطبيقها يف املؤسسات املدروسة، كما مت احلكم بإجازة تطبيقهـا يف كـل                 
املؤسسات اليت تنتمي لقطاع الصناعة امليكانيكية وذلك ضمن املطلب األخري من هـذا الفصـل               

 .ئج الدراسة املالية منها واإلحصائيةوالذي عين بتقييم نتا
 



pbî–ìnÛaë@wöbnäÛa@

@
@
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تتوقف مدى املوضوعية يف نتائج البحوث العلمية على منهجي الدراسة النظرية والتطبيقيـة،             

إضافة إىل قدرة الباحث على اخلروج بنتائج واقتراحات وتوصيات خيلص إليها بعد إجراء البحث،              

 األعمال املختلفة، وذلك حىت تزيد اإلستفادة من عملية البحث، ومن التوصيات املمكنة يف جماالت

وحىت تكون اإلقتراحات املوضوعة جماال ملواضيع حبث يف املستقبل، ودراسات جديدة مل يسـتطع              

الباحث التطرق هلا أو تغطيتها نظرا لظروف حبثه، أو حدوده الزمنية، أو نقص املعلومات املتحصل               

حصول علـى هـذه     عليها يف جمال البحث، كما حصل يف هذا البحث بالذات، وطول الفترة لل            

سسات الصناعية بشكل خاص  البيانات، أو ليستفاد مما توصل إليه البحث مبجاالت األعمال يف املؤ          

 .ل هذا النوع من البحوث بشكل عام ب حميط األعمال لتقأو لتطوير

@w����öbnäÛa@�@c@

 :من النتائج اليت توصل إليها هذا البحث 

لتقدير املايل، فهذين العاملني يبينان مدى إجيابيـة      ـ عدم اإلهتمام بأساليب التخطيط املايل وا      

 .العالقة بينهما إلجناز التوقع بدرجة عالية من الكفاءة والتأكد

ساليب هلا القـدرة    أ ك ية الكمية منها التحليل التمييزي    ـ عدم اإلهتمام باألساليب اإلحصائ    

جمال التوقع املايل، ممـا     على تفسري وتصنيف الظواهر ذات اخلصائص املميزة، ودورها األكيد يف           

ينهي مشاكل عديدة تتعرض هلا املؤسسات إلفتقادها التعامل ذه األساليب والتقنيات، ذلك أنـه              

يظل أمر الوقوف على أحداث املستقبل من املتطلبات اإلدارية الالزمة للتخطيط العقالين، وتـزداد         

ساسي أال املنافسة، كما أنه يعد ركن       أمهيته مع التطور السريع يف جماالت التقدم الفين واتساع جم         

 .إلختاذ وضع القرارات يف املؤسسة

ـ تتطلب عملية التوقع أساسيات البد من توفرها وهي العلـم واخلـربة ـا وبالوسـائل                 

كما . املستخدمة، ووجود نظام للمعلومات والبيانات املناسبة حىت تكون نتائجه موضوعية، ووافية          

أخذ بعني اإلعتبار عوامل احملـيط      يذا يعد ضروريا لعملية التقدير، إذ       تواجد نظام املعلومات ه   أن  

 . أو إجتماعيةالعوامل إقتصادية، سياسية، تقنيةالداخلي واخلارجي سواء كانت هذه 
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ـ يعد أسلوب التحليل التمييزي من األساليب اإلحصائية الكمية الواسـعة اإلسـتخدام يف              

     ال املايل، وذلك كأداة لإلنذار املبكر عن الصعوبات املالية         جماالت األعمال املختلفة، وخاصة يف ا

اليت حيتمل أن تتعرض هلا مؤسسات األعمال حيث تساهم هذه النماذج يف حتقيق نوع من الرقابة،                

 .اليت تكشف األخطاء واألخطار قبل وقوعها

سـات،  ـ ضرورة إستخدام النموذج املقترح دوريا للتحقق من سالمة الوضع املايل للمؤس           

وحتديد العوامل اليت تساهم يف تدهور األوضاع يف الوقت املناسب، لتفادي تفاقم األمور باختـاذ               

 .اإلجراءات العالجية املطلوبة

ـ مسامهة أسلوب التحليل التمييزي يف التوصل إىل دالة أو دوال تستخدم يف التمييـز بـني                 

 مبراحل عديدة يسهل أمر الوصول إىل       اموعات ذات اخلصائص املميزة، ومير إشتقاق هذه الدالة       

نتائج إستخدام حزمة الربامج اإلحصائية اجلاهزة املتخصصة للعلوم اإلجتماعية املعروفـة باسـم             

)SPSS.X (واليت مل حنصل عليها واضطررنا لعمل برنامج إحصائي. 

ثبات إل ـ تتوقف مناسبة الدالة املستنبطة على مدى إجيابية إختبارات الصالحية املطبقة وذلك           

 .وإجازة صالحيتها وتعميم إستخدامها

ـ يساهم اخلطر التشغيلي يف زيادة األخطار األخرى وخاصة اخلطر املايل، حيث يزداد إجتاه              

ع املايل، إضـافة    رفاملؤسسة للقروض للحصول على السيولة الالزمة، وما يتضمنه ذلك من خطر ال           

 املايل، حيث تتعلق األسباب     ر مما له عالقة باخلط    إىل األسباب الداخلية واخلارجية للخطر التشغيلي،     

الداخلية بضعف اإلدارة وعدم كفاءا، وصغر حجم املؤسسة وسرعة تأثرها باملتغريات اخلارجية،            

ومشاكل جودة املنتوج، واخنفاض حصة املؤسسة من السوق ومركزها التنافسي، وزيادة عنصـر             

 .التكاليف

ري التكنولوجي، وتغري األذواق، وتغري احمليط عموما ممـا لـه         واألسباب اخلارجية املتعلقة بالتغ   

 .إرتباط قوي باخلطر املايل الذي عرضنا له يف هذا البحث

عدم حتقيق أرباح، وهو األمر الـذي       أي  ـ يبدأ اخلطر املايل بتحقيق املؤسسة خلسائر متوالية         

بالتايل عدم القدرة على تسديد     و) اخلطر التشغيلي   ( يؤدي إىل عجز يف السيولة والتدفقات النقدية        

ا يـؤدي إىل    مبضطر معه املؤسسة إىل ختفيض حجم النشاط        تاإللتزامات يف تواريخ اإلستحقاق مما      
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العسر املايل الفـين إىل العسـر املـايل         من  أي أن اخلطر املايل يبدأ ويتطور       . العسر املايل احلقيقي  

 .ملؤسسة يف الوقت املناسب وضعية الاحلقيقي، وصوال إىل حالة اإلفالس مامل تعد

ـ تستلزم عملية التوقع باحتمال اخلطر املايل يف املؤسسة وباستخدام النسب املاليـة ضـمن               

منهج التحليل املايل ضرورة إنتقاء هذه النسب على إعتبار أا متثل وسيلة للحصول على التقـدير                

 .ب جمتمعة وفسرت بعنايةالدقيق للفشل أو التعثر املايل وخصوصا إذا ما إستخدمت تلك النس

ـ ضرورة حتديد جمموعة من املتغريات املستقلة، اليت تؤثر على اخلطر املايل علـى مسـتوى                

مؤسساتنا مبا يتفق واحمليط الداخلي واخلارجي هلذه املؤسسات والظروف املتاحة لسـريها علـى              

 .مستوى اإلقتصاد الوطين ككل

pb�����î•ìnÛa@�@l@

 :تتمثل التوصيات اآلتية يف توصيات عامة، وأخرى خاصة توجزها الباحثة يف اآليت 

مواد علمية البد أن تكون مواد أساسـية      ـ إعتبار تقنيات التوقع وتطبيقات حبوث العمليات        

ت هـذه   اضمن املناهج املدرسة على مستوى الليسانس وخاصة الدراسات العليا ، وتعميم تطبيق           

اسب اآليل، وباستخدام الربامج، ومعرفة كيفية تعميمها مما له عالقة بالرياضيات           املواد بواسطة احل  

 .واإلحصاء واستخداماما الواسعة يف جمال التوقع املايل والتجاري

على مستوى اجلامعات خاص بتوفري كل البيانات املطلوبة على         " بنك للمعلومات   " ـ توفري   

التطبيقية للطالب والباحثني على مستوى اجلامعة ومراكز       مستوى اإلقتصاد، واليت تتطلبها البحوث      

البحث، ألنه الميكن القبول بتعطيل عملية البحث العلمي وتوقيف كل طموح إلائها، وتـدمري              

 ".سري " جهود الباحثني بكلمة 

ـ التأكيد على أمهية تطوير نظام للمعلومات يف إدارات املؤسسات باعتباره عـامال قويـا               

 .انات املالية، ودافعا أقوى لعمليات التقدير والتخطيطلتشغيل البي

ـ وضع جهاز مايل وحماسيب يقوم دوره على فحص ومتابعـة الوضـع املـايل واحملاسـيب                 

ساليب الغش واخلطأ، اليت تساهم يف حصول      أللمؤسسات ضمانا للفعالية والكفاءة واكتشاف كل       

 وظيفة املراجعة خصوصا، فنوعية تقارير املراجع       اخلطر، وتطوير هذا النظام املايل واحملاسيب بتطوير      

يعـد مـن    ) النسب املالية   ( ، كما أن إستخدام املؤشرات املستقلة       كمؤشر للخطر املايل  ستخدم  ت
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راجع يف التحليل واملقارنة واختاذ القرارات من حيث وجود اخلطر املايل أو            ملاألدوات اليت يعتمدها ا   

 .عدمه

ؤسسات ختتص بالكفاءات الفنية املدربة على إستخدام كافـة         ـ توفري إدارة على مستوى امل     

 .األساليب اإلحصائية والتقنية املتطورة

ـ تطبيق أسلوب التوقع والدراسات اإلستراتيجية اخلاصة مبستقبل املؤسسة ملواجهة األزمات           

ل األخـذ   احملتملة، ومعرفة الطريق السليم للتعامل مع هذه األزمات بأسلوب اإلدارة باملبادرة بـد            

 .بأسلوب إدارة رد الفعل 

ـ طاملا ميكن توقع اخلطر املايل فإن إمكانية اإلستعداد له وبوقت مبكر ممكنة، وهو ما يعطي                

اإلدارة فرصة قوية وكافية لإلستعداد ملواجهة العوامل املسببة له سواء بتغيري السياسات، أو تبديل              

ن الطرق العالجية، واألساليب التصحيحية اليت      القرارات، أو إعادة صياغة برامج العمل وغريها م       

تدركها إدارة املؤسسة أكثر من غريها، ويعد ذلك اقل تكلفة من تكلفة حصول اخلطر املايل، وهو                

 .ما سيتضح من التوصية التالية

ـ األخذ بعني اإلعتبار جمموعة األعباء اليت تتحملها املؤسسات جراء اإلفالس، كآخر مرحلة             

تكاليف مباشرة وأخرى غري مباشرة، تتمثل األوىل يف كل املصـروفات احملاسـبية           يف اخلطر وهي    

والقانونية واإلدارية املتعلقة برفع الدعاوى القضائية واملصروفات املترتبة عن إمتناع مديين املؤسسة            

عن تسديد التزامام، وتكلفة التمويل اإلضايف، وأي مصروفات أخرى يتم تسديدها بغرض إعادة             

وتتمثل الثانية يف جمموعة األضرار اليت تلـم باملؤسسـة، كصـعوبة            . م املؤسسة أو تصفيتها   تنظي

إنعـدام الثقـة   ) إرتفاع معدل الفائدة  ( احلصول على موارد مالية دون التعرض لضغوط املمولني         

لدى معظم املتعاملني مع املؤسسة نظرا لضعف مركزها املايل، واهتزاز هيكلها التمويلي، ونقـص              

يت كان ميكن حتقيقها لو مل      لعاا، إضافة إىل ما تفقده املؤسسة من العوائد والفرص اإلستثمارية ا          مبي

 ).تكلفة الفرصة البديلة ( تتعرض املؤسسة للخطر املايل واإلفالس 

صناعة امليكانيكية، ومت التوقع    لـ مت التطبيق يف البحث على جمموعة من املؤسسات يف قطاع ا           

ز اخلاصة ذه الصناعة، ولذا توصي الباحثة ببناء منوذج لتوقع اخلطر املايل ملختلف             ببناء دالة التميي  

املؤسسات يف خمتلف الصناعات، ألن إستخدام دالة متييز موحدة جلميع القطاعات يعـد مضـلال               

إلختالف ظروف كل قطاع عن اآلخر، مع مراعاة حتديث مناذج التوقع إلتاحة الفرصة لألخـذ               
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يت تطرأ على هذه الصناعات يف القطاعات املختلفة، ولتأكيد مدى صالحية هذه            باملستجدات ، ال  

 .النماذج وفعاليتها باستمرار

الباحثني يف املستقبل إجراء حبوث يف نفـس اـال          على  ـ تقترح الباحثة يف اية توصياا       

تسع سـنوات   وبتطبيق نفس أسلوب التوقع وهو التحليل التمييزي وذلك لفترة متتد من ثالث إىل              

 .حىت تكون مستوفية للشروط وذات داللة إحصائية واقتصادية أكرب

ستخدام هذا األسلوب وتوسيع تطبيقه يف اال املايل واإلقتصادي للتقـدير مبـا             إـ تعميم   

