
  المحاسبة التحليلية
شدود السبتي تحت إشراف األستاذ:      

 
 تعريف المحاسبة التحليلية وأهدافها  

 
محاسبة التحليلية هي تقنية معالجة المعلومات المتحصل عليها من المحاسبة العامة )باإلضافة إلى المصادر أخرى (وتحليلها من اجل  ال    

الوصول إلى نتائج يتخذ على ضوئها مسيرو المؤسسة القرارات المتعلقة بنشاطها ,وتسمح بدراسة ومراقبة المر دودية وتحديد فعالية تنظيم 

ما أنها تسمح بمراقبة المسؤوليات سواء على مستوى التنفيذ أو مستوى اإلدارة , وتعتبر المحاسبة التحليلية أداة ضرورية لتسيير المؤسسة , ك

 المؤسسات. ومن النتائج التي تهدف إليها المحاسبة التحليلية: 

 بحسابها للتكاليف وسعر التكلفة تساعد وتسهل: -1

 الدائم, وبهذا تسهل أيضا عملية تحديد النتائج. تحديد قيمة المخزون باستعمال الجرد

 تحديد سعر البيع لمتوجات المؤسسة.   -

 مراقبة التكاليف بعد تحليلها  وبالتالي مراقبة عمل المؤسسة ومسيريها. -

 دراسة المر دودية التحليلية تسمح بمراقبة سياسات اإلنتاج واالستثمار والتوزيع وذلك ب:  -2

 اهاتها )حسب الوظائف أو المتوجات (تسجيل المصاريف حسب اتج -

 مراقبة التكاليف: التموين, اإلنتاج ,التوزيع.  -

أي السهر على الضغط عليها خفضها بقدر اإلمكان ومراقبة المرد ودية على مختلف األقسام في المؤسسة , أو مختلف المتوجات , أو  

لزمن ومقارنتها مع المبالغ المحددة مسبقا, أو مع المبالغ المثالية أو  مجموعات المتوجات المتشابهة, وبهذا بمتابعة تطور التكاليف مع ا

 مع المبالغ التي تظهر في المؤسسات المشابهة.

تسمح بقياس النتائج التحليلية : بمعرفة التكاليف وسعر التكلفة نستطيع قياس مرد ودية المتوجات المختلفة أو مجموعات المتوجات و  -3

المبيعات , أو الخدمات كل منها على حدة, يتحدد سعر البيع على أساس سعر التكلفة وان المرد ودية تتحدد على أساس الربح الذي  

 تحققه المؤسسة 

 : التكاليف وسعر التكلفة

لقد وجد هناك اختالف في التعريف للتكاليف واألعباء بين االقتصاديين والحاسبين, كما يوجد هناك بعض الخلط بين المفاهيم    

 )المصاريف, األعباء, التكاليف...( لذا فمن الضروري قبل الوصول إلى التكاليف وسعر التكلفة يجب إلقاء نظرة على العناصر  

 األخرى:

المصاريف: المصروف هو عملية خروج حقيقي لقيم جاهزة مباشرة, أو بعبارة أخرى خروج النقود, والمصروف يقابله   -1

اإليراد الذي يعتبر تحصيل على نقود. ومن الوهلة األولى يتبادر إلى الذهن انه بإمكان المؤسسة الحصول على نتائجها بالفرق 

إال إن هذا ليس ممكنا إال في حاالت مدة طويلة من حياة المؤسسة أو على المدى الطويل    بين المصاريف واإليرادات السائلة,

نظرا الن المصاريف واإليرادات ال تتزامن مع النشاط االستغاللي للمؤسسة , إي هناك تحمل مصاريف نظرية قبل أو بعد 

 دفعها نقدا أو العكس بالنسبة لإليرادات  

تج الذين يعمالن على تحديد نتيجة الدورة ومن بين األعباء: استهالك البضاعة والمنتوجات األعباء: العبء يتقابل مع النا -2

واللوازم ومخصصات األهتالك...الخ, ففي حين نجد إن المصاريف تتميز بالصفة المادية وهي سهلة الحساب وتحديد الزمن  

تجريدية وقابلة للتقييم. إذن فان األعباء هي نظام  الذي تصرف فيه, فان األعباء لها الصفة غير المادية أو بصفة أخرى فهي 

لتقسيم المصاريف على الفترات والناتج عن إن حساب النتيجة يتم على أساس الدورة االستغاللية وليس على   اساس العمليات 

تاريخ األول في  او مدة حياة المؤسسة,فهناك اذن فرق في تاريخ تحقيق المصاريف وتاريخ تسجيل أو تحمل العباء ويفيدنا ال

 األعباءاذ تحدد النتيجة على أساس تاريخ تسجيل  لألعباءتحديد مستوى الخزينة بينما ال يتعلق بنتيجة الدورة عكس التسجيل 



بينما تحمل للدورة التي تسجل فيها  األعباء)نظريا(  وليس على أساس صرفها, حيث هذه العملية قد تكون قبل او بعد تسجيل 

 )األعباء(

كاليف: التكلفة هي مجموعة األعباء المتعلقة بمرحلة معينة أو بمنتوج مادي معين , أو مجموعة خدمات , مقدمة في  الت   -3

البيع , وهناك عدة تقسيمات للتكاليف وأهمها هو التقسيم حسب مراحل  إلىمرحلة معينة قبل المرحلة النهائية أي قبل وصولها 

 منتوج.اإلنتاج إذ يساهم في حساب  سعر تكلفة ال

 أنواع التكاليف :

حسب المرحلة : تكاليف الشراء, تكاليف اإلنتاج, تكاليف التوزيع.-أ  

حسب حقل النشاط: التقسيم حسب الوظائف أو حسب أقسام المسؤوليات أو الطلبيات...الخ. -ب  

حسب محتواها: الكاملة والجزئية )المباشرة, المتغيرة, الهامشية(.-ج  

رية,)حسب الزمن( المحققة فعال والتقدي-د    

 وهنا نهتم بالتقسيم األول الذي يتوافق مع حساب سعر التكلفة.  

سعر التكلفة: سعر التكلفة هو مجموع التكاليف التي يتكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء من انطالق عملية إعدادها إلى   -4

خدمات في مرحلة بيعها( وتحسب فيها تكاليف ية أو مجموعة مرحلة وصولها الى المرحلة النهائية )أو مجموعة من المتوجات الماد

البيع, وبمعنى اخر فان النتوج المباع أو الخدمة المباعة التملك سوى سعر تكلفة وحيد وهو مجموع التكاليف التي تتعلق به, 

د الجزئية أي بعملية حسابية ونالحظ انه يمكن حساب سعر التكلفة بدون استعمال قواعد المحاسبة العامة من التسجيالت او القيو

 بحتة.

 وتكون التكاليف وسعر التكلفة حسب مراحل النشاط في المؤسسة كما يلي:

في المؤسسة التجارية:  -أ  

تكلفة الشراء= ثمن الشراء +مصاريف الشراء) مباشرة وغير مباشرة (.    