ختاذ قرارات دف منع حدوث اخلطر املايل أوالفشل، ويسـاعد يف جمـال             إيساعد اإلدارة على    

سهم، الذي يرغب يف اإلستثمار فيه، وميكن للمصارف إستخدامه بغرض          اإلستثمار على إختيار ال   

تسهيل قرارات منح اإلئتمان للعمالء، وميكن إستخدامه يف جمال املراجعة ألنه يساعد املراجع على              

إختاذ قرار ما إذا كانت املؤسسة اليت يقوم مبراجعتها وتدقيق حساباا ستظل مسـتمرة يف دنيـا                 

ها من األمثلة إلستخدام هذا النموذج وهي أفكار ومشروعات حبث للباحثني           األعمال أم ال، وغري   

 .مستقبال
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تبني من إستعراض فصول البحث املختلفة، أن املؤسسة الصناعية اجلزائرية هي نتاج واقع             

تارخيي، طبعته إصالحات وتنظيمات متعددة، أوهلا التسيري اإلشتراكي للمؤسسات وآخرهـا           

عملية اخلوصصة واليت كانت كلها بغرض الوصول باملؤسسة إىل وضع أفضل تصبح فيه هذه              

ئمة بوضع القرارات وإلغاء اإلرتباط والرقابة اليت متارسـها اجلماعـات احملليـة             األخرية القا 

 .واملركزية

ولكنها مل تأت أي من هذه التنظيمات جبديد، حيث مل تعن هذه املؤسسـات بعمليـة                

التقدير املايل للخطر، وتوقعه قبل حصوله بسنوات، ألن عملية اخلوصصة مثال التعين ايـة              

ت، فحىت لو ختصصت كل هذه األخرية فعملية التقدير املايل للخطـر            مشاكل هذه املؤسسا  

تبقى احلل الوحيد ملعرفة إذا كانت هذه املؤسسات تسري يف الطريق الصحيح إلاء العراقيـل               

. الكثرية اليت تقف عقبة دون بقائها ومنوها، وبالتايل تفادي الوصـول إىل مرحلـة الفشـل               

ل اخلطر بأنواعه املختلفة وآثاره املتعددة، وخاصة اخلطر        فاملؤسسة بقيت تعاين من تواجد عام     

 .املايل

لذا فإن دراسة اخلطر يف هذا البحث مت التركيز فيها على اخلطر املايل باعتباره موضـوع                

البحث، وهو ما تطلب عملية حتليله وتقييمه ملعرفة أسباب حصوله سواء منـها األسـباب               

أو ) ستراتيجية، املنتجات، اهلياكل، واإلعالم واإلتصـال       اإلدارة، األفراد، اإل  ( الداخلية مثل   

مع حتديـد املؤشـرات     ) عامل التكنولوجيا ، العمالء ، واملنافسة       ( األسباب اخلارجية مثل    

واهلـدف  . واملقاييس الالزمة لتحديد مستواه سواء منها املقاييس الكمية أو النوعية أو املكملة    

     اء وجوده حىت التتعرض املؤسسة لـه، ممـا مينعهـا مـن           منها التحكم يف اخلطر املايل، وإ

ويكون ذلك بالتركيز على عملية إدارة اخلطـر كإسـتراتيجية          . اإلستمرار يف عامل األعمال   

ومـن  . ضرورية إلبعاد اخلطر املايل باكتشافه أي حتديده، مما يساعد على إختاذ القرارات مثال           

لية واإلستعانة بشركات التأمني، واستخدام دليل      العوامل املساعدة على ذلك حتليل القوائم املا      

اخلطر، وكذا اللقاءات واإلتصاالت مع إستخدام إدارة اخلطر لكل الطرق الكمية الرياضـية             

املساعدة يف هذا اال، وذلك للحد من آثاره ، ومن ضمنها اهلندسة املالية على إعتبار أن من                 
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وكذا التحليل والتخطيط املاليني ، وذلـك بغـرض         جماالا إدارة األعمال املالية والتجارية،      

السيطرة على اخلطر املايل باعتبار أنه متواجد يف حميط املؤسسة، ويؤثر يف كل جوانب النشاط               

القائم فيها، وعملية تقديره تعد ضرورية لتفادي نتائجه غري املرغوبة ممـا يضـطر املؤسسـة        

 .لإلنسحاب من دنيا األعمال

باستخدام أساليب إحصائية رياضية ا أسلوب التحليل التمييـزي،         وتتم عملية التقدير    

الذي يستخدم بصورة واسعة يف معظم املؤسسات واملصارف، ويتطلب حتليال ماليا وآخـر             

إحصائيا، مبا يتوفر عليه من مؤشرات مالية تكشف عن إحتمال حصول اخلطر وبالتايل القيام              

دارة، اليت تتبني وضعية القرب مـن اخلطـر         بالتعديالت والتصحيحات الالزمة من طرف اإل     

إلبعاد املؤسسة عنه، وذلك لتفادي اخلسائر والتكاليف اليت تتكبدها هذه األخرية جراء عـدم     

اإلهتمام به وإيالئه العناية الالزمة، وقد مت التأكيد على أسلوب التحليل التمييزي بصفته مـن               

 تفسري العالقات، اليت تنشأ بني مـتغريات        األساليب الكمية الشائعة اإلستخدام ولقدرته على     

ظاهرة ما وتقدير سلوكها مما أكسبه والزال صفة مالءمة إستعمال يف كثري مـن اـاالت                

وخاصة جماالت األعمال، كالتمويل والتسويق، حيث يكون اهلدف التمييز بني اموعات أو            

لوب كما الحظنا بنـاء     الظواهر ذات اخلصائص املنفردة، وتفترض خطوات تطبيق هذا األس        

منوذج رياضي وهو ما يعرف بدالة التمييز اليت تستخدم للمقارنة بني نقطة الفصل أو القطع،               

مع ما يستلزمه تطبيق هذا األسلوب كما إتضح من إجراء إختبارات إحصائية إلثبات صحة              

 خصوصـا   النموذج، وكفاءة تطبيقه يف كل املؤسسات اليت تنتمي لقطاع الصناعة امليكانيكية          

كما يف البحث ، وأنه يتطلب بالنسبة للمؤسسات األخرى إعداد دالة متييز خاصـة تتعلـق                

 . بالقطاع الذي تنتمي إليه 

وتبقى عملية التقدير املايل مهمة خاصة وأن املؤسسات األمريكية مثال الرائدة يف عمليـة      

 تعاين هي األخـرى مـن       التسيري والتقدير املايل بتطبيق خمتلف الطرق واألساليب اإلحصائية       

مشاكل مالية تستدعي اإلستخدام الدوري والدائم لعملية التقدير املايل للخطر باستخدام كل            

التقنيات اإلحصائية املتاحة، مثل التحليل التمييزي، والشبكة العصـبية اإلصـطناعية، ومهـا        

قبل أن يقع ا    منوذجان لتقدير اخلطر املايل واكتشافه قبل وقوعه، وتصحيح مسار املؤسسات           
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اخلطر وخترج من دنيا األعمال، وحىت إن حتملت يف سبيل ذلك تكاليف باهضة ألا تبقـى                

أقل بكثري مما يلحق هذه املؤسسات واإلقتصاد عموما من حتمل تكاليف مباشرة وغري مباشرة، 

أشري هلا يف هذا البحث، واملطلوب بالنسبة ملؤسساتنا إذن هو تكـوين خـرباء جزائـريني                

تواجدين بشكل دائم يف حميط املؤسسة يعايشون وضعيتها باستمرار، ال مكاتب خربة أجنبية             م

 .أو حملية، تستنتجد م املؤسسات حينما يكون اخلطر قد حل وأدى باملؤسسة إىل اإلفالس
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Õ��������yý¾a@‘‹�èÏ@

aâÔ‹Ü@Üaçaí������������������åÉ@ózÑ—Üa@

ÜÎ…<Ðv×Ú )1( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )2( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )3( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )4( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )5( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )6( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )7( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )8( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )9( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )10( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )11( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )12( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )13( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )14( 

 

Ðv×ÚÜÎ…< )15( 

ÜÎ…<Ðv×Ú )16( 

 

  2000سنة  ) 4 ،3، 2، 1( ـ امليزانيات احملاسبية للمؤسسات 

 2000ـ حساب النتائج سنة 

 2000سنة  ) 8 ،7، 6، 5( ـ امليزانيات احملاسبية للمؤسسات 

 2000ـ حساب النتائج سنة 

 2000سنة  ) 12، 11، 10، 9( ـ امليزانيات احملاسبية للمؤسسات 

 2000ـ حساب النتائج سنة 

 2000سنة  ) 15، 14، 13( ـ امليزانيات احملاسبية للمؤسسات 

 2000ـ حساب النتائج سنة 

طنية للسكاكني  ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج للشركة الو        

 واللوالب والصنابر

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج للمؤسسة اجلزائرية لعتـاد           

 القياس

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحسـاب النتـائج للشـركة الوطنيـة             

 للمحركات واجلرارات

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج لشركة تسويق املعـدات           

 الت الفالحيةواآل

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج ملؤسسـة إنتـاج اآلالت            

 الفالحية والصناعية 

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج ملؤسسـة إنتـاج العتـاد             

 الفالحي املختص

 ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج للمؤسسة الوطنية للعتاد 

 من امليزانيات املالية وحساب النتائج لشركة التكديس واحلمولةـ معطيات 
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aâÔ‹Ü@Üaçaí������������������åÉ@ózÑ—Üa@

ÜÎ…<Ðv×Ú )17( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )18( 

 

Ðv×ÚÜÎ…< )19( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )20( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )21( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )22( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )23( 

 

ÜÎ…<Ðv×Ú )24( 

معطيات من امليزانيات املالية وحسـاب النتـائج للشـركة اجلزائريـة            ـ  

 للمضخات

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج للمؤسسة الوطنية لآلالت          

 الصناعية

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج للمؤسسة الوطنية لتوزيـع           

 األجهزة الصناعية

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج للمؤسسة الوطنية إلنتـاج           

 العتاد الفالحي

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج للمؤسسة الوطنية لعتـاد           

 األشغال العمومية

طيات من امليزانيات املالية وحسـاب النتـائج للمؤسسـة الوطنيـة            ـ مع 

 للدراجات والدراجات النارية

ـ معطيات من امليزانيات املالية وحساب النتائج للشركة الوطنية لتوزيـع           

 السيارات اخلصوصية

 ـ معطيات حساب نقطة الفصل للمؤسسات املدروسة
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>òä�@ñŠì×‰¾a@pb��ûàÜÛ@òîj�b�a@pbîãa�î¾a@2000@ : ) 1 (  رقم ملحق

LBaaª}{A 

·B__________¶I{A 

 ·¶yBya{{ ™¶�i•{A ™yZc{A

Z¶IB�e{A• J{A•{{A• 

 XBKl{ ™¶ZÆA`O{A ™aaª}{A

bB¶w{A 

 ™¶ZÆA`O{A ™yZc{A

LBUg}{{ 

 Lº¡{ ™¶�i•{A ™aaª}{A

™¶kB�e{A 

1 ™y•{}}{A |A•}æA _ 748.30 094 136 918.22 641 597 2 280.00 497 67 - 364.67 867 909 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

™¶kB}O |A•}C _ 
¨ZUC ™y•{}} |A•}C _ 
LB}°Ba}{A LA•Ωk _ 

LB¶iB¶KR¬A _ 
™}{Ka} LB�BkG _ 

Z¶XwK{A ©XBkG xZs _ 
LB}°Ba} _ 

©XXlK}{A LAXR•{A LBIBaR _ 
f¶eUK{A ·°Z PÆBK� _ 

{A LB�•ª} _ZÆBaU{A• u¶{ByK 

000.00 000 960 1 
- 
- 

000.00 680 1 
- 

750.23 802 012 1 
- 
- 

840.01 336 108 3 – 
838.08 948 269 

000.00 000 770 
-  
- 

885.78 215 386 
- 

628.06 518 429 
000.00 000 100 

- 
659.48 101 438 
744.90 805 473 

000.00 000 200 1 
- 
- 

297.00 414 25 
- 
- 

000.00 000 490 1 
- 

439.00 988 974 2 – 
862.00 076 192 

000.00 000 360 
- 
- 

466.26 335 15 
492.25 994 4 
774.68 992 223 
105.62 001 480 

- 
373.52 986 183 – 
899.38 529 9 

2 LAZB}MKa¬A _ 106.03 019 789 2 500.82 062 747 922.00 882 116 1 616.31 963 613 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

™¶XAXkG u¶ZBe} _ 
™¶•�l} ~¶v _ 

ßgAZC _ 
 _ 

QBK�G LA`¶¢OK _ 
™¶kB}KOG LA`¶¢OK _ 

_ 
_ 

Y¶t�K{A LRK LAZB}MKaG _ 

991.85 493 
065.96 414 4 
080.52 457 20 

- 
098.46392 580 2 
273.18 396 180 

- 
- 

596.06 865 2 

- 
- 

227.34 131 4 
- 

604.46 640 713 
325.97 447 25 

- 
- 

343.05 843 3 

681.00 173 
012.00 888 
871.00 791 199 

- 
0.93.00 491 846 
266.00 299 47 

- 
- 

999.00 238 22 

- 
- 

920.37 130 3 
- 

514.32 724 514 
862.62 361 70 

- 
- 

319.00 746 25 

3 ·•`U}{A _ 823.67 793 129 2 677.89 770 778 155.00 381 259 1 417.78 864 781 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

mÆBgI _ 
~`A•{• XA•} _ 

 _ 
™}BK ue� LBOK�} _ 

Y¶t�K{A LRK |B}kC• LBOK�} _ 
™}BK LBOK�} _ 

LΩ}¢}• LΩgs _ 
QZBU{A ßs ©X•O•}{A LB�•`U}{A _ 

680.00 100 
572.91 845 119 1 

- 
296.17 462 185 
123.53 022 160 
282.37 180 488 
310.81 632 19 
557.88 550 156 

- 
733.081 459 

- 
707.77 161 61 
349.34 286 44 
652.07 743 113 

- 
235.41 515 100 

450.00 63 
362.00 100 672 

- 
224.00 089 240 
955.00 740 75 
295.00 299 217 
338.00 577 5 
531.00 510 48 

332.10 332 56 
494.85 029 227 

- 
690.05 341 31 
277.08 227 101 
471.05 101 341 

- 
152.65 832 24 

4 }{A _·•�¶X 381.49 175 115 1 267.54 324 491 2 113.00 415 100 1 912.62 462 405 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

™�¶X}{A ~•eU{A LBIBaR _ 
™¶I¶Zg £Ic LBIBaR _ 

LAZB}MKa¬A •�¶X} _ 
·•`U}{A •�¶X} _ 

™t¶{R{A LByZc{A• LByZc{A ·•¶X _ 
JBaR{A ´{k LBw¶IaK _ 

|ΩpKa¬A LBw¶IaK _ 
X _·ÆBI`{A ´{k ·•¶ 

©`°BO |A•}C _ 

327.94 159 3 
- 

006.13 523 16 
238.77 582 12 

- 
880.72 476 246 
095.01 619 36 
263.93 747 645 
568.99 067 154 

- 
- 

516.92 852 865 
442.79 124 

- 
186.39 380 99 
707.10 907 554 
405.32 299 549 
009.02 760 421 

131.00 091 1 
- 

691.00 655 30 
874.00 027 30 
000.00 750  
643.00 302 41 
138.00 962 29 
620.00 622 406 
016.00 003 560 

817.62 115 
- 

64714 093 7 
066.81 881 

- 
404.85 516 29 
824.70 438 4 
711.53 676 326 
439.97 740 36 

5 ·•�ÆAX{A _ 551.97 989 038 4 671.18 871 131 1 599.00 013 645 3 388.82 474 944 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

™�ÆAX{A |A•}æA LBIBaR _ 
™¶I¶Zg £Ic ·•¶X _ 
LAZB}MKa¬A •�ÆAX _ 

·•`U}{A •�ÆAX _ 
JBaR{A ßs B¢I jtKR} q{BI} _ 
™t¶{R LByZc• ≠ByZc ·•¶X _ 

|ΩpKaG ·•¶X _ 
™¶ZBOK LBw¶IaK _ 

™¶{B} ·•¶X _ 
 _ 

412.02 609 40 
- 

265.65 956 192 2 
609.09 492 931 
628.89 623 146 
000.00 750 218 
476.94 850 222 
748.94 025 106 
410.44 681 179 

- 

- 
- 

309.00 744 
152.07 733 376 
164.47 689 437 
114.22 001 70 
064.14 961 207 
867.28 742 38 

- 
- 

307.00 483 2 
- 

392.00 242 913 2 
213.00 353 598 
934.00 293 14 

- 
780.00 897 90 
973.00 742 25 

- 
- 

432.21 787 
- 

718.60 578 451 
035.76 692 43 
775.23 294 24 
925.58 436 8 
307.79 563 60 
368.25 942 21 
825.40 178 333 

- 

29 LByΩK°¬A n•}O} _ 305.23 799 859 7 - 972.00 537 397 6 081.49 356 171 2 
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>òä�@wöbnäÛa@pbib�y@2000@@ : ) 2 (  رقمملحق

LBaaª}{A 

·B__________¶I{A 

 ·¶yBya{{ ™¶�i•{A ™yZc{A

Z¶IB�e{A• J{A•{{A• 

 XBKl{ ™¶ZÆA`O{A ™aaª}{A

bB¶w{A 

 ™¶ZÆA`O{A ™yZc{A

LBUg}{{ 

i•{A ™aaª}{A Lº¡{ ™¶�

™¶kB�e{A 

70 

60 

™kBI} mÆBgI _ 

™y{¢Ka} mÆBgI _ 

904.66 119 255 

019.36 789 274 - 

562.75 271 152 

570.04 199 124 - 

981.00 411 101 

081.00 246 66 - 

796.86 825 243 

942.32 551 148 - 

80 ß{B}O¬A d}B¢{A _ 114.70 669 19 - 992.71 071 28 900.00 165 35 854.54 273 95 

80 

71 

72 

73 

74 

75 

61 

62 

ß{B}O¬A d}B¢{A _ 

nBI} QBK�G _ 

·•`U} QBK�G _ 

™eBU{A B¢KOBR{ ™aaª}{A QBK�G _ 

™}}K} LA≠AXC _ 

QBK�¬A u¶{ByK |¶•RK _ 

™y{¢Ka} ~`A•{• XA•} _ 

LB}XU _ 

114.70 669 19 – 

357.28 043 051 3 

741.74 688 590 – 

530.81 421 11 

548.40 305 8 

471.52 398 52 

638.72 838 373 1 – 

326.81 196 84 - 

992.71 071 28 

348.99 041 450 2 

202.61 996 52 

- 

480.51 520 6 

578.64 342 8 

583.53 693 492 1 – 

783.69 453 40 - 

900.00 165 35 

749.00 262 647 1 

0003.00 169 254 

045.00 353 5 

196.00 177 24  

827.00 956 3 

433.00 365 168 1 – 

977.00 094 38 - 

854.54 273 95 

889.95 816 400 

786.23 819 75 

662.05 130 

853.76 719 100 

744.13 674 2 

033.80 209 362 – 

987.61 340 29 - 

81 ™sBg}{A ™}¶w{A _ 086.04 776 054 1 236.24 825 012 1 310.00 624 763 769.25 885 283 

81 

77 

78 

63 

64 

65 

66 

68 

™sBg}{A ™}¶w{A _ 

™t{KU} LBO•K�} _ 

|ΩpKaºA u¶{ByK |¶•RK _ 

·¶}XUKa}{A u¶ZBe} _ 

~•aZ{A• JÆAZg{A _ 

™¶{B} u¶ZBe} _ 

™t{KU} u¶ZBe} _ 

}{A• zΩK°ºA LBeeU} _LB�•ª 

086.04 776 054 1 

804.20 327 135 

579.14 661 25 

056.43 545 562 – 

483.22 703 71 – 

270.27 574 150 – 

322.24 007 135 – 

085.74 360 212 - 

236.24 825 012 1 

308.62 757 56 

720.80 494 

951.17 878 401 – 

365.10 491 55 – 

246.29 917 28 – 

469.02 711 2 – 

248.46 971 75 - 

310.00 624 763 

893.00 141 6 

615.00 489 7 

502.00 733 447 – 

959.00 633 47 – 

959.00 666 217 – 

449.00 751 3 – 

021.00 240 213 - 

769.25 885 283 

461.54 361 12 

208.43 519 8 

426.19 044 213 – 

854.94 581 19 – 

718.02 279 68 – 

731.86 771 4 – 

102.87 051 36 - 

83 ¶K� _|ΩpKaºA ™O 251.48 575 83 985.62 106 505 072.00 770 152 - 394.66 962 36 - 

83 

79 

69 

84 

83 

84 

880 

888 

889 

|ΩpKaºA ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA QZBU LBO•K�} _ 

|ΩpKaºA QZBU u¶{ByK _ 

|ΩpKaºA QZBU ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA QZBU ™O¶K� _ 

™¶{B}O¬A ™O¶K�{A _™¶{B}{A ™�a{{  

TBIZæA LB�•ª} feR _ 

TBIZæA ´{k JÆAZg _ 

251.48 575 83 

530.62 009 113 3 

292.50 954 334 1 – 

238.12 055 778 1 

251.48 575 83 

238.12 055 778 1 

489.60 630 861 1 

- 

478.007262 

985.62 106 505 

877.21 920 498 

005.98 384 716 – 

128.77 463 217 – 

985.62 106 505 

128.77 463 217 – 

856.85 643 287 

- 

- 

072.00 770 152 – 

051.00 284 320 

673.00 399 498 – 

622.00 115 178 – 

072.00 770 152 – 

622.00 115 178 – 

694.00 885 330 – 

- 

- 

394.66 962 36 – 

484.04 140 80 

896.16 228 96 – 

412.12 088 16 – 

394.66 962 36 – 

412.12 088 16 – 

806.78 050 53 – 

- 

- 

88 ™¶sBe{A ™¶{B}{A ™O¶K�{A _ 011.60904 858 1 856.85 643 287 694.00 885 330 - 806.78 050 53 - 
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>òä�@ñŠì×‰¾a@pb��ûàÜÛ@òîj�b�a@pbîãa�î¾a@2000@ : ) 3 (  رقمملحق

LBaaª}{A 

·B__________¶I{A 

 m¶`•K{ ™¶�i•{A ™yZc{A

™¶kB�e{A ©`¢OæA 

 LByZR}{{ ™¶�i•{A ™yZc{A

ZAZO{A• LA 

 QBK�¬ ™¶�i•{A ™aaª}{A

ßRΩt{A XBKl{A 

 ™�B¶e• m¶`•K ™aaª}

ßRΩt{A XBKl{A 

1 ™y•{}}{A |A•}æA _ 602.26 071 228 1 - 305.62 262 692 1 454.98 777 148 1 753.00 664 220 1 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

™¶kB}O |A•}C _ 
¨ZUC ™y•{}} |A•}C _ 
LB}°Ba}{A LA•Ωk _ 

A _LB¶iB¶KR¬ 
™}{Ka} LB�BkG _ 

Z¶XwK{A ©XBkG xZs _ 
LB}°Ba} _ 

©XXlK}{A LAXR•{A LBIBaR _ 
f¶eUK{A ·°Z PÆBK� _ 

ZÆBaU{A• u¶{ByK{A LB�•ª} _ 

000.000 000 22 
- 
- 

653.31 229 75 
- 

321.68 114 6 
000.00 000 50 

- 
381.18 138 401 1 – 
803.93 822 19 

000.00 000 670 1 
- 
- 
- 
- 
- 

000.00 000 200 
- 

694.38 987 177 – 
000.00 250 

000.00 000 151 1 
667.95 195 315 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

962.97 693 342 – 
750.00 275 25 

000.00 000 121 1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

907.00 570 41 
846.00 093 53 

2 LAZB}MKa¬A _ 805.77À725 117 709.07 409 445 1 899.26 429 700 255.00 908 144 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

™¶XAXkG u¶ZBe} _ 
™¶•�l} ~¶v _ 

ßgAZC _ 
 _ 

QBK�G LA`¶¢OK _ 
™¶kB}KOG LA`¶¢OK _ 

_ 
_ 

Y¶t�K{A LRK LAZB}MKaG _ 

- 
500.00 14 
396.13 370 50 

- 
039.01 814 57 
954.99 128 

- 
- 

915.64 397 9 

- 
022.68 491 82 
156.87 492 

- 
676.12 870 171 1 
598.36 217 77 

- 
- 

255.04 338 113 

- 
- 

239.92 573 1 
- 

175.77 420 642 
798.23 883 40 

- 
- 

685.34 552 15 

- 
000.00 200 
201.00 121 20 

- 
996.00 763 70 
934.00 296 4 

- 
- 

124.00 526 49 

3 ·•`U}{A _ 662.98 365 238 514.87 780 247 1 061.40 086 736 905.00 259 077 1 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

mÆBgI _ 
~`A•{• XA•} _ 

 _ 
™}BK ue� LBOK�} _ 

Y¶t�K{A LRK |B}kC• LBOK�} _ 
™}BK LBOK�} _ 

LΩ}¢}• LΩgs _ 
QZBU{A ßs ©X•O•}{A LB�•`U}{A _ 

158.83 911 223 
924.86 048 2 

- 
291.50 014 1 
713.39 72 
198.92 088 1 

- 
375.48 230 10 

539.20 128 12 
647.48 649 582 

- 
202.46 409 56 
701.35 288 372 
685.33 845 187 

- 
739.05 458 36 

- 
630.44 198 470 

- 
574.92 593 68 
968.03 180 99 
899.56 631 49 

- 
988.45 480 48 

107.00 844 850 
854.00 225 37 

- 
- 
- 

961.00 069 888 
- 

944.00 189 189 

4 ·•�¶X}{A _ 056.58 714 088 1 328.38 704 569 2 208.35 284 514 591.00 552 927 2 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