مباشرة () مباشرة وغير وأعباء التوزيعمصاريف سعر التكلفة = تكلفة الشراء +   

        في مؤسسة صناعية: -ب

 تكلفة الشراء= ثمن الشراء +مصاريف الشراء) مباشرة وغير مباشرة (.

) مباشرة وغير مباشرة (االنتاجمصاريف تكلفة اإلنتاج = تكلفة الشراء +   

) مباشرة وغير مباشرة (وأعباء التوزيعمصاريف سعر التكلفة = تكلفة اإلنتاج +   

أن النتيجة في المحاسبة التحليلية تحسب بالفرق بين رقم األعمال وسعر التكلفة. ونالحظ -  

 

 :01تمرين
ومن كشوفاتها المحاسبية تحصلنا على    M2و     M1بمادتين أوليتين   p2و  p1 " نوعين من المنتوجات   xتنتج مؤسسة " 

 : 1988المعلومات التالية المتعلقة بنشاط شهر مارس لسنة 
 مشتريات المادة األولية :  -1

 دج لكلغ .  55بـ   M2كلغ من المادة 8400دج لكلغ،  45بـ   M1 كلغ من المادة 4480
 اإلنتاج المباع :  -2

 على التوالي.   P2و   P1لـ  %18و   %20ة بـ  بهامش على سعر التكلف  P2من  3200و   P1وحدة من    3300
 اإلنتاج واستهالك المادة األولية:  -3
 .  M2كلغ من   3000و M1كلغ من    2100استعملت  P1وحدة من  3500من أجل إنتاج  -



 . M2كلغ من   5000و  M1كلغ من   2300استعملت   P2وحدة من   4000ومن أجل إنتاج  -
 األعباء المباشرة:  -4

 دج للساعة الواحدة.  30بسعر  P1ساعة يد عمل للمنتج   650
 دج للساعة الواحدة.  P2 28ساعة يد عمل للمنتج   900

 من ثمن الشراء للمادتين.  %5مصاريف على المشتريات بلغت 
 األعباء غير المباشرة: تظهر حسب الجدول التالي:  -5

 توزيع انتاج تموين 

 28200 51300 34000 مجموع التوزيع االولي 

 وحدات مباعة وحدات منتجة كلغ مواد مشتراة  نوع وحدة القياس

    تكلفة الوحدة

 العمل المطلوب: 
 إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة .  -1
 حساب التكاليف وسعر التكلفة .  -2
 حساب النتيجة التحليلية الصافية .  -3

 : 2تمرين 

 أعدت الجدول التالي:  2000. ولسنة    P  ،B   ،C " تنتج وتبيع ثالثة أنواع من المنتجات  yمؤسسة " 
 المنتجات

 البيان
 
P 

 
B 
 

 
C 
 

 رقم األعمال الصافي
 التكاليف المتغيرة :

 ـ مواد أولية 
 ـ أعباء أخرى

 ـ التكاليف الثابتة
-  

619000 
 

308800 
123850 

124000 

775000 
 

386000 
171000 
136000 

571500 
 

293500 
220000 
105000 

 أحسب نتيجة هذه المؤسسة لهذه السنة إجماليا ولكل منتج حسب الهوامش المختلفة على التكاليف.  -1
 حدد رقم أعمال نقطة الصفر لهذه المؤسسة جبريا وبيانيا.  -2
 أحسب المدة الزمنية لتحقيق نقطة الصفر.  -3

 بالتوفيق 
 

 

 :01تمرين
ومن كشوفاتها المحاسبية تحصلنا على    M2و     M1بمادتين أوليتين   p2و  p1 " نوعين من المنتوجات   xتنتج مؤسسة " 

 : 1988المعلومات التالية المتعلقة بنشاط شهر مارس لسنة 
 مشتريات المادة األولية :  -6

 دج لكلغ .  55بـ   M2كلغ من المادة 8400دج لكلغ،  45بـ   M1 كلغ من المادة 4480
 اإلنتاج المباع :  -7

 على التوالي.   P2و   P1لـ  %18و   %20بهامش على سعر التكلفة بـ    P2من  3200و   P1وحدة من    3300
 اإلنتاج واستهالك المادة األولية:  -8
 .  M2كلغ من   3000و M1كلغ من    2100استعملت  P1وحدة من  3500من أجل إنتاج  -
 . M2كلغ من   5000و  M1كلغ من   2300استعملت   P2وحدة من   4000ومن أجل إنتاج  -
 األعباء المباشرة:  -9



 دج للساعة الواحدة.  30بسعر  P1ساعة يد عمل للمنتج   650
 دج للساعة الواحدة.  P2 28ساعة يد عمل للمنتج   900

 من ثمن الشراء للمادتين.  %5مصاريف على المشتريات بلغت 
 لي: األعباء غير المباشرة: تظهر حسب الجدول التا -10

 توزيع انتاج تموين 

 28200 51300 34000 مجموع التوزيع االولي 

 وحدات مباعة وحدات منتجة كلغ مواد مشتراة  نوع وحدة القياس

    تكلفة الوحدة

 العمل المطلوب: 
 إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة .  -4
 حساب التكاليف وسعر التكلفة .  -5

 النتيجة التحليلية الصافية  حساب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 المحاسبـــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

شدود السبتي  تحت اشراف االستاذ:  

 مبادئ المحاسبة العامة: 

 ( prudence الحيطة و الحذر) -1

 (  permanence des méthodesاستمرارية الطرق المحاسبية ) -2

 ( cout historiqueالتكلفة التاريخية )  -3

 . ( intangibilité de la bilan d’ouvertureتطابق الميزانية االفتتاحية مع سابقتها  )  -4

 ( prééminence de la réalitéتغليب الواقع االقتصادي على المظهر القانوني   -5

économique sur l’apparence juridique 

  ( non compensationمبدأ عدم المقاصة  -6

 فوائد المحاسبة: 

أ- الفائدة للمؤسسة:  تعتبر أداة لمعرفة نتائج السنة المالية و المتمثلة في مختلف المؤشرات المحاسبية كالهامش  

ية و النتيجة العادية ... وعلى هذا األساس فإنها: اإلجمالي و القيمة المضافة و النتيجة العملياتية والنتيجة المال  

 تسمح بمعرفة تطور الحالة العامة للمؤسسة.     

 توفر المعلومات للمؤسسة التحليلية. 

 

 توفر لتسيير الميزانية عناصر حساب االنحراف أو الفوارق. 

 تعتبر القاعدة األساسية للتحليل المالي.  

 الفائدة للغير:

ة أداة إعالم المحيط الخارجي و الذين لهم عالقة مع المؤسسة )العمالء ،المورد........( تعتبر المحاسبة العام  

 الفائدة لألمة: 

المحاسبة جميع المعلومات الالزمة للمحاسبة الوطنية، والتي من شأنها تقييم الدخل الوطني.  توفر      

 الفائدة لإلدارة الضريبية: 

 تعتبر أداة لتحديد الوعاء الضريبي.  

 خصائص المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومات المالية:

لوسكسوني و معدة من طرف المحاسبين الممارسين  تتميز بإطار مرجعي مستمد من نموذج التوحيد المحاسبي االنك -

 لهذه المهنة. 

إعداد المعايير يتم باالعتماد على مقاربة تعكس الواقع االقتصادي للعمليات بتغليب جوهر العملية على شكلها   -

 القانوني. 



تفضيل مصلحة المستثمرين و المساهمين و الدائنين في المؤسسة.   -   

معالجة العمليات المحاسبية من خالل مبادئ محاسبية متطابقة أي وفق إطار تصوري.  تتم  -  

توحيد شامل للقواعد المحاسبية و عناصر القوائم المالية ،وأهمية الملحق.  -  

تطبيق إجباري لكل المعايير و كل الشروحات.  -  

يقية للمؤسسة. إدخال مفهوم القيمة العادلة للتمكين من التقدير الجيد للوضعية الحق  -  

األخذ بعين االعتبار قياس الخسارة و التناقص في قيمة األصول.  -  

التطبيق بأثر رجعي ،أي كما لو كانت المعايير مطبقة من قبل.  -  

 النظام المالي الجزائري في ضل المعايير الدولية للمحاسبة: 

من خالل عملية اإلصالح المحاسبي في الجزائر، قام المجلس الوطني بمهمة التوحيد المحاسبي باختيار إعداد نظام  

ظام المحاسبي الماليمحاسبي استنادا إلى المعايير الدولية للمحاسبة و المالية يتمثل في الن  الذي يختلف تماما عن    

. والذي  07/04/2009المؤرخ في: 110-09وجب القانون رقم:المخطط المحاسبي الوطني. وقد صدر هذا النظام بم 

 يحدد كيفيات مسك المحاسبة بواسطة اإلعالم اآللي. 

 و يتميز هذا النظام بأربع استحداثات أساسية جديدة: 

اعتاد الحل الدولي الذي يقرب التطبيق المحاسبي الجزائري للتطبيق العالمي و الذي يسمح للمحاسبة بالسير مع   -

اد الجديد وإنتاج معلومة مفصلة. االقتص  

توضح المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير التطبيق المحاسبي تسجيل المعامالت، تقييمها وإعداد الكشوف المالية.  -  

التكفل باحتياجات المستثمرين، الحالية و المحتملة، الذين يملكون معلومة مالية عن المؤسسات على حد سواء   -

ة و تسمح بالمقارنة  واتخاذ القرار. منسقة،قابلة للقراء  

إمكانية المؤسسات الصغيرة تطبيق نظام معلوماتي قائم على محاسبة بسيطة. -    

كما أن تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري قريب من التطبيقات المحاسبية العالمية المتطورة باعتباره       

 متوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة. 

 النظام المالي المحاسبي: حسابات 

تعد كل مؤسسة مخطط حسابات واحد على األقل مالئما لهيكلها و نشاطها و احتياجاتها للمعلومات الخاصة       

بالتسيير .ويعتبر الحساب هو أصغر وحدة معتمدة لترتيب تسجيل الحركات المحاسبية . كما تجمع الحسابات في  

 بحيث توجد فئتان من صنف الحسابات:  -classe-فئات متجانسة تدعى الصنف )المجموعة(

 اصناف حسابات الوضعية )الميزانية(.  -

 أصناف حسابات التسيير)النتائج(.  -

 و ينقسم كل صنف إلى حسابات تعرف بأعداد ذات رقمين أو أكثر في إطار تقسيم عشري. 

.يتكون كل صنف من مجموعة من    7إلى 1أصناف مرقمة من  7ومنه تتكون مدونة حسابات النظام المالي من   

اصناف ،و هي   05الحسابات ذات داللة أكثر تفصيال للعملية المالية. وتوزع العمليات المتعلقة بالميزانية في 

 كالتالي: 



 

 (. comptes capitaux: حسابات رؤوس األموال) 1حسابات الصنف  -

 (. comptes d’immobilisations: حسابات التثبيتات ) 2حسابات الصنف  -

 (. comptes de stocks et en cours: حسابات المخزونات و قيد التنفيذ )3حسابات الصنف  -

 (. comptes de tiers: حسابات الغير)4حسابات الصنف  -

 (. comtes financiers: حسابات مالية ) 5حسابات الصنف  -

 العمليات المتعلقة بحسابات النتائج على صنفين وهما حسابات التسيير: كما توزع 

 (. comptes de charges: حسابات التكاليف ) 6حسابات الصنف  -

 (. comptes de produits: حسابات اإليرادات ) 7حسابات الصنف  -

 :األصنـــــــــــــــــــــاف

سطة رقم واحد فقط. وهو في هذه الحالة ممثل بالرقم  عموما بالرمز الرقمي األحادي ،أي بوايعبر عن الصنف    

 األول. واستنادا إلى محتواه و طبيعته فإن الصنف ينقسم إلى: 

 (. وتحتوي على رقمين. comptes principauxحسابات رئيسية )  -

 (.وتحتوي على ثالثة أرقام. comptes divisionnairesحسابات ثانوية)  -

 على أربعة أرقام.  (.و تحتوي sous comptesحسابات فرعية )  -

 الدفـــــــــــــــــــــــاتر التجارية: 

هما: وتنقسم إلى قسمين    

دفاتر المحاسبة: و التي يجب التسجيل فيها وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها و هي:  –أ   

دفتر ميزان المراجعة.  -دفتر الجرد  -دفتر األستاذ  -دفتر اليومية -دفتر المسودة -  

السجالت التنظيمية :وتتألف من عدة سجالت متنوعة تختلف عن بعضها البعض باختالف الغرض الذي أنشئت   -ب 

 من أجله مثل : 

 سجالت طلبات الشراء الواردة من الزبائن.  

 سجالت طلبات الشراء الصادرة إلى المورد.  

 سجل تواريخ االستحقاق لألوراق التجارية والفواتير. 

ة مع مختلف المتعاملين االقتصاديين. سجل االتفاقات التجاري  

 سجالت الرسائل الصادرة و الواردة....إلخ. 

 القواعد المتعلقة بالدفاتر التجارية: 

 ينص قانون التجارة عادة على جملة من القواعد و األصول المتعلقة بالدفاتر التجارية نذكر منها: 

لتالية: يجب على كل مؤسسة أن ينظم على األقل الدفاتر الثالثة ا -1  

دفتر اليومية ،دفتر صور الرسائل ،دفتر الجرد والميزانية.  -  



يجب على كل مؤسسة أن تحفظ و ترتب الرسائل و البرقيات التي يتلقاها.  -2   

يجب على كل مؤسسة أن تنظم الدفاتر اإلجبارية بحسب التاريخ وبال بياض وال فراغ وال نقل إلى الهامش وال   -3

السطور. محو وال حشو بين   

يجب على كل مؤسسة أن ترقم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها وتوقيعها من قبل رئيس المحكمة أو الموثق.  -4  

 ومن حالل هذه القواعد يمكن تقسيم الدفاتر إلى قسمين: 

دفتر الجرد.  -صور الرسائل -الدفاتر والسجالت القانونية: وهي دفتر اليومية  -  

ميزان المراجعة والسجالت التنظيمية. فهذه الدفاتر   -دفتر األستاذ  -فية: وهي دفتر المسودةالدفاتر والسجالت العر -

   تساعد على معرفة أرصدة الحسابات،وتدخل في سلسلة العمليات المختلفة للمحاسبة.  