™�¶X}{A ~•eU{A LBIBaR _ 
™¶I¶Zg £Ic LBIBaR _ 

LAZB}MKa¬A •�¶X} _ 
·•`U}{A •�¶X} _ 

™t¶{R{A LByZc{A• LByZc{A ·•¶X _ 
JBaR{A ´{k LBw¶IaK _ 

|ΩpKa¬A LBw¶IaK _ 
·ÆBI`{A ´{k ·•¶X _ 

©`°BO |A•}C _ 

173.66 516 2 
- 

727.88 302 
363.41 357 6 

- 
759.21 282 128 
891.63 876 
911.52 404 101 
229.27 973 848 

089.17 786 
- 

260.35 129 40 
894.93 561 4 

- 
489.08 597 524 
685.41 209 7 
125.13 524 445 1 
784.31 895 546 

939.57 583 
- 

927.93 932 
797.24 564 
750.03 012 1 
964.94 421 18 
0.49.68 7654 
706.42 420 460 
072.54 693 20 

782.00 202 21 
- 

023.00 580 40 
485.00 354 1 
312.00 535 647 
432.00 647 187 
085.00 597 7 
101.00 362 524 1 
371.00 273 497 

5 ·•�ÆAX{A _ 246.27 015 943 1 696.91 651 544 3 218.04 509 098 1 330.00 551 854 2 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

™�ÆAX{A |A•}æA LBIBaR _ 
™¶I¶Zg £Ic ·•¶X _ 
LAZB}MKa¬A •�ÆAX _ 

·•`U}{A •�ÆAX _ 
JBaR{A ßs B¢I jtKR} q{BI} _ 
™t¶{R LByZc• ≠ByZc ·•¶X _ 

ΩpKaG ·•¶X _| 
™¶ZBOK LBw¶IaK _ 

™¶{B} ·•¶X _ 
 _ 

894.17 475 1 
- 

109.77 356 112 
860.28 178 100 
236.72 270 2 

- 
180.04 634 47 
339.54 646 9 
625.75 453 669 1 

- 

749.86 103 
- 

189.79 636 120 
096.00 900 156 
537.25 032 13 

- 
262.57 520 894 1 
942.62 308 6 
918.82 149 353 

- 

727.66 148 
- 

762.29 505 15 
903.88 418 119 
841.38 884 21 
177.08 385 21 
846.74 061 317 
914.43 109 10 
044.58 994 592 

- 

883.00 278 6 
- 

531.00 150 3 
155.00 885 804 1 
134.00 431 11 
814.00 342 23 
865.00 913 227 
826.00 358 16 
122.00 190 761 

- 

29 LByΩK°¬A n•}O} _ 602.53 860 303 903.89 086 981 5 272.86 035 555 3 159.00 759 490 

. 
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>òä�@wöbnäÛa@pbib�y@2000@@ : ) 4 (  رقمملحق

LBaaª}{A 

·B__________¶I{A 

 m¶`•K{ ™¶�i•{A ™aaª}{A

™¶kB�e{A ©`¢OæA 

 LByZR}{{ ™¶�i•{A ™yZc{A

LAZAZO{A• 

 QBK�¬ ™¶�i•{A ™aaª}{A

ßRΩt{A XBKl{A 

{A x¶•aK ™aaª} LAXl}

™¶RΩt{A Lº¿A• 

70 

60 

™kBI} mÆBgI _ 

™y{¢Ka} mÆBgI _ 

485.23 105 827 

575.09 696 643 - 

472.77 231 51 

246.32 341 21 - 

- 

- 

733.00 199 104 3 

534.00 990 562 2 - 

80 ß{B}O¬A d}B¢{A _ 910.14 408 183 226.45 890 29 - 199.00 209 541 

80 

71 

72 

73 

74 

75 

61 

62 

_ß{B}O¬A d}B¢{A  

nBI} QBK�G _ 

·•`U} QBK�G _ 

™eBU{A B¢KOBR{ ™aaª}{A QBK�G _ 

™}}K} LA≠AXC _ 

QBK�¬A u¶{ByK |¶•RK _ 

™y{¢Ka} ~`A•{• XA•} _ 

LB}XU _ 

910.14 408 183 

375.77 461 2 

413.61 103 1 – 

637.00 447 

645.97 683 25 

640.52 562 

978.21 697 10 – 

324.14 300 14 - 

226.45 890 29 

188.06 595 247 3 

565.36 668 70 

519.18 398 35 

234.63 839 19 

508.58 611 14 

581.65 418 165 2 – 

509.93 619 118 - 

- 

620.54 788 517 

034.70 412 34 

965.08 383 1 

451.08 187 5 

670.60 192 

787.90 862 440 – 

141.48 303 16 - 

199.00 209 541 

- 

- 

932.00 642 

742.00 736 3 

683.00 594 

280.00 468 24 – 

366.00 994 138 - 

81 ™sBg}{A ™}¶w{A _ 493.44 462 186 241.68 965 133 1 812.62 798 101 910.00 720 382 

81 

77 

78 

63 

64 

65 

66 

68 

™sBg}{A ™}¶w{A _ 

™t{KU} LBO•K�} _ 

|ΩpKaºA u¶{ByK |¶•RK _ 

·¶}XUKa}{A u¶ZBe} _ 

~•aZ{A• JÆAZg{A _ 

™¶{B} u¶ZBe} _ 

™t{KU} u¶ZBe} _ 

•ª}{A• zΩK°ºA LBeeU} _LB� 

493.44 462 186 

872.86 896 1 

233.10 290 2 

741.33 677 82 – 

349.56 446 19 – 

836.58 724 117 – 

101.10 222 1 – 

047.89 274 7 - 

241.68 965 133 1 

059.73 971 26 

368.97 496 77 

597.91 884 653 – 

525.50 031 71 – 

025.35 332 216 – 

474.93 518 13 – 

198.99 218 141 - 

812.62 798 101 

812.62 898 3 

592.30 926 25 

865.31 727 224 – 

248.82 418 8 – 

071.16 664 21 – 

548.40 020 4 – 

630.50 474 146 - 

910.00 720 382 

318.00 784 2 

424.00 262 24 

229.00 163 131 – 

137.00 452 46 – 

319.00 319 24 – 

698.00 731 96 – 

340.00 821 17 - 

83 ºA ™O¶K� _|ΩpKa 477.06 695 37 - 847.70 447 142 146.65 681 273 - 929.00 279 93 

83 

79 

69 

84 

83 

84 

880 

888 

889 

|ΩpKaºA ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA QZBU LBO•K�} _ 

|ΩpKaºA QZBU u¶{ByK _ 

|ΩpKaºA QZBU ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA QZBU ™O¶K� _ 

™�a{{ ™¶{B}O¬A ™O¶K�{A _™¶{B}{A  

TBIZæA LB�•ª} feR _ 

TBIZæA ´{k JÆAZg _ 

477.06 695 37 – 

995.91 726 209 

637.53 169 206 – 

358.38 557 3 

477.06 695 37 – 

358.38 5573 

118.68 138 34 – 

- 

- 

847.70 447 142 

406.74 141 759 1 

704.66 608 875 1 – 

297.92 467 116 – 

847.70 447 142 

297.92 467 116 – 

549.78 980 25 

- 

- 

146.65 681 273 – 

795.07 801 68 

160.65 607 91 – 

365.58 805 22 – 

146.65 681 273 – 

365.58 805 22 – 

512.23 486 296 – 

- 

- 

929.00 279 93 

617.00 555 72 

450.00 157 45 – 

167.00 398 27 

929.00 279 93 

167.00 398 27 

096.00 678 120 

- 

429.00 203 36 

88 ™¶sBe{A ™¶{B}{A ™O¶K�{A _ 118.68 138 34 - 549.78 980 25 512.23 486 296 - 667.00 474 84 

. 
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@Z@òä�@ñŠì×‰¾a@pb��ûàÜÛ@òîj�b�a@pbîãa�î¾a@2000@@ ) 5 (  رقمملحق

LBaaª}{A 

·B__________¶I{A 

 LB¶{¿A QBK�G LBaaª}

™¶kB�e{A• ™¶RΩt{A 

 XBKl{A QBK�G ™aaª}

KU}{A ßRΩt{Af 

 ™_________¶�i•{A ™aaª}{A

XBKl{{ 

 XBKl{ ™¶�i•{A ™aaª}{A

™¶}•}l{A |BpcæA 

1 ™y•{}}{A |A•}æA _ 720.82 610 181 188.92 342 132 774.33 137 58 253.44 061 362 7 - 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

™¶kB}O |A•}C _ 
¨ZUC ™y•{}} |A•}C _ 
LB}°Ba}{A LA•Ωk _ 

LB¶iB¶KR¬A _ 
™}{Ka} LB�BkG _ 

Z¶XwK{A ©XBkG xZs _ 
LB}°Ba} _ 

©XXlK}{A LAXR•{A LBIBaR _ 
f¶eUK{A ·°Z PÆBK� _ 

ZÆBaU{A• u¶{ByK{A LB�•ª} _ 

000.00 500 187 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

279.18 889 5 – 
- 

000.00 500 121 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

056.52 261 25 – 
245.44 103 36 

000.00 200 49 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

621.43 361 8 – 
395.76 299 17 

000.00 000 200 2 
- 
- 
- 

461.87 36 
- 

000.00 000 000 3 
- 

776.10 257 222 13 – 
060.79 160 660 

2 LAZB}MKa¬A _ 510.64 576 227 212.58 409 64 237.59 386 17 769.91 878 601 3 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

™¶XAXkG u¶ZBe} _ 
™¶•�l} ~¶v _ 

gAZC _ß 
 _ 

QBK�G LA`¶¢OK _ 
™¶kB}KOG LA`¶¢OK _ 

_ 
_ 

Y¶t�K{A LRK LAZB}MKaG _ 

- 
37442.00 
125.00 001 124 

- 
063.82 678 88 
492.14 95 

- 
- 

387.68 764 14 

- 
- 

520.00 710 29 
- 

401.42 388 33 
723.53 138 

- 
- 

567.63 171 1 

- 
- 

214.59 606 13 
- 

177.03 720 3 
845.97 59 

- 
- 
- 

- 
312.65 021 1 
955.38 115 190 

- 
433.14 050 085 3 
723.50 736 239 

- 
- 

345.24 954 85 

3 ·•`U}{A _ 955.76 040 91 598.96 546 86 217.71 119 23 505.79 581 970 3 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

mÆBgI _ 
~`A•{• XA•} _ 

 _ 
™}BK ue� LBOK�} _ 

Y¶t�K{A LRK |B}kC• LBOK�} _ 
™}BK LBOK�} _ 

LΩ}¢}• LΩgs _ 
QZBU{A ßs ©X•O•}{A LB�•`U}{A _ 

972.86 336 24 
105.60 841 59 

- 
796.56 340 

- 
976.86 145 5 

- 
103.88 376 1 

991.00 129 
777.76 161 68 

- 
339.25 151 3 
000.00 25 
115.53 916 14 
121.25 154 
254.17 8 

097.40 519 
207.52 357 21 

- 
988.63 447 

- 
924.16 794 

- 
- 

688.00 435 330 
738.83 220 568 1 

- 
707.50 572 175 
999.13 665 547 
540.78 480 824 
052.26 837 47 
779.29 368 476 

4 ·•�¶X}{A _ 369.36 773 190 374.42 487 99 300.08 163 26 002.48 328 459 2 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

™�¶X}{A ~•eU{A LBIBaR _ 
™¶I¶Zg £Ic LBIBaR _ 

LAZB}MKa¬A •�¶X} _ 
·•`U}{A •�¶X} _ 

™t¶{R{A LByZc{A• LByZc{A ·•¶X _ 
JBaR{A ´{k LBw¶IaK _ 

|ΩpKa¬A LBw¶IaK _ 
·ÆBI`{A ´{k ·•¶X _ 

©`°BO |A•}C _ 

693.92 57 
- 

566.27 092 2 
175.55 939 4 

- 
519.61 527  
812.03 988  
604.84 148 117 
997.14 018 65 

951.87 134 
- 

426.85 826 
326.07 669 
592.24 95 
740.70 611 20 
426.62 240 
654.43 408 57 
255.64 500 19 

534.00 3 
- 

163.52 565 2 
520.00 8 
185.09 69 
200.30 281 5 
204.98 428 
411.42 062 8 
080.77 745 9 

202.85 021 22 
- 

168.25 229 409 
092.21 285 2 
644.00 187 
132.12 931 700 
822.55 491 6 
317.74 073 936 
622.76 108 382 

5 ·•�ÆAX{A _ 825.52 458 315 021.11 640 105 636.36 719 6 988.11 488 248 19 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

™�ÆAX{A |A•}æA LBIBaR _ 
™¶I¶Zg £Ic ·•¶X _ 
LAZB}MKa¬A •�ÆAX _ 

·•`U}{A •�ÆAX _ 
JBaR{A ßs B¢I jtKR} q{BI} _ 
™t¶{R LByZc• ≠ByZc ·•¶X _ 

|ΩpKaG ·•¶X _ 
IaK _™¶ZBOK LBw¶ 

™¶{B} ·•¶X _ 
 _ 

- 
- 

268.91 896 178 
102.78 338 84 
665.72 478 8 
738.23 841 31 
296.23 128 7 
753.65 275 4 

- 
- 

341.66 804 
- 

646.76 435 29 
059.30 862 18 
462.81 069 4 
912.17 627 40 
598.32 037 6 
450.98 116 5 
549.11 686 

- 

547.25 11 
- 

150.00 
922.23 178 3 
772.14 288 2 
600.00 33 
644.74 206 1 

- 
- 
- 

323.66 965 55 
- 

919.47 437 125 7 
701.69 652 630 
914.89 371 44 
206.95 256 303 
341.35 753 099 2 
443.44 199 162 
136.66 852 826 8 

- 

29 LByΩK°¬A n•}O} _ 769.55 057 161 378.99 978 127 696.24 524 23 844.36 843 615 20 

. 
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>òä�@wöbnäÛa@lb�y@2000@@ : ) 6 (  رقمملحق

LBaaª}{A 

·B__________¶I{A 

 LB¶{¿A QBK�G ™aaª}

™¶kB�e{A• ™¶RΩt{A 

 XBKl{A QBK�G ™aaª}

fKU}{A ßRΩt{A 

 ™_________¶�i•{A ™aaª}{A

XBKl{{ 

 XBKl{ ™¶�i•{A ™aaª}{A

 ™¶}•}l{A |BpcæA 

70 

60 

™kBI} mÆBgI _ 

™y{¢Ka} mÆBgI _ 

660.32 764 85 

184.51 937 77 - 

631.79 536 2 

437.50 116 2 - 

403.74 756 3 

763.27 737 2 - 

928.17 562 448 

476.95 706 292 - 

80 ß{B}O¬A d}B¢{A _ 475.81 827 7 194.29 420 640.47 018 1 451.22 856 155 

80 

71 

72 

73 

74 

75 

61 

62 

ß{B}O¬A d}B¢{A _ 

nBI} QBK�G _ 

`U} QBK�G _·• 

™eBU{A B¢KOBR{ ™aaª}{A QBK�G _ 

™}}K} LA≠AXC _ 

QBK�¬A u¶{ByK |¶•RK _ 

™y{¢Ka} ~`A•{• XA•} _ 

LB}XU _ 

475.81 827 7 

208.33 626 422 

991.84 123 10 – 

- 

158.83 910 8 

975.94 195 

875.36 047 272 – 

357.25 383 38 - 

194.29 420 

348.85 505 205 

174.21 250 5 – 

- 

302.16 702 

140.00 289 

443.80 869 125 – 

419.25 891 6 - 

640.47 018 1 

800.92 024 31 

567.00 653 1 – 

- 

236.03 457 

- 

586.78 528 19 – 

482.19 045 1 - 

451.22 856 155 

901.69 059 293 2 

090.48 531 527 – 

968.33 256 

147.60 981 120 

765.28 630 5 

614.27 717 181 1 – 

642.83 854 80 - 

81 ™sBg}{A ™}¶w{A _ 594.46 004 119 948.04 905 68 041.45 273 10 886.54 681 785 

81 

77 

78 

63 

64 

65 

66 

68 

™sBg}{A ™}¶w{A _ 

™t{KU} LBO•K�} _ 

|ΩpKaºA u¶{ByK |¶•RK _ 

·¶}XUKa}{A u¶ZBe} _ 

~•aZ{A• JÆAZg{A _ 

™¶{B} u¶ZBe} _ 

™t{KU} u¶ZBe} _ 

LB�•ª}{A• zΩK°ºA LBeeU} _ 

594.46 004 119 

045.88 138 

069.86 63 

906.69 592 89 – 

369.45 771 – 

617.59 314 1 – 

230.03 898 – 

130.58 430 8 - 

948.04 905 68 

981.58 490 

- 

258.32 931 36 – 

076.05 367 4 – 

200.43 450 – 

488.15 707 – 

014.43 549 8 - 

041.45 273 10 

184.26 191 

- 

966.69 670 6 – 

834.32 746 – 

150.80 13 – 

116.58 271 – 

041.68 185 1 - 

886.54 681 785 

060.87 954 47 

749.07 814 18 

635.42 527 877 – 

056.84 434 74 – 

547.85 467 218 1 – 

801.23 992 17 – 

513.25 417 681 - 

83 |ΩpKaºA ™O¶K� _ 455.86 298 18 892.24 391 18 115.64 577 1 858.11 388 017 2 - 

83 

79 

69 

84 

83 

84 

880 

888 

889 

|ΩpKaºA ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA QZBU LBO•K�} _ 

|ΩpKaºA QZBU u¶{ByK _ 

|ΩpKaºA QZBU ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA QZBU ™O¶K� _ 

B}O¬A ™O¶K�{A _™¶{B}{A ™�a{{ ™¶{ 

TBIZæA LB�•ª} feR _ 

TBIZæA ´{k JÆAZg _ 

455.86 298 18 

905.69 714 15 

072.13 892 21 – 

166.44 177 6 – 

455.86 298 18 

166.44 177 6 – 

289.42 121 12 

- 

- 

892.24 391 18 

114.51 096 58 

020.82 028 64 – 

906.31 931 5 – 

892.24 391 18 

906.31 931 5 – 

985.93 459 12 

- 

- 

115.64 577 1 

849.43 572 

620.38 338 – 

229.05 234 

115.64 577 1 

229.05 234 

344.69 811 1 

- 

- 

858.11 388 017 2 – 

916.04 076 892 4 

514.37 327 729 4 – 

401.67 749 162 

858.11 388 017 2 – 

401.67 749 162 

456.44 639 854 1 – 

- 

- 

88 e{A ™¶{B}{A ™O¶K�{A _™¶sB 289.42 121 12 985.93 459 12 69 .344 811 1 456.44 639 854 1 - 

. 
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>@ñŠì×‰¾a@pb��ûàÜÛ@òîj�b�a@pbîãa�î¾a : ) 7 (  رقمملحق

LBaaª}{A 

·B__________¶I{A 

 b¶XyK{A XBKk ™yZc

™{•}R{A• 

 LBOAZX{{ ™¶�i•{A ™yZc{A

™¶ZB�{A LBOAZX{A• 

 m¶`•K{ ™¶�i•{A ™yZc{A

™¶e•eU{A LAZB¶a{A 

1 ™y•{}}{A |A•}æA _ 369.00 558 172 494.00 248 361 1 - 010.00 924 521 – 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

™¶kB}O |A•}C _ 
¨ZUC ™y•{}} |A•}C _ 
LB}°Ba}{A LA•Ωk _ 

LB¶iB¶KR¬A _ 
™}{Ka} LB�BkG _ 

Z¶XwK{A ©XBkG xZs _ 
B}°Ba} _L 

©XXlK}{A LAXR•{A LBIBaR _ 
f¶eUK{A ·°Z PÆBK� _ 

ZÆBaU{A• u¶{ByK{A LB�•ª} _ 

000.00 000 90 
- 
- 

393.00 579 16 
810.00 061 1 

- 
- 
- 

186.00 417 
000.00 500 64 

000.00 950 280 
- 
- 

303.00 128 166 
- 

122.00 092 110 
569.00 634 229 

- 
555.00 044 154 2 – 
047.00 991 5 

000.00 000 730 
- 
- 

934.00 011 221 
889.00 241 19 
424.00 921 302 

- 
- 

823.00 573 796 1 – 
566.00 474 1 

2 LAZB}MKa¬A _ 313.00 331 30 474.00 643 208 352.00 762 520 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

™¶XAXkG u¶ZBe} _ 
™¶•�l} ~¶v _ 

ßgAZC _ 
 _ 

QBK�G LA`¶¢OK _ 
kB}KOG LA`¶¢OK _™¶ 

_ 
_ 

Y¶t�K{A LRK LAZB}MKaG _ 

- 
- 

600.00 751 2 
- 

160.00 449 25 
713.00 8 

- 
- 

840.00 121 2 

- 
829.00 484 
054.00 016 8 

- 
695.00 596 198 
156.00 265 1 

- 
- 

740.00 280 

- 
138.00 313 
498.00 346 40 

- 
748.00 481 466 
968.00 620 13 

- 
- 
- 

3 ·•`U}{A _ 724.00 840 234 501.00 089 243 167.00 589 810 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

mÆBgI _ 
~`A•{• XA•} _ 

 _ 
™}BK ue� LBOK�} _ 

Y¶t�K{A LRK |B}kC• LBOK�} _ 
™}BK LBOK�} _ 

LΩ}¢}• LΩgs _ 
QZBU{A ßs ©X•O•}{A LB�•`U}{A _ 

187.00 187 29 
849.00 978 137 
- 
- 

389.00 410 20 
299.00 294 47 
- 
- 

427.00 993 3 
033.00 361 128 
- 
032.00 762 40 
742.00 685 24 
421.00 090 44 

2220.00 330 
626.00 866 

867.00 585 620 
698.00 608 3 

- 
- 

890.00 709 1 
565.00 194 624 
- 
712.00 684 184 

4 ·•�¶X}{A _ 854.00 424 995 661.00 561 153 857.00 509 873 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

aR _™�¶X}{A ~•eU{A LBIB 
™¶I¶Zg £Ic LBIBaR _ 

LAZB}MKa¬A •�¶X} _ 
·•`U}{A •�¶X} _ 

™t¶{R{A LByZc{A• LByZc{A ·•¶X _ 
JBaR{A ´{k LBw¶IaK _ 

|ΩpKa¬A LBw¶IaK _ 
·ÆBI`{A ´{k ·•¶X _ 

©`°BO |A•}C _ 

054.00 278 2 – 
- 

366.00 961 2 
500.00 37 

- 
535.00 366 69 
903.00 770 
153.00 896 561 
343.00 114 331 

060.00 894 
- 

850.00 224 
865.00 998 3 

- 
297.00 160 54 
079.00 159 10 
740.00 428 74 
770.00 695 9 

- 
- 

807.00 064 628 
378.00 317 10 
004.00 021 13 
210.00 772 74 
730.00 963 28 
196.00 557 90 
532.00 813 27 

5 ·•�ÆAX{A _ 434.00 359 087 1 130.00 543 966 1 230.00 409 212 3 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

™�ÆAX{A |A•}æA LBIBaR _ 
™¶I¶Zg £Ic ·•¶X _ 
LAZB}MKa¬A •�ÆAX _ 

·•`U}{A •�ÆAX _ 
JBaR{A ßs B¢I jtKR} q{BI} _ 
™t¶{R LByZc• ≠ByZc ·•¶X _ 

|ΩpKaG ·•¶X _ 
™¶ZBOK LBw¶IaK _ 

™¶{B} ·•¶X _ 
 _ 

- 
- 

984.00 143 21 
504.00 786 267 
651.00 579 36 
028.00 368 636 
015.00 180 114 
252.00 301 11 

- 
- 

542.00 949 5 
592.00 587 185 
886.00 145 286 
205.00 337 37 
664.00 022 51 

- 
015.00 249 160 
987.00 829 2 
239.00 421 237 1 

- 

- 
335.00 794 8 
682.00 023 95 
301.00 181 10 
851.00 424 21 

- 
107.00 477 116 
279.00 577 8 
675.00 930 951 2 

- 

29 LByΩK°¬A n•}O} _ 820.00 104 8 308.00 125 717 2 124.00 853 520 2 

. 
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>òä�@wöbnäÛa@lb�y@2000@@ : ) 8 (  رقمملحق