 دفـــــــــــــــــــتر اليومـــــــــــية: 

 تعريف اليومية : هو دفتر رسمي  يقيد فيه يوميا العملي ات المنجزة اعتمادا على الوثائق او المستندات القاعدية. 

ألزم القانون التجاري المؤسسات بمسك دفتر اليومية وتكون صفحاته مرقمة ومصادق عليه من طرف الموثق أو  

ات أو نقل الهامش . القاضي وعليه يمنع القانون أي شطب أو محو أو تبييض أو تمزيق أو ترك الفراغ  

 مدة الحفظ في األرشيف 10 سنوات  -

 مســـــــــــــــك اليومــــــــية:

 يتم التسجيل في اليومية وفق مبدأ القيد المزدوج حيث ينتج عن كل عملية تسجيل مزدوج مزدوج لنفس المبلغ في  

 حسابين احدهما يكون مدينا واألخر يكون دائنا بحيث المين = الدائن . 

 
4500 

الزبائـــــن من حـ/  4500  
إلى حـ/مبيعات بضائع          

 FV/40  فاتورة رقم    
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COMPTE :الحســـــــــــــــــــــــــــاب 

هو جدول يتكون من جانبين يسجل في جانبه االيمن االستخدام و في جانبه االيسر المصدر ،فهو يتضمن   

بالتجانس. مجموع العمليات من نفس الطبيعة والتي تتصف   

 التـــــــاريخ البيــــــــــــــان المبلغ التــــــاريخ البيــــــــــــــــــــان المبلـــــــــــــغ
 
 
 

     

    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 T  وللتبسيط يستخدم على شكل حرف 



الفارق في   رصيد الحساب عبارة عن الفرق بين مجموع الجانب األكبر من الحساب والجانب األصغر منه، يسجل 

سنوات .  10الجانب األصغر وينسب إلى الجانب األكبر ،إلحداث التوازن بين الجانبين .مدة الحفظ في األرشيف   

 ميـــــــــــــــــــزان المراجعة : 

رقم الحساب -أعمدة:  06عبارة عن جدول يحتوي على كل الحسابات دون استثناء يحتوي الجدول على  هو   

األرصدة الدائنة والمدينة .   -4المبالغ المدينة والدائنة      -3اسم الحساب   -2   

 (SCF)  المحاسبي ترتب الحسابات في ميزان المراجعة حسب التصنيف المعتمد في النظام المالي  

 رقم الحساب اسم الحساب المبـــــــــــــــــــــالغ األرصـــــــــــــــــــــــــــدة

 مدينة  دائنة  مدينة  دائنة 

      
 
 

 المجمــــــــــــــوع ******  ******  ****  **** 

 خصائص ميزان الراجعة: 

سنوات.  10مدة الحفظ في األرشيف   

المدينة = مجموع المبالغ الدائنة مجموع المبالغ   

 ألن كل عملية مسجلة في الحسابات المعنية تخص تدفقا سواء كان خارجيا أو داخليا. 

 يقوم على مبدأ المصدر = االستخدام منه أي مجموع المصادر = االستخدامات . 

 مجموع األرصدة الدائنة = مجموع األرصدة المدينة 

 دور ميزان الراجعة: 

ة التسجيل المحاسبي فهو يسمح بالتأكيد من تساوي المصدر واالستخدام لكل عملية اي تطبيق مبدأ القيد  هو أداة مراقب

 المزدوج. 

يسمح بمعرفة وضعية أرصدة الحسابات في تاريخ اعداد ميزان المراجعة مثال رصيد حساب الصندوق يعبر عن  

 المبلغ الفعلي الموجود في الصندوق في ذلك التاريخ. 

رنة المتتالية بين مجموع موازين المراجعة بتوفير معلومات هامة لتسيير المؤسسة مثال تطور المبيعات.تسمح المقا  

 الميــــــــــــــــــــــــــــزانية:

تشكل االستخدامات الوسيطية التي تعبر عن ممتلكات المؤسسة و المصادر الخارجية التي تعبر التزاماتها ما يعرف  

 بالميزانية 

 

 



 األصــــــــــــــــــــــول  المبــــــــــــــــالغ الخصــــــــــــــــــــــوم المبـــــــــــــــــــــــــالغ
 **** 
 **** 

 االموال الخاصة 
 الديون 

 **** 
 **** 
 **** 

 االستثمارات 
 المخزونات 

 الحقوق 

 المجموع  *****  المجموع  ***** 

 مكونات الميزانية: 

سنوات.  10األرشيف مدة الحفظ في   

 1( االصول: 

أ(االستثمارات:  هي مجموعة الممتلكات التي حازت عليها أو اشترتها المؤسسة بهدف استعمالها بصفة دائمة من  

 امثلتها :المباني ،المعدات، واالدوات، معدات نقل.................الخ. 

2-المخـــــــــــــــزونات : هي مجموعة المواد التي اشترتها المؤسسة بهدف إعادة بيعها أو استعمالها من إنتاج  

 منتجات قصد بيعها من امثلتها :بضاعة ،مواد ولوازم ،منتجات تامة......................الخ. 

المدينــــــــــــــــون) الحقوق(: تتضمن الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة بمقتضى عالقتها مع الغير من أمثلتها  

سهم.................الخ الزبائن، البنك ،اال  

الخصــــــــــــــــــوم: هي التزامات حالية للمؤسسة ناتجة عن أحداث ماضية ،و التي تتطلب عملية سدادها وتسويتها  

تتطلب الدفع من موارد  خروج تدفقات من الموارد التي تملكها المؤسسة و تمثل منافع اقتصادية .فهي أصال مطاليب 

لتزامات أو عقود قابلة للتنفيذ قانونا بواسطة الدائن مثل حسابات الدفع وأوراق الدفع  و األجور  ،وتنشا عموما نتيجة ا

والفوائد......الخ. وتنشا بعض االلتزامات بنص القانون مثل الضرائب.    

 باإلضافة إلى التعريف السابق، يمكن القول انه يجب تصنيف الخصوم على أنها جارية في الحالتين التاليتين: 

أثناء الدورة االستغاللية العادية للمؤسسة.  –باعتبارها التزامات   –عندما يتوقع تسديها وتسويتها  -  

عندما تستحق التسديد خالل اثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية الختامية.  -  

وعليه فانه يجب تصنيف جميع الخصوم األخرى على أنها خصوم غير جارية ،السيما تلك الخصوم طويلة االجل  

 الحاملة للفوائد حتى ولو كان جزء منها قابل للتسديد خالل اإلثنا عشر شهرا إذا: 

شهرا.  12كان االستحقاق األساسي أكبر من  -  

البعيد. تتوقع المؤسسة إعادة التمويل على األمد  -  

توقع المؤسسة مؤكد من خالل اتفاق تمويل أو إعادة تمويل نهائي قبل غلق الحسابات )المصادقة على الكشوف   -

 المالية(. 