LBaaª}{A 

·B__________¶I{A 

 b¶XyK{A XBKk ™yZc

™{•}R{A• 

 LBOAZX{{ ™¶�i•{A ™yZc{A

�{A LBOAZX{A•™¶ZB 

 m¶`•K{ ™¶�i•{A ™yZc{A

 ™¶e•eU{A LAZB¶a{A 

70 

60 

™kBI} mÆBgI _ 

™y{¢Ka} mÆBgI _ 

012.00 701 84 

546.00 878 61 - 

810.00 347 457 

346.00 150 427 - 

377.00 836 5 

666.00 036 4 - 

80 ß{B}O¬A d}B¢{A _ 466.00 822 22 464.00 197 30 711.00 799 1 

80 

71 

72 

73 

74 

75 

61 

62 

ß{B}O¬A d}B¢{A _ 

nBI} QBK�G _ 

·•`U} QBK�G _ 

™eBU{A B¢KOBR{ ™aaª}{A QBK�G _ 

™}}K} LA≠AXC _ 

QBK�¬A u¶{ByK |¶•RK _ 

™y{¢Ka} ~`A•{• XA•} _ 

LB}XU _ 

466.00 822 22 

439.00 935 595 

452.00 413 24 

- 

543.00 141 14 

790.00 057 27 

603.00 180 454 – 

382.00 657 54 - 

464.00 197 30 

- 

807.00 453 – 

- 

673.00 808 10 

805.00 773 2 

266.00 900 13 – 

695.00 118 18 - 

711.00 799 1 

830.00 619 126 

264.00 989 7 – 

- 

865.00 715 9 

015.00 702 7 

330.00 941 70 – 

472.00 719 11 - 

81 ™sBg}{A ™}¶w{A _ 705.00 532 175 174.00 307 11 355.00 187 55 

81 

77 

78 

63 

64 

65 

66 

68 

™sBg}{A ™}¶w{A _ 

™t{KU} LBO•K�} _ 

|ΩpKaºA u¶{ByK |¶•RK _ 

·¶}XUKa}{A u¶ZBe} _ 

~•aZ{A• JÆAZg{A _ 

™¶{B} u¶ZBe} _ 

™t{KU} u¶ZBe} _ 

LB�•ª}{A• zΩK°ºA LBeeU} _ 

705.00 532 175 

746.00 898 26 

604.00 176 16 

033.00 668 92 – 

490.00 531 31 – 

081.00 895 18 – 

660.00 982 4 – 

777.00 714 4 - 

174.00 307 11 

007.00 798 

483.00 188 225 

542.00 179 234 – 

615.00 560 24 – 

762.00 318 337 – 

461.00 891 3 – 

801.00 414 127 - 

355.00 187 55 

373.00 005 1 

147.00 696 13 

581.00 232 132 – 

676.00 112 7 – 

212.00 551 126 – 

889.00 145 3 – 

524.00 198 13 - 

83 |ΩpKaºA ™O¶K� _ 014.00 816 65 517.00 071 490 - 352.007.00 212 - 

83 

79 

69 

84 

83 

84 

880 

888 

889 

|ΩpKaºA ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA QZBU LBO•K�} _ 

|ΩpKaºA QZBU u¶{ByK _ 

|ΩpKaºA QZBU ™O¶K� _ 

|ΩpKaºA ™O¶K� _ 

A QZBU ™O¶K� _|ΩpKaº 

™¶{B}{A ™�a{{ ™¶{B}O¬A ™O¶K�{A _ 

TBIZæA LB�•ª} feR _ 

TBIZæA ´{k JÆAZg _ 

014.00 816 65 

392.00 616 79 

451.00 419 144 – 

059.00 803 64 – 

014.00 816 65 

059.00 803 64 – 

955.00 012 1 

- 

887.00 303 

517.00 071 490 – 

277.00 690 466 1 

604.00 242 462 1 – 

673.00 447 4 

517.00 071 490 – 

678.00 302 1 

329.00 049 211 – 

- 

- 

007.00 352 212 – 

372.00 115 60 

694.00 812 58 – 

678.00 302 1 

007.00 352 212 – 

673.00 447 4 

844.00 623 485 – 

- 

- 

88 ™¶sBe{A ™¶{B}{A ™O¶K�{A _ 068.00 709 329.00 049 211 - 844.00 623 485 - 

. 
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@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 9 ( رقم ملحق

�ibä–Ûaë@kÛaìÜÛaë@´×bØ�ÜÛ@òîä�ìÛa@ò×Š’Ûa@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

 f__eU}{A   z•y__c}{A ·•¶X__{A• zΩK__°¬A uΩ__UI

B¢{¶eRKI 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 372 025 2 

000 374 271 

000 194 329 

000 700 179 3 

000 210 655 2 

 )000 749 209(  

000 143 801 5 

000 324 214 5 

 )000 061 325 1(  

000 219 269 

000 977 837 1 

000 221 302 

000 044 400 

000 549 423 3 

000 607 879 1 

 )000 552 220(  

000 349 882 5 

000 521 072 4 

 )000 490 418 1(  

000 479 170 

. 

@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 10 (  رقمملحق

÷bîÔÛa@…bnÈÛ@òíŠöaŒ¦a@ò��û½a@
�� ���� :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe  

•eæA™¶Xw�{A | 

120 021 250 1 

000 320 112 

000 144 523 

000 413 311 1 

000 100 722 1 

 )000 431 72(  

000 023 013 4 

000 430 010 1 

000 321 243 

000 219 269 

000 200 110 1 

000 624 100 

000 121 492 

000 150 220 

000 200 650 1 

 )000 241 70(  

000 100 000 4 

000 210 000 1 

000 220 129 

000 225 395 
. 
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@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 11 (  رقمملحق

pa‰aŠ¦aë@pb×ŠzàÜÛ@òîä�ìÛa@ò×Š’Ûa@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

i{A ·•¶X{A¨X}{A ™{¶• 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe  

™¶Xw�{A |•eæA 

000 323 043 3 

000 619 159 

000 915 281 1 

000 359 580 1 

000 973 116 

 )000 414 148(  

000 253 176 5 

000 191 683 3 

000 046 102 

000 414 463 

000 459 595 2 

000 344 124 

000 138 920 1 

000 234 590 1 

000 615 117 

 )000 487 140(  

000 036 870 4 

000 054 479 3 

000 402 108 

000 970 804   

@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 12 (  رقمملحق

püŁaë@pa†È½a@Õíì�m@ò×Š‘òîyýÐÛa@@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBeJÆAZg 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 300 372 2 

000 390 755 

000 647 618 1 

000 038 200 

000 139 3 

000 408 18 

000 318 907 2 

000 653 686 1 

000 035 33 

000 126 565 

000 793 206 3 

000 010 920 

000 323 520 1 

000 200 199 

000 920 2 

 )000 990 16(  

000 215 400 2 

000 200 520 1 

000 500 32 

000 100 520 
. 
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@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 13 (  رقمملحق

òîÇbä–Ûaë@òîyýÐÛa@pbîÛŁa@xbnãg@ò��ûß@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

•¶X{A¨X}{A ™{¶•i{A · 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 300 372 2 

000 390 755 

000 567 120 

000 264 230  

000 068 179 

 )000 912 7(  

000 487 480 

000 072 299 

000 145 23 

000 351 21 

000 296 218 

000 547 21 

000 741 138 

000 202 150 

000 741 138 

)000 673 7(  

000 289 262 

000 649 286 

)000 239 13( 

000 437 48 
. 

 
 

@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 14 (  رقمملحق

—n‚½a@ïyýÐÛa@…bnÈÛa@xbnãg@ò��ûß@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 995 121 

000 490 149 

000 748 35 

000 053 140 

000 840 308 

 )000 610 8(  

000 960 840 

000 608 72 

 )000 627 13(  

000 085 17 

000 402 200 

000 412 112 

000 622 42 

000 021 139 

000 730 220 

 )000 201 8(  

000 850 990 

000 304 55 

000 250 10 

000 220 16 
. 
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@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 15 (  رقمملحق

…bnÈÜÛ@òîä�ìÛa@ò��û½a@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

c}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{AB¢{¶eRKI z•y 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 893 28 

000 147 2 

000 537 3 

000 391 21 

000 405 4 

)000 247 1(  

000 114 69 

000 983 10 

000 268 3 

000 153 4 

000 067 25 

 )000 599 1(  

000 537 4 

000 719 19 

000 537 4 

)000 494 1( 

000 609 50 

000 125 10 

)000 920 2(  

000 959 5 
. 

 
 

@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 16 (  رقمملحق

òÛìà§aë@åíìØnÛa@…bnÇ@ò×Š‘@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

OG~}Y{A ß{B} 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 972 413 

000 576 126 

000 753 348 

000 562 28 

000 569 82 

 )000 238 2(  

000 577 974 1 

000 085 830 

000 595 49 

000 926 318 

000 578 426 

000 618 166 

000 281 376 

000 685 33 

000 000 93 

)000 807 2(  

000 144 079 1 

000 963 951 

 )000 807 48 

000 076 273 
. 
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@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 17 (  رقمملحق

òíŠöaŒ¦a@ò×Š’Ûapb‚šàÜÛ@@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

g{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBeJÆAZ 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 277 720 1 

000 499 158 

000 520 347 

000 630 193 1 

000 787 875 1 

 )000 296 230(  

000 012 876 3 

000 149 964 3 

 )000 583 288(  

000 887 678 

000 401 258 1 

000 940 169 

000 651 443 

000 843 273 1 

000 714 267 2 

 )000 792 326(  

000 699 521 4 

000 744 925 3 

 )000 881 490 (  

000 621 681 
. 

 
 

@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 18 (  رقمملحق

òîÇbä–Ûa@püłÛ@òîä�ìÛa@ò��û½a@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

æA™KIBM{A |•e 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 425 334 

000 094 282 

000 685 420 

000 631 705 

000 784 462 

 )000 174 39(  

000 379 011 2 

000 656 802 

 )000 434 41(  

000 547 16 

000 829 484 

000 985 137 

000 432 387 

000 854 652 

000 226 491 

 )000 098 40(  

000 076 592 1 

000 929 874 

000 446 13 

000 280 42 
. 
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@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 19 (  رقمملحق

Éí‹ìnÛ@òîä�ìÛa@ò��û½aòîÇbä–Ûa@ñŒèuþa@@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

t{A |Iv SIZ{A ßsBeJÆAZg{A• XÆA• 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 075 2 

000 877 1 

000 892 100 

000 562 113 

000 389 45 

 )000 229 8(  

000 399 585 1 

000 506 772 1 

 000 997 88 

000 516 857 

000 116 1 

000 296 1 

000 080 117 

000 961 119 

000 312 60 

 )000 280 8(  

000 100 734 

000 750 903 1 

 )000 067 47(  

000 197 791 
. 

 
 

@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 20 (  رقمملحق

ïyýÐÛa@…bnÈÛa@xbnã⁄@òîä�ìÛa@ò��û½a@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

·•¶X{A¨X}{A ™{¶•i{A  

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 216 528 

000 960 38 

000 040 212 

000 411 833 

000 554 14 

 )000 843 155(  

000 990 728 1 

000 902 876 1 

 )000 526 316(  

000 745 12 

000 502 522 

000 900 37 

000 240 199 

000 320 699 

000 225 13 

 )000 650 120 

000 430 620 1 

000 420 850 1 

 )000 450 312(  

000 520 10 
. 
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@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 21 (  رقمملحق

ìàÈÛa@ÞbÌ‘þa@…bnÈÛ@òîä�ìÛa@ò��û½aòîß@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 024 143 2 

000 280 790 

000 420 850 

000 100 200 4 

000 250 200 7 

 )000 214 570(  

000 950 200 9 

000 220 150 18 

000 785 990 

000 101 320 

000 420 431 2 

000 500 890 

000 210 920 

000 220 100 4 

000 100 990 6 

000 120 490 

000 620 940 8 

000 110 500 17 

 )000 533 820 1(  

000 125 299 
. 

 
 

@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 22 (  رقمملحق

òí‰bäÛa@pbua‰†Ûaë@pbua‰†ÜÛ@òîä�ìÛa@ò��û½a@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

A™KIBM{A |•eæ 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

B¢{¶eRKI z•yc}{A ·•¶X{A• zΩK°¬A uΩUI feU}{A 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

JÆAZg{A• XÆA•t{A |Iv SIZ{A ßsBe 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 523 164 

000 553 43 

000 194 54 

000 578 241 

000 325 417 

 )000 630 12(  

000 929 876 

000 429 767 1 

 )000 179 247(  

000 881 23 

000 415 123 

000 420 42 

000 888 66 

000 452 278 

000 329 547 

 )000 846 10(  

000 139 919 

000 601 601 1 

 )000 127 302(  

000 077 23 
. 
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@wöbnäÛa@lb�yë@òîÛb¾a@pbîãa�î¾a@åß@pbîĐÈß@2001O2002@@@ : ) 23 (  رقمملحق

‹ìnÛ@òîä�ìÛa@ò×Š’Ûaòî•ì–¨a@pa‰bî�Ûa@Éí@
 ������ :	
 

™_____�a{A 

·B__________¶I{A 
<íß‰2001<<íß‰2002 

LBl¶I}{A 

~BK{A QBK�¬A ·•`U} 

~}Y{A ß{B}OG 

™KIBM{A |•eæA 

¨X}{A ™{¶•i{A ·•¶X{A 

    z•y___c}{A ·•¶X___{A• zΩK___°¬A uΩ___UI f___eU}{A

B¢{¶eRKI 

|•eæA ßsBe n•}O} 

™gZKw}{A |A•}æA 

 |Iv SIZ{A ßsBeJÆAZg{A• XÆA•t{A 

™¶Xw�{A |•eæA 

000 000 000 1 

000 000 000 1 

000 244 236 

000 394 845 

000 710 134 

 )000 975 81(  

000 664 644 2 

000 570 009 3 

 )000 890 82(  

000 924 289 

000 000 000 1 

000 000 000 1 

000 874 228 

000 139 060 1 

000 262 137 

 )000 650 48(  

000 934 976 2 

000 493 776 2 

 )000 709 361(  

000 715 36 

. 
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@@ò�ëŠ‡¾a@pb��ûàÜÛ@Ý—ÐÛaòĐÔã@lb�y@pbîĐÈß : ) 24 (  رقمملحق

 
 حيث  Xi  αi بضرب     α واملعامل   Xللحصول على نقطة الفصل نستخدم عناصر املصفوفة        

7 ≤  i ≤ 1 وجبمع عناصر Xi  αi جند Uتساوي اآليت  اليت  : 

ii
i

XU α∑
=

=
7

1

. 