 

 

تمرين: مجمل األرصدة الصافية للحسابات  المستخرجة من الدفاتر التجارية إلحدى المؤسسات االقتصادية في أخر  

 السنة المالية بعد الجرد. 



 20000عمالء:  – 10000صندوق: – 20000مباني: – 15000موردو المخزونات: –دج 100000رأس المال: -

مبيعات   – 8000  مواد أولية ولوازم : – 15000معدات وأدوات: – 12000مخزونات البضائع: –

إيرادات   – 15000بنك: –  10000المواد األولية المستهلكة : – 2000مصاريف مختلفة: – 35000البضائع:

وقامت  – 20000مشتريات البضائع المباعة: – 18000معدات نقل: – 5000أعباء المستخدمين: –  0500مالية:

 المؤسسة خالل السنة الموالية بالعمليات التالية: 

دج. 500دج ودفع نقدا مصاريف نقلها بقيمة 8000شراء بضائع على الحساب بقيمة  -1  

دج. 4000شراء نقدا مواد أولية ولوازم بقيمة -2  

دج. 300دج، ودفع مصاريف شحن ونقل المبيعات بقيمة 3000دج تكلفتها 5000بيع بضاعة بقيمة  -3  

دج مقابل مصاريف الكهرباء الغاز. 1000دفع بواسطة شيك مبلغ   -4  

دج. 5000دج تكلفتها  8000بيع بواسطة شيك بنكي بضائع بقيمة -5  

دج. 2500تكلفتها  دج3000بيع نقدا كمية من المواد األولية و اللوازم بقيمة  -6  

دج مقابل مصاريف العمال. 4000دفع بشيك مبلغ   -7  

 8-  لوحظ استهالك ما قيمته  2000دج من المواد األولية واللوازم.  كما تم شراء في نفس اليوم على الحساب  

ع  دج من قط3000دج كما تم شراء في نفس اليوم على الحساب بقيمة  20000شراء على الحساب شاحنة بقيمة   -9

دج مقابل مصاريف نقل العمال. 1000غيار معدات النقل ،ودفع نقدا مبلغ  

 العمل المطلوب: 

 تنظيم الميزانية االفتتاحية؟  -1

2-  

تسجيلها مختلف العمليات في دفتر اليومية و ترحيلها إلى دفتر االستاذ.  -2  

تنظيم ميزان المراجعة. وتنظيم الميزانية الختامية  -3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تسيير المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزونات عناصر

 تحت إشراف األستاذ:شدود السبتي 

 

 :تعريف ادارة المخازن

يفة التخزين  هي  لقد عرفت ادارة المخازن على انها االدارة التي تتولى الجهود الحتفاظ باالصناف والعمل على بقاء تلك االصناف على حالتها ووظ       

 االحتفاظ باالشياء لحين الحاجة  وهي تقوم على اساس: 

 التخطيط وتنظيم المواد المخزونة.  -

 السيطرة عليها لغرض استمرا التخزين وتدفقها.  -

 وضع  نظام وتبويب وتوفير الماد وتحديد اماكن تخزينها بامان. -

 مرحلتين:مرحلة تخزي ن المواد الواردة ومرحلة تخزين المواد الصادرة.  ان وظيفة التخزين تتظمن -

 

 :اهداف ادارة التخزين

 ضمان تدفق المواد.  -1

 . -شراء اثناء االنخفاظ –االستفادة من فروق االسعار  -2

 استقبال واصدار السلع الجاهزة حسب الطلب .  -3

 استالم وتخزين النفايات في انتظار للتصرف بها.  -4

 تقادم السلع كلما وسرعة اكتشاف المواد الراكدة ومحاولة التصرف بها. التقليل من  -5

 :مسؤولية ادارة التخزين

 التي تؤديها هذه االدارة وما يحقق كل نشاط ومن هذه المسؤوليات: نعني بها االنشطة 

 :توفير النفقات -أ

 المال.  رأسمن المواد المخازن وعدم تجميد يمكن  االحتفاظ بأقل ما  -

 مخزون من التلف او الفقدان.الحفاظ على ال -

 ووسائل المناولة.  وأدوات التخزين الجيد واالستخدام الكفؤ للمساحات المخزنية  -

 :ضمان خدمة اإلنتاج واستمراره وضمان تدفق المواد -ب

 الفحص والتفتيش. -                               استالم المواد -

 صرف الخازن.  -توصيف وتنويع المخزونات                   -

 الحسابات المخزنية.  -مسك السجالت                                 -

 على المخزون.  والمحافظةجرد المواد    -الرقابة على المخزون                          -

 

 : والمقصود هو المواد التي يمكن تخزينها وهي: انواع المخزونات

 المقاييس والموازين. –المعدات والقطع الغيار.    –األجزاء المشتراة.    –األجزاء المصنعة.     –المواد األولية .   -

 ودائع العمالء.  –مواد التغليف.  –النفايات والفضالت.   –المواد تحت التشغيل.     -العدد تشمل كل األدوات اليدوية.    -

 

 :اجراءات التخزين
اء من ان مسؤولية إدارة التخزين استالم المواد من الموردين او من الداخل سواء من المخازن الفرعية للمخازن الرئيسية ,او ارجاع البضائع سو

 اإلنتاج . إدارة اإلنتاج او اإلدارات األخرى او استالم مخلفات 

 :االستـــــــالم إجراءات  -أ

 . الشراء   أمر إرسالالمخازن حال  إدارةالشراء  إدارة إخطاراستالم المواد من المردين:  -1

 البضاعة.  إلرسالاستالم امر المورد حالما يرى نفسه مستعدا  -

 شحن البضاعة في حالة وصولها.  -



 االستالم الفعلي للمادة وكتابة محضر االستالم والفحص.  -

 : لمخازن الفرعية الى المخازن المركزية إجراءات االستالم عند تحويل المواد من ا  -2

 كتابة إذن التحويل  –البد من كتابة التقرير في التلف والنقصان .       -

: إجراءات استالم في حالة إرجاع البضاعة من إدارة اإلنتاج وأية إدارة أخرى  -3       

القيام بالفحص والمراجعة.  –تنظيم إخطار إرجاع بضاعة .           -         

 : اإلنتاجاستالم مخلفات   إجراءات -4     

 بيعها. أو  أخرى استخدامها في مجاالت  أويجب تسجيلها في الدفاتر والسجالت حيث تخصص مكانا توضع به للتخلص منها     