 ، وبـنفس الطريقـة      S1  مث    S1 لكل مؤسسة نصل إىل اموع لكل من         Uمث حساب قيم    

 :احملددة يف البحث ) القطع (  ، وبطبيق العالقة اخلاصة بنقطة الفصل S2 ومث S2حنصل أيضا على 

 

 n1 = 8      ،   n2 = 7حيث 

 :  هي احلسابات اآلتية Xi  αiوستكون نتيجة ضرب  

2.27941172 – 

2.42964041 – 

1.27002005 – 

1.36695973 

14.0718843 – 

0.73534021 – 

6.25146435 – 

0.04985951 

25.6209418 – 

3.20261773  - 

0.09643006 – 

0.01705523 – 

0.00222677 – 

0.00222677 - 

0.00557314 – 

0.00441548 – 

0.02408555 

0.14045591 

0.10737777 – 

0.18612847 – 

0.20364472 – 

0.20057514 – 

0.20033357 – 

0.19521815 – 

0.19557794 – 

0.20473506 - 

0.46651572 – 

1.08574629 – 

0.45998332 – 

0.43702591 – 

0.54660772 – 

0.86203695 – 

1.37480994 – 

0.15800308 - 

3.72821414 – 

0.06396198 – 

0.03206877 – 

0.12281567 – 

0.07347327 – 

0.00266631 – 

0.06853844 – 

0.09852676 

0.08191004 

0.03204782 – 

0.02319381 – 

0.03023595 – 

0.03109935 – 

0.0307093 – 

0.01800024 – 

0.02234483 - 

0.31111769 

0.26935289 

0.08015274 – 

0.11286583 – 

0.13472363 

0.13031626 

0.172691 

0.26741861 - 

1.72609824 

1.31405351 – 

0.46874992 

2.272705 

13.3606672 – 

0.22938972 

4.79131434 – 

0.46337842 

. 
1.74898675 

1.47882284 

5.02939757 

0.09354759 – 

4.03135899 

5.8870213 

3.91656557 

21.9986054 

3.14265792 

0.03897313 

0.10156358 – 

0.4650763 

0.11134304 – 

0.08388822 – 

0.10593766 – 

0.10933788 - 

0.17276497 – 

0.18373439 – 

2.01567537 

0.11324837 – 

0.07754306 – 

0.06193912 

0.03884538 - 

0.13885278 

0.69828035 – 

0.61231435 

0.63634421 – 

1.529005004 

3.63372899 

0.79143506 

0.1068541 

0.00071631 – 

0.11983603 – 

0.16220936 

0.13338645 

0.05231199 – 

0.09261065 

0.02916867 – 

0.03084597 – 

0.03181717 – 

0.03195256 – 

0.16269245 

0.11812454 

0.020286 - 

0.20474286 

0.24115043 – 

0.43103778 – 

0.25731076 – 

0.0481013 – 

0.16626952 – 

0.38136261 

1.46149752 

2.73511387 

2.51902253 

0.89444199 

2.41576263 

2.39774782 

2.81962651 

 
 .S2  و S1    و   S1 ،  S2وواضح من احلسابات قيمة كل من 

n1 s1 + n2 s2 S1= n1 + n2 
 

S1  =  

S1 =  
 

S1 
8 

 

S2  =  

S2 =  
 

S2 
7 
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Þb�������Ø’þa@‘‹�èÏ@

aâÔ‹Ü@Üaçaí������������������åÉ@ózÑ—Üa@

ÜÎ…<ØÓ� )1( 

ÜÎ…<ØÓ� )2( 

ÜÎ…<ØÓ� )3( 

ÜÎ…<ØÓ� )4( 

ÜÎ…<ØÓ� )5( 

ÜÎ…<ØÓ� )6( 

ÜÎ…<ØÓ� )7( 

ÜÎ…<ØÓ� )8( 

ÜÎ…<ØÓ� )9( 

ÜÎ…<ØÓ� )10( 

ÜÎ…<ØÓ� )11( 

ÜÎ…<ØÓ� )12( 

ÜÎ…<ØÓ� )13( 

ÜÎ…<ØÓ� )14( 

ÜÎ…<ØÓ� )15( 

ÜÎ…<ØÓ� )16( 

ÜÎ…<ØÓ� )17( 

ÜÎ…<ØÓ� )18( 

 

 

 

 

 

 ـ عجلة التسيري

 ـ ماذا عن التسيري اإلستراتيجي

 ـ دورة املؤسسة

 ـ التحليل األفقي والعمودي للهيكل

 ـ تدفق البيانات بني مستويات اإلدارة

 ـ تدفق البيانات على نطاق األنشطة

 ـ فجوة األداء

 ـ مدخالت وخمرجات إعطاء قيمة كمية للخطر

 ـ مدخالت وخمرجات اإلستجابة للخطر

 )مدخالت خمرجات ( ـ الرقابة على اإلستجابة للخطر 

 ـ أهداف اهلندسة املالية

   للمؤسسات املدروسةX1ـ قيمة 

   للمؤسسات املدروسةX2ـ قيمة 

   للمؤسسات املدروسةX3 ـ قيمة

   للمؤسسات املدروسةX4ـ قيمة 

   للمؤسسات املدروسةX5ـ قيمة 

   للمؤسسات املدروسةX6ـ قيمة 

   للمؤسسات املدروسةX7ـ قيمة 

83838383    

84848484    

91919191    

94949494    

98989898    

99999999    

110110110110    

132132132132    

138138138138    

140140140140    

148148148148    

217217217217    

219219219219    

212212212212    

222222222222    

224224224224    

225225225225    

227227227227    
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Þëa‡���§a@‘‹�èÏ@

aâÔ‹Ü@Üaçaí������������������åÉ@ózÑ—Üa@

ÜÎ…<Ùæ‚q )1( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )2( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )3( 

qÜÎ…<Ùæ‚ )4( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )5( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )6( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )7( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )8( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )9( 

 

ÜÎ…<Ùæ‚q )10( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )11( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )12( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )13( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )14( 

ÜÎ…<Ùæ‚q )15( 

 ـ مقارنة بني حجم املؤسسات يف عدة بلدان إقتصادها موجه

 ـ عدد املستثمرين يف بعض الدول املغاربية

 ـ بعض مناذج الدراسات املقدمة سابقا

 ؤسسات املستخدمة يف عينة الدراسةـ أمساء امل

 ـ املتغريات املستقلة والرموز املستعملة

 ـ حساب معدل دوران املخزون من اإلنتاج التام

 ـ حساب معدل دوران إمجايل الذمم

 ـ حساب نسبة مصادر التمويل طويل املدى

ـ حساب نسبة املخصصات خبالف اإلهتالك والديون املشـكوك         

 بتحصيلها

 إلقتراضـ حساب نسبة ا

 املبيعات/ ـ حساب نسبة صايف الربح قبل الفوائد والضرائب 

 جمموع صايف األصول/  ـ نسبة األصول النقدية 

 للمؤسسات) القطع ( ـ حساب نقطة الفصل 

 ـ متييز املؤسسات الناجحة والفاشلة

 ـ إمجايل املؤسسات الناجحة والفاشلة

 

 

 

 

23232323    

50505050    

172172172172    

186186186186    

187187187187    

188188188188    

190190190190    

191191191191    

193193193193 

 

193193193193    

195195195195    

197197197197    

229229229229    

230230230230    

231231231231 
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@‘‹��èÏíìn�a����pb@

Ëí������������ší¾a@ózÑ—Üa@

¾aóà‡Õ  
ÛaòíŠÄäÛa@Þì–Ð 

 التصنيع والتنمية واملؤسسة الصناعية: الفصل األول 
 � مدخل تارخيي �

 
� 

 التصنيع والتنمية واملؤسسة الصناعيةتعريف  : املبحث األول
  والتنمية الصناعيةالتصنيعمفهوم  : املطلب األول

 املؤسسة الصناعيةتعريف  : ايناملطلب الث
 حملة تارخيية عن املؤسسة الصناعية اجلزائرية  : املبحث الثاين

  )1945بعد ( قبل اإلستقالل  : املطلب األول
  )1962بداية من ( بعد اإلستقالل  : املطلب الثاين

 املؤسسة الصناعية واإلصالحات اإلقتصادية : املبحث الثالث
 الشتراكي للمؤسساتاالتسيري  : املطلب األول
 سريورات اهليكلة وإعادة اهليكلة : املطلب الثاين

 إستقاللية املؤسسات : املطلب الثالث
 )إقتصاد السوق ( خوصصة املؤسسات  : املطلب الرابع

 املؤسسة الصناعية واقتصاد السوق : أوال
  ـ تعريف السوق1
  ـ إقتصاد السوق2

 ساتاخلوصصة ودورها يف إصالح املؤس: ثانيا 
  ـ تعريف اخلوصصة1
  ـ اخلوصصة ماضيا وحاضرا2
  ـ اخلوصصة الضرورة واألهداف3
  ـ اخلوصصة ومشاكل تطبيقها4
  ـ اخلوصصة وتأثرياا املالية5

 خالصة الفصل
 

01010101 

 

05050505    

    

    

05050505    

06060606    

06060606    

08080808    

12121212    

12121212    

14141414    

19191919    

20202020    

23232323    

27272727    

30303030    

31313131    

32323232    

34343434    

37373737    

38383838    

41414141    

43434343    

48484848    

51515151    

57575757 

. 
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 املؤسسةيف حتليل اخلطر : فصل الثاين ال
 

� 
 مفهوم اخلطر واملفاهيم املختلفة املرتبطة به : املبحث األول

 املفاهيم املختلفة للخطر : املطلب األول
 التأكد واخلطر والالتأكد : أوال
 العسر املايل : ثانيا

  ـ العسر املايل الفين1
  ـ العسر املايل القانوين2

 اإلفالس : ثالثا
 التعثر املايل : عاراب

 الفشل : خامسا
 أنواع اخلطر : املطلب الثاين

 صاخلطر العام واخلا : أوال
 اخلطر التشغيلي : ثانيا

  ـ خطر إقتصادي1
  ـ خطر طبيعي2
  ـ خطر بشري3

 خطر املضاربة واخلطر البحت : ثالثا
 اخلطر املايل : رابعا

  ـ تآكل األرباح1
  ـ مستوى تغطية النفقات الثابتة2
  ـ هيكل وقدرة التمويل3
  ـ إخنفاض مرونة التمويل مستقبال4

 حتليل أسباب اخلطر : ثايناملبحث ال
 األسباب اخلارجية للخطر  : املطلب األول

 التكنولوجيا : أوال
 العمالء : ثانيا
 املنافسة : ثالثا

 

    

58585858    

    

58585858    

58585858    

59595959    

59595959    

62626262    

62626262    

62626262    

63636363    

63636363    

63636363    

66666666    

66666666    

67676767    

68686868    

68686868    

68686868    

69696969    

69696969    

71717171    

71717171    

72727272    

73737373    

75757575    

77777777    

77777777    

78787878    

79797979 
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 األسباب الداخلية للخطر : املطلب الثاين
 التسيري : أوال
 األفراد : ثانيا
 اإلستراتيجية : ثالثا

 املنتجات : رابعا
 اهلياكل: خامسا 
  ـ اهليكل الوظيفي البسيط1
  ـ اهليكل البريوقرطي امليكانيكي2
  ـ اهليكل البريوقراطي املهين3
  ـ اهليكل القطاعي4
  ـ اهليكل املصفويف الشبكي5

 اإلعالم : سادسا
 إلدارة يف مواجهة اخلطر املايلادور  : املبحث الثالث

 اخلطر املايل عامل إختاذ القرار واإلدارة والتقييم : املطلب األول
 اخلطر املايل واختاذ القرارات : أوال
 اخلطر املايل واإلدارة املالية : ثانيا

 اخلطر املايل وعملية التقييم : ثاثال
 معايري قياس اخلطر : املطلب الثاين

 املعايري النوعية  : أوال
 كميةاملعايري ال : ثانيا 

  خربة اإلدارة ـ1
  حالة املباين واآلالت ومستوى التكنولوجيا ـ2
  املؤسسة للموازنة السنويةإستخدام  ـ3
  أو املالءة التسديد قدرة  ـ4

  أو املكملةايري املساعدةاملع : لثاثا
  ـ اإلدارة1
  ـ املؤسسة 2
  ـ وسائل اإلنتاج3
  ـ املنتجات4
  ـ العمالء5

80808080    

81818181    

85858585    

86868686    

90909090    

93939393    

95959595    

95959595    

95959595    

96969696    

96969696    

97979797    

101101101101    

102102102102    

102102102102    

103103103103    

107107107107    

112112112112    

112112112112    

113113113113    

113113113113    

114114114114    

116116116116    

117117117117    

118118118118    

118118118118    

118118118118    

119119119119    

119119119119    

119119119119 
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  ـ السوق6
 حملاسبية ـ املعطيات ا7
  ـ املعطيات املالية8

 خالصة الفصل
 

 إدارة اخلطر إلبعاد الفشل املايل: الفصل الثالث 
 
� 

 حتديد وتقييم اخلطر : املبحث األول
 إكتشاف اخلطر : املطلب األول

 حتليل القوائم املالية : أوال
 اإلستعانة بشركات التأمني : ثانيا
  دليل اخلطرمإستخدا : ثالثا

 اءات واإلتصاالتاللق : رابعا
 )أدواته وأساليبه ( تعيني اخلطر  : املطلب الثاين

 مدخالت تعيني اخلطر : أوال
 خمرجات تعيني اخلطر : ثانيا

 إعطاء قيمة كمية للخطر : املطلب الثالث
 مدخالت أعطاء قيمة كمية للخطر : أوال
 أدوات وأساليب إعطاء قيمة كمية للخطر : ثانيا
 قيمة كمية للخطرخمرجات إعطاء  : ثالثا