 : وتخضع لالعتبارات التالية: الصرف إجراءات  -ب 

 سلطة الصرف.  -

 التحقق من الحاجة.   -

 الصرف. توقيت  -

 طرق الصرف من المخازن إلى اإلدارة األخرى.  -

 الصرف من المخازن إلى خارج المؤسسة.  -

 الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزني 

الجــــــــــــــــــرد: أهداف  

 نهائي من المواد. وذلك لمعرفة الموقف ال أرصدة مطابقة لما هو موجود فعال في المخازن وما تحمله السجالت المخزنية من  -
 االختالس او التالعب.  أو اكتشاف او استدراك اية محاولة للسرقة  -
 الضعف فيها ومن ثم المعالجة. المخزن والرقابة المخزنية وإجراءات االستالم والصرف ومعرفة نقاط  أنظمةفحص سالمة وصالحية  -
 الجرد يكشف لنا تراكم المخزون او تقادمه.  إجراءات  أنكما  -
 الجرد بغير وسيلة لضبط المركز المادي للوحدة اإلنتاجية إذ أن المخزون الفعلي بعد الجرد يعتبر أصال من األصول المتداولة.  -

ــــــرد:ـــــــــإجراءات الج  

عادة كافة المعلومات عن القائمين بعملية الجرد سواء كانت السجالت او بطاقة المخزن او ادلة المخزون وذلك لكي اليطلع   اإلدارة تخفي  -

في السجالت وما  بعض المعلومات او محاولة انطباق ماهو موجود فعال  إخفاء أوعرضة للضغوط  اكونوي  العليها القائمون  بالجرد لكي 

 ار عما يطابق السجالت . هو موجود فعال وذلك بالخب 

 . تحديد االفراد الذين سيقومون بالجرد وتنظيمهم بلجنة واحدة او عدة لجان ويفضل عدم اشراك امناء المخازن في هذه اللجان  -

على قسم المشتريات ولجان الفحص واال ستالم اشعار لجان الجرد باالصناف المشتراة التي في الطريق او في مخازن الموانئ اوتحت   -

 حص التي لم ترد فواتيرها وتم استالمها.الف

 عدم السماح للمخازن مباشرة اعمالها عند الجرد ويستثنى عند الجرد المستمر .  -

 اعادة كافة المواد التي صرفت باسم االعارة من المخازن قبل البدء في الجرد.  -

 حدة وواضحة لدى القائمين على الجرد. البد ان تكون وحدة القياس موحدة بين رجال الجرد كما البد من وحدة التسعيرة مو -

 يشمل الجرد كافة المواد .  -

 ان توضع اشارة على المواد التي تم جردها.  -

 يقوم افراد الجرد بجرد المخزون حسب ترتيب المخزون.  -

 تؤشر نتائج الجرد على صفحات السجالت وسندات الصرف واالستالم عند اتمام الجرد والتوقيع عليها. -

: سيتم التطرق اليها بالتفصيل مع التمارين.  زونات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمخطرق تقييم   

 

 

 

 



 االستثمار في المؤسسة وطرق اختيار المشاريع

:شدود السبتي األستاذ  إشراف تحت   

او المعنوية لراس المال.  من العوامل االقتصادية المهمة في المؤسسة االستمارات وهي في الواقع الصورة المادية    

 : االستثمار ومعنى االختيار

في الوقت الحالي من اجل الحصول من ورائها على نتائج في المستقبل, فبهذا المعنى   أموال االستثمار بالمعنى االقتصادي هو عملية صرف     

  األخراستعمل المعنى  إذا أوسع هذا المضمون معنى  الغرض.ويأخذ المحصل عليها حاليا لهذا   واألشياء يشمل االستثمار كل الموارد والمواد 

. األولعليه نهائيا في االستعمال  القضاءكل شيء يستعمل لفترات متوسطة أو طويلة ليعطي مردودا من وراء ذلك دون االقتصادي لالستثمار وهو   

,وتقدم نتائج جد مهمة في حياة المؤسسة.ومن   اإلنسان وفي هذا المعنى الثاني تدخل مختلف العناصر المعنوية مثل براءة االختراع وتكوين      

ة التي تلي ذلك  اذ يأخذ أكثر الجانب المالي سواء لما يقدم لتحصيل االستثمار او التدفقات المالي الناحية المالية فمعنى االستثمار ال يبتعد عن ما سبق 

   من إيرادات ونفقات أخرى تعطي النتائج بطرح النفقات من اإليرادات.

: العوامل المؤثرة في اختيار  االستثمارات  

تؤثر الدراسة المالية والتجارية عدد من العوامل األساسية:         

واالستعمال حتى نهاية  :وتجمع هذه التكلفة قيمة الحيازة عليه ومختلف مستلزماته والنفقات التي يتطلبها من بداية الحيازة تكلفة االستثمار  -1

 حياته االستعمالية  . 

 التاريخ   تشمل مختلف االيرادات التي يقدمها االستثمار عند تشغيله لمدة حياته حتى اخرها وما قد يبقيه من قيمة في ذلك : ايرادات االستثمار  -2

وهي المدة الزمنية التي يحياها االستثمار ويكون قابال للتشغيل فيها واعطاء نواتج عن ذلك,وتختلف هذه المدة حسب  :  مدة حياة االستثمار  -3

 طبيعة االستثمارات وطرق استعمالها.

وهو العادي الذي يطبق على القروض المحصل عليها وهو يتوافق مع   األول نالحظ ان هناك نوعين من هذا السعر ,:سعر الفائدة المطبق -4

دل  سعر الفائدة الموجود في االسواق المالية وقد يكون محددا ومسيرا او يكون طبقا للعرض والطلب على األموال ,اما النوع الثاني وهو المع

 . لألموالر الخصم وقد يختلف عن سعر الفائدة بق على ايرادات ونواتج االستثمار لحساب قيمتها الحالية,وقد يدعى سعالمط

فهذه الظروف   أخرى يعتبر المحيط االقتصادي من اهم العوامل المؤثرة في نتائج وتكاليف االستثمارات,ومن جهة :ظروف النشاط لالستثمار  -5

ف من عناصر الضرائب او المزايا  تعتبر بنفس المستوى والميزات لكل االستثمارات التي تكون تحت الدراسة واالختيار,بما في هذه الظرو 

 التي يتحصل عليها......الخ. 

,ولكن تعتبر نهاية  واألخر يختلف تاريخ تحقيق االيرادات ودفع االعباء خالل سنة او السنوات بين االستثمار :زمن تحديد االيرادات واالعباء  -6

 ريقة الحساب. السنة السنة هي زمن التحقيق وزمن الدفع في كل االستثمارات حتى تتساوى في ط

ان االستثمارات التي تحقق نتيجة ايجابية في مدة استعمالها,او على االقل تغطي مختلف تكاليفها بايراداتها ,اما ما  :االختيار يكون لالستثمارات -7

   يحقق منها نتائج سلبية فهو يخرج من هذا.

ثمارات.وسوف نتطرق الى اهمها وكيفية استعمالها.هناك عدد من الطرق تستعمل في المفاضلة بين االست:االستثمارات طرق اختيار  

:طريقة مدة استرداد رأس المال -أ(       

يستغرقها كل منها من اجل   يالمفضل حسب المدة الت أو األحسناالستثمار  ر:في هذه الطريقة يتم اختياكيفية استعمالها          

تكلفة االستثمار.لهذه الطريقة ايجابيات صافية تسمح في اقل مدة من تغطية  إيراداتهو  الذي يحقق  وأفضلهااسترداد "استرجاع" قيمته,

 وسلبيات وهذه الطريقة يفضلها المستثمرون من الدول الغربية في الدول النامية.  

كان هذا المعدل ألي   وإذااستثمار بعد تحديد المعدل الداخلي للعائد لكل استثمار , أحسن:يتم اختيار ئدطريقة المعدل الداخلي للعا -ب(    

استثمار يقل عن معدل الفائدة الموجودة في السوق يرفض المشروع ويتم اختيار المشروع الذي يحقق اكبر معدل داخلي,ويحسب هذا  

لية لصافي االيرادات مع القيمة االصلية لالستثمار.ويحدد المعدل الداخلي للعائد من  المعدل من العالقة التي تساوي فيها القيمة الحا

   المعادلة التالية:   

C=R*1-(1 + 𝑖) −𝑛 / 𝑖 

 

 



 بحيث:

C/قيمة حيازة االستثمار 

R/ التدفق النقدي الصافي للسنة 

 n/ مدة حياة االستثمار 

 𝑖/  معدل

 الفائدة 

 :صافي القيمة الحالية طريقة

:تعتمد في االختيار على حساب صافي القيمة الحالية لكل استثمار ثم ترك االستثمارات التي تحقق صافي قيمة حالية  كيفية استعمالها    

 تحقيقا لهذا الصافي قيميا . أكبرهاهي  وأحسنهاسالبة والقيام بالمفاضلة بين التي تحقق ص ق ح الموجبة 

التدفق النقدي الصافي بقيمته   إضافةومجموع التكاليف لالستثمار ,اي يتم  اإليرادات رق بين مجموعفقيمة الحالية للص.ق.ح تعني ال

   ويحسب بالعالقة التالية: األخيرةذه تكلفة الحيازة ويحدد الصافي بينهما بطرح ه إلىالحالية  

 

V.A.N=VAR – VAD 

 +𝑉𝑅(1 + 𝑖) −𝑛   (1 + 𝑖) −𝑠V.A.N = ∑ 𝑅𝑠𝑛
𝑠=1 

 

VAR                                                القيمة الحالية   لإليرادات/ 

VAD القيمة الحالية للنفقات /  

VR   .القيمة الباقية لالستثمار في نهاية حياته / 

Rs   صافي اإليرادات للسنة / 

n  . عدد السنوات او مدة االستثمار/ 

 

  وهناك عدة  طرق  يمكن التطرق اليها مع اعطاء التمارين لفهمها 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقياس : تسيير المؤسسات                          تحت إشراف األستاذ شدود السبتي 

  ـ مفهوم المؤسسة:1

 يصعب إعطاء تعريف موحد وجامع للمؤسسة، وذلك لعدة اعتبارات نذكر منها:     

التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة االقتصادية في أساليب تنظميها وتسييرها وفي أشكالها  •

 القانونية .

وتنوع نشاطات المؤسسة االقتصادية بسبب التطور التكنولوجي، وذلك بظهور عدة قطاعات  اتساع •

ونشاطات جديدة، وظهور مؤسسات تقوم بعدة نشاطات مختلفة في آن واحد، وفي أماكن متباعدة 

 من العالم كما هو عليه الحال في الشركات المتعددة الجنسيات.

االقتصادية، حيث تختلف نظرة المؤسسة في الفكر  اختالف اإليديولوجيات والمدارس الفكرية •

 االشتراكي عنها في الفكر الرأسمالي مثال.

 لذا سنحاول تعريف المؤسسة تبعا لمناظير مختلفة:

 ـ المؤسسة وحدة إنتاج وتوزيع:1ـ1

من تعرف المؤسسة على أنها تنظيم اقتصادي مستقل، يتكون من وسائل بشرية ومادية تمزج يما بينها        

 أجل إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع.

إذن تعتبر المؤسسة عون اقتصادي يتضمن وظيفة أساسية تتمثل في إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع في        

األسواق، ولتحقيق هذا الهدف تحوي المؤسسة عدة عناصر مثل المصانع، وكاالت تجارية، مستودعات، 

 مخابر...الخ.

اإلنتاجية عدة عوامل لإلنتاج منها اليد العاملة، المواد األولية والمنتجات نصف  وتتطلب العملية       

 المصنعة، الطاقة، تجهيزات اإلنتاج، حيث تتحول هذه العوامل إلى منتجات موجهة للعمالء.

ط كما تحتاج المؤسسة إلى المعلومات، براءة االختراع، تراخيص اإلنتاج، و موارد مالية لتمويل النشا      

 والشكل التالي يبين احتياجات العملية اإلنتاجية للمؤسسة: 

  

 

 

 

 

 

 



سوق منتجات 

 المؤسسة

 المؤسسة واالحتياجات اإلنتاجية 

 

 

 

 العمل                 األجور                           

 قيمة االستهالكات              

رقم  األعمال              ر 

                                    مواد أولية 
                                  قيمة التجهيزات 

 منتجات                                                

 

 موارد مالية       آالت وتجهيزات اإلنتاج                   

 اقتطاعات مالية                                              

 

 

 

 

 السوق الخلفي                                                                        السوق األمامي

 

 

 ـ المؤسسة وحدة لتوزيع المداخيل: 2ـ 1

ركز التعريف السابق على قدرة المؤسسة على اإلنتاج وأهمل عوامل مهمة تمثلت في اعتبارها أداة لتكوين وتوزيع         

 المداخيل التي أنتجتها على مختلف المتعاملين االقتصاديين والماليين.

 ـ المؤسسة وتكوين القيمة المضافة:1ـ  2ـ 1

لخدمات تتوجه هذه المنتجات إلى البيع، وينتج عن هذا مداخيل تتمثل في قيمة بعد إتمام عملية إنتاج السلع وا         

 المنتجات وبعد طرح قيمة االستهالكات الوسيطية الداخلة في تكوين المنتجات يتشكل ما يعرف بالقيمة المضافة للمؤسسة.

لفوائض وتقديم إضافات عن طريق تعتبر القيمة المضافة رصيد هام يعبر عن مدى نجاح نشاط المؤسسة في خلق ا        

 عمليات تحويل المواد األولية ومدخالت المؤسسة إلى سلع وخدمات ذات قيمة استعمالية موجهة إلى المستهلكين. 