 تقييم اخلطر : املطلب الرابع
 مراجعة اخلطر : أوال
 تدقيق اخلطر : ثانيا

 إدارة اخلطروأدوات متطلبات  : املبحث الثاين
 متطلبات إدارة اخلطر : املطلب األول

 اإلستجابة للخطر : أوال
 األدوات واألساليب : ثانيا
 خمرجات تطوير اإلستجابة للخطر : ثالثا

 الرقابة على اإلستجابة للخطر : رابعا

    

119119119119    

119119119119    

119119119119    

120120120120    

    

121121121121    

    

121121121121    

125125125125    

125125125125    

126126126126    

127127127127    

127127127127    

128128128128    

129129129129    

129129129129    

130130130130    

132132132132    

132132132132    

134134134134    

134134134134    

135135135135    

135135135135    

136136136136    

137137137137    

137137137137    

137137137137    

138138138138    

139139139139    

140140140140 
. 
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  ـ مدخالت الرقابة على اإلستجابة للخطر1
 طر ـ أدوات وأساليب الرقابة على اإلستجابة للخ2

 أدوات إدارة اخلطر : املطلب الثاين
 التحكم يف اخلطر : أوال
 متويل اخلطر : ثانيا

 مراحل وسياسات وأهداف إدراة اخلطر : املبحث الثالث
 مراحل إدارة اخلطر : املطلب األول
 سياسات إدارة اخلطر : املطلب الثاين

 أهداف إدارة اخلطر : املطلب الثالث
 احلاجة إىل حتديد أهدف : أوال
 أهداف وظيفة إدارة اخلطر : ثانيا
 قياس أهداف إدارة اخلطر : ثالثا

 اهلندسة املالية ودورها يف إدارة اخلطر : املبحث الرابع
 تعريف وهدف اهلندسة املالية  : املطلب األول
 جماالت اهلندسة املالية وإدارا للخطر : املطلب الثاين

 القة اهلندسة املالية باإلدارة املالية إلدارة اخلطرع : املطلب الثالث
 اهلندسة املالية والبدائل املطروحة : املطلب الرابع

 إعادة اهليكلة املالية : أوال
 اإلندماج : ثانيا

 التصفية احلتمية: ثالثا 
 خالصة الفصل
 

  املايل يف املؤسسةتقدير اخلطر: الفصل الرابع 
 

� 
 التقديرحليلي التمييزي يف أسلوب الت : املبحث األول

 أساس وافتراضات أسلوب التحليل التمييزي  : املطلب األول
 خصائص أسلوب التحليل التمييزي : املطلب الثاين

أهداف إستخدام أسلوب  وإستخدامات التحليل التمييزي : املطلب الثالث
 التحليل التمييزي

 يل التمييزي واملؤشرات املستخدمةالنماذج التحليلية ألسلوب التحلبعض  : املبحث الثاين
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 النماذج التحليلية ألسلوب التحليل التمييزي بعض  : املطلب األول

 BEAVER "يقر ب" منوذج  : أوال

 ALTMAN  et  MACOUGH "التمان وماكوج " منوذج  : ثانيا
 DEAKIN "ديكن " منوذج  : ثالثا

 DIAMOND "دميوند " منوذج  : رابعا

 ARGENTI "ارجنيت " منوذج  : خامسا

 KIDA "كيدا " منوذج  : سادسا

 منوذج حسبو وهندي : سابعا
  املستخدمةقديرمؤشرات الت: املطلب الثاين 

 الصة الفصلخ
 

 

 

ÛaÝ–ÐïÔîjĐnÛa@ 
 دراسة تطبيقية للخطر املايل يف املؤسسات الصناعية

 ) حالة مؤسسات الصناعة امليكانيكية ( 
 

� 
 اإلطار املنهجي للدراسة بتطبيق التحليل التمييزي  : املبحث األول

 الدراسةوعينة حتديد جمتمع  :  األولطلبامل
 متاثل نوع الصناعة : أوال
 ارب على مستوى حجم األصولتق : ثانيا
 توافر البيانات لنفس السنة املالية : ثالثا

 الدراسةوفترة حتديد متغريات  : ين الثاطلبامل
 حتديد متغريات الدراسة : أوال

  املتغريات التابعة  ـ1
  املتغريات املستقلة ـ2

 حتديد فترة الدراسة : ثانيا
 شرح أسلوب التحليل التمييزي : الثالث طلبامل
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 دراسة اخلطر املايل مبؤسسات الصناعة امليكانيكية : ثايناملبحث ال
 قلة الداخلة مصادر بيانات عينة الدراسة وحساب املتغريات املست :املطلب األول

                   يف دالة التمييز
  مصادر بيانات عينة الدارسة :أوال
 املتغريات املستقلة الداخلة يف بناء دالة التمييز  : ثانيا

  معدل دوران خمزون اإلنتاج التام ـ1
  معدل دوران إمجايل الذمم ـ2
  نسبة مصادر التمويل طويل املدى ـ3
 اإلهتالك والديون املشكوك  نسبة املخصصات خبالف ـ4

 بتحصيلها على جمموع صايف األصول
  نسبة اإلقتراض  ـ5
  نسبة هامش ربح العمليات ـ6
  نسبة النقدية على جمموع صايف األصول ـ7

 طريقة بناء دالة التمييز : املطلب الثاين
 Yكتابة املصفوفة  : أوال
 TY أي Yحساب منقول املصفوفة  : ثانيا
 Yنتيجة املصفوفة إجياد  : ثالثا

 Tحساب مقلوب املصفوفة  : رابعا
 Bكتابة املصفوفة  : خامسا
 حتديد نتيجة املصفوفة  : ساسا
 Rحتديد القيمة اخلاصة باملصفوفة  : سابعا
 λحتديد القيمة القصوى لـ  : ثامنا

  )R1 = R - λ  max  U( حل جمموع املعادالت  : تاسعا
 مع الدراسةالتطبيق على جمت : املطلب الثالث

 ) املقطع ( حتديد نقطة الفصل  : طلب الرابعامل
 حتديد مدلول نقطة الفصل املثلي : أوال
 حساب نقطة الفصل املثلي : ثانيا

 اإلختيارات اإلحصائية لتقييم كفاءة النموذج : املطلب اخلامس
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 )X(2إختبار  : أوال
 )t(اختبار  : ثانيا

209209209209    
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 تقييم نتائج الدارسة: طلب السادس امل

 تقييم نتائج املتغريات املستقلة : أوال
 تقييم نتائج التحليل التمييزي : ثانيا

 ؤسسات قياس درجة اخلطر للتمييز بني امل ـ1
  إعداد جدول لتمييز املؤسسات الناجحة والفاشلة  ـ2
 إعداد جدول بإمجايل املؤسسات الناجحة والفاشلة خالل فترة  ـ3

 الدراسة
  ترتيب املتغريات املستقلة طبقا ملعامالت التحميل التمييزية ـ4

 خالصة الفصل
 

 النتائج والتوصيات
 اخلامتة

 قائمة املراجع
 املالحق

 فهرس املالحق
 فهرس اجلداول
 فهرس األشكال
 فهرس احملتويات

 امللخصات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214214214214    

215215215215    

228228228228    

228228228228    

229229229229    

231231231231    

    

231231231231    

233233233233    

    

234234234234    

239239239239    

242242242242    

251251251251    

268268268268    

270270270270    

271271271271    

272272272272    

280280280280 

 



A______¶•KR}{___________LB______ 

 280 

 

 
 

. 



pb���������—ƒÜ¾a@

@

@



 

 

 

—‚Ü½a@

إن تواجد اخلطر بوجه عام، واخلطر املايل بوجه خاص مينع أي إستقرار يف املؤسسة، ويفسد               

لذا لوحظ ومازال مدى معاناة املؤسسة الصناعية العامـة         . ىل الفشل إأي إصالح فيها، ويؤول ا      

 من إختالالت ترجع يف جزء كبري منها إىل نقص اإلهتمام بـإجراء التحليـل املـايل الـدوري،                 

والتشخيص اإلقتصادي الفعال، وتقييم األداء املستمر، ودراسة حاالت اخلطر اليت حتدث، وقياسها            

وتوقعها قبل حدوثها، واتباع الطرق واألساليب العلمية، اليت توصل لتصحيح وضع املؤسسة قبل             

 .أن تفشل

ملساعدة ويركز البحث على دراسة اخلطر املايل خصوصا، وحتديده، وإدارته، وتقدير حصوله            

املؤسسة على اخلروج من دنيا الفشل وليس اخلروج من دنيا األعمال، مع كل ما يلحقها من حتمل      

أعباء مباشرة او غري مباشرة جراء عملية اإلفالس، اليت تعد املرحلة األخرية يف حصول اخلطر املايل،         

ايل، إذ يعزى هلا حوايل   واليت تتحملها إدارة املؤسسة باعتبارها السبب الرئيسي يف حصول اخلطر امل          

 من حاالت اخلطر، إضافة إىل األسباب األخرى للخطر وهي داخلية وخارجية متس جوانب              90%

عديدة من املؤسسة، مما جيعل كل عملية حتليل وتقييم وإصالح قاصرة دون التعرض لعامل اخلطر               

ة واهتمام املؤسسات،   عنايعلى إعتبار أنه جيب أن يكون حمط        بوجه عام واخلطر املايل بوجه خاص       

وضاع قبل وقوعه، حيث تعـد عمليـة        األ أن تعمل على كشفه مبكرا وتقديره ملعاجلة         اليت جيب 

دارة، إالتقدير ضرورية للوقوف على أحداث املستقبل، مع ما تتطلبه من نظام معلومات، وخـربة               

وب التحليـل   حصائية الكمية، واليت من بينها أسـل      وشروط علمية، وهي إستخدام األساليب اإل     

معرفة اخلطر املايل وإمكانية اإلستعداد له بتغيري السياسات، وتبـديل          على  التمييزي، الذي يساعد    

األساليب التصحيحية اليت   والقرارات، أو إعادة صياغة برامج العمل، وغريها من الطرق العالجية           

ايل مستقبال يبقى ضروريا    جتعل املؤسسة تستمر يف البقاء وتنمو وتتطور، ذلك أن التقدير للخطر امل           

صبحت خاصة، وحىت وإن أصبح كل القطاع العام خموصصـا،          أمن أجل بقاء املؤسسة حىت وإن       

 .ألن األمر يتعلق بالفعالية والكفاءة وليس بطبيعة امللكية اليت تكون عليها املؤسسة

 

 



 

 

 

Résumé 

L'existence du Risque D'une Facon Génerale et le Risque Financier 

Particulièrement Génèrale L'instabilité de L'entreprise et Toute Réforme Devient 

Inutile. 

Cet état de Fait Conduit Inévitablement a la Faillite de la Société Dans La Déficit 

Par un Manque D'analyse Financiére Périodique et D'un Diagnostic Conséquent 

Prévision D'un Risque eventuel  . 

Cette Recherche se Concentre Autour du Risque Financier, sa Nature , sa Gestion , 

sa Prevision Afin D'epargner L'entreprise du Spectre de la Faillité Sans Pour Autant 

L'isoler du Monde des Affaires, et Par La Méme Occasion Lui éviter Les Incidences 

néfastes directes ou indirectes. La Responsabilite de La Direction de L'entreprise 

Primordiale Sans Pour Autant Nier L'existence de Facteurs Endogénes et Exogenes 

Qu'il Faut Indentifier, Isoler, et en Tenir Compte Pour Prevoir Le Risque en S'appyant 

Sur des Methodes Statistiques Quantitatives Parmis elles " L'analyse Discriminante " 

Le Recours a Ces Méthodes Statistiques est Nécessaire Dans un Sonci de Stabilite et 

de Durabilité , de Toute Entreprise Publique ou Privée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 

Finding Danger In General and financial danger in special prevents the stability of 

any institution and destroys any reforms in it that take directly to failure. 

It's noticed and still to what extent the suffering of public industrial institution from 

instability that returns nostly to the lack of interest in making periodical financial 

analysis and effective economic diagnosis and studing the dangerous cases that occur 

also to measure and predict it before its happening  and to follow the scientific ways 

and methods which lead to correct the institution's position before it failes. 

The report concentrates specially on financial danger and its limites and its 

management also expects its happening to help the institution to get out from failure 

and not to get out from the business world, with all what can follow from tolerating the 

direct or indirect charges according to brankrupty operation which can be considred as 

the last step in the happening of financial danger and its approscimately 9O/ 

of danger cases. 

In addition to other causes of the danger that are whether interier or exterior 

touching different sides of the institution which can make each analytic operation and 

evaluation and reforms incomplete without knowing the fact of danger in general  and 

specially financial danger, keeping in mind that it must be the whole interest of the 

institution which must work to discover it early and predict its circumstances before its 

happening. However this operation of prediction is very important for the future with 

what it needs from the information's system,and management's experience and 

scientific conditions which is the use of static quantity technics and among 

discriminant analysis technic that helps to know financial danger and the possibility of 

being ready to change politics, decisions or reform programs of working ,and other 

more correct ways and technics that make the institution continues to survive and grow 

and develop,because predicting financial danger still important to the survival of the 

institution,evenif it will be private institution and even if all the public sector becomes 

private because the question is about efficiency and effectiveness  and not about the 

kind of possession of this institution. 