 

 

 ـ توزيع المداخيل: 2ـ  2ـ 1

 المؤسسات المالية 

 

 

 

 سوق العمل

 

 المؤسسة

           

           

           

           

   

 

 

سوق المواد األولية 

 والمنتجات الوسيطية

 

 سوق تجهيزات اإلنتاج



تعتبر دخل صافي إن القيمة المضافة التي كونتها المؤسسة تمت من خالل تعاون مختلف المتعاملين وبالتالي فهي ال         

للمؤسسة بل يشاركها في ذلك عدة أعوان اقتصاديين وماليين والذين يستفيدون من أجزاء هامة من القيمة المضافة وذلك 

 على النحو التالي:

 يسدد جزء من القيمة المضافة في شكل ضرائب ورسوم موجهة إلى الدولة والجماعات المحلية . •

 ة إلى صناديق الضمان االجتماعي والتأمينات والمعاشات.كما يسدد جزء في شكل اقتطاعات موجه •

 كما يسدد فوائد مالية إلى البنوك والمؤسسات المالية لقاء قيمة األموال المقترضة. •

 جزء من األرباح يوجه نحو شركاء المؤسسة في شكل أرباح أسهم موزعة على المساهمين. •

 داخل المؤسسة وهي:إال أن هناك أجزاءا مقتطعة من القيمة المضافة تبقى 

قيمة االهتالكات والمؤونات وهي تلك األموال المخصصة لمواجهة تدني قيم االستثمارات وقيم الحقوق  •

 والمخاطر.

الجزء المتبقي من األرباح بعد التوزيع يبقى في المؤسسة على شكل احتياطات حيث يوجه نحو تمويل  •

 ي الصافي. االحتياجات المستقبلية وهو ما يعرف بالتمويل الذات 

 والشكل التالي يوضح تكوين القيمة المضافة وكيفية توزيعها على األعوان االقتصاديين:

 

 تكوين وتوزيع المؤسسة للقيمة المضافة

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 تجديد االستثمارات 

   

 

 

 

 

 

 تطوير االستثمارات  

يمكن قياس قدرة المؤسسة على تحقيق القيم بواسطة معدالت قياس األداء، و يتوقف ذلك على مدى الكفاءة        
 في التسيير حيث تستطيع المؤسسة تحويل المدخالت إلى مخرجات بأكبر فعالية ممكنة.

الموردون  

       

 

 

 المقرض 

 ض.
 أرباح

 
 أرباح
 موزعة

 
 ربح

 صافي

 األرباح   اهتالك    فوائد   مستخدمين   ضرائب 

االستهالكات             القيمـــة المضافــــــــــة    

القيمة                                      

 قيمــــــــــة اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــاج

 األجور 

 الدولة

ال
سة 

س
مؤ

 لل
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ذات
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ل
وي

تم
 

 الشركاء



معدل مردودية رأس ويستخدم لقياس قدرة األداء عدة مؤشرات مالية منها معدل الربحية أو ما يسمى ب      
المال، وهي مقارنة األموال المخصصة لتحقيق أهداف المؤسسة )تكوين القيمة( مع األموال الناتجة عن هذه 

 العملية. 

وحدة نقدية من المبالغ المدفوعة تدر  100مثال فهذا يعني أن كل  15% فإذا كان معدل المردودية يساوي      
 أرباح .وحدة نقدية في شكل  15على المؤسسة 

 ـ المؤسسة خلية اجتماعية:  3ـ  1

أهملت التعاريف السابقة للمؤسسة العنصر البشري والذي يعتبر المحور األساسي لنشاط المؤسسة، و           
 اهتمت بالجوانب المادية والمالية .

هامة حيث توفر تقوم المؤسسة بتوظيف عدد هام من العمال، وبالتالي فهي تقوم بوظيفة اجتماعية           
للعمال عدة احتياجات منها: األجور، استقرار العمل، التحفيز، الترقية، المركز االجتماعي، التكوين 

 والتأهيل...إلخ.

إذن يمكن اعتبار المؤسسة تجمع بشري يهدف إلى تحقيق هدف معين، إال أن هذه المجموعة تتميز بعدة           
اختالفات من نواحي عدة كالمؤهالت والثقافة و األهداف، وفي كثير من األحيان تختلف أهداف المؤسسة عن 

لب المتابعة والتسيير وهو ما يتم عبر أهداف األفراد وهذا يؤدي إلى ظهور عدة نزاعات داخل المؤسسة، تتط
 تسيير الموارد البشرية.

 ـ المؤسسة مركز التخاذ القرارات االقتصادية والمالية: 4ـ  1

تلعب المؤسسة أدوار هامة في اقتصاد السوق، باعتبارها مركز قرار اقتصادي، حيث تمس قرارات         
 نواع المنتجات، أسعار البيع طريقة توزيع المنتجات... الخ .المؤسسة جوانب مهمة في الحياة االقتصادية، منها أ

هناك العديد من القرارات تختلف باختالف مجموعة من المعايير، فحسب معيار الزمن تنقسم القرارات         
 إلى قرارات طويلة أو متوسطة أو قصيرة، وحسب األهمية هناك قرارات إستراتيجية أو تكتيكية أو عملية.

زداد فعالية اتخاذ القرار كلما منحت المؤسسة استقاللية في التسيير، ويترتب على هذه القرارات ت        
مسؤوليات عدة أمام أصحاب رؤوس األموال وأمام العمال ...الخ، لذلك يجب أن تتميز عملية اتخاذ القرار  

د المشكلة، جمع المعلومات بالدقة، و ال يتحقق ذلك إال إذا بنيت على أسس علمية وخطوات واضحة، وهي: وجو 
 حولها وتحليلها، وضع الخيارات الممكنة اتخاذ القرار المناسب، التنفيذ والمراقبة.

تتسم عملية اتخاذ القرارات بالشمولية، إذ تتواجد في كافة المستويات العمومية و األفقية، وتظهر في شكل       
 ة والسياسة التسويقية وسياسة الموارد البشرية ...الخ. سياسات أو استراتيجيات معينة، كاإلستراتيجية المالي 

 

 

 

 

 

 



 مقياس : تسيير المؤسسات                          تحت إشراف األستاذ شدود السبتي 

 

 مراحل إنشاء المؤسسة:

تتميز الحياة االقتصادية في العصر الحالي بحركة سريعة في ظهور المؤسسات و اختفائها، حيث تنشأ          
وتختفي اآلالف منها في العالم بشكل يومي، وذلك بسبب اشتداد المنافسة وتميز بعض النشاطات والقطاعات 

األسواق، حيث يعد البقاء فيها لمدة طويلة باالحتكار التام والجزئي، والذي تسبب في صعوبة اختراق العديد من 
 تحديا يكاد يكون مستحيال وتمر المؤسسة بعدة مراحل وهي: 

 ـ التنقيب عن فكرة مشروع المؤسسة:  1

 تعريف الفكرة:  ـ 1ـ 1

تعتبر فكرة مشروع المؤسسة اللبنة األولى لبنائها، إذ تعبر عن موضوع النشاط أو السبب الذي ستنشأ           
المؤسسة ألجله، ومتى كانت الفكرة ناجحة وقابلة للتطبيق ميدانيا، كلما زاد ذلك من احتمال نجاح المشروع 

ة ومادية فإن ذلك لن يكون له أي تأثير إذا ما والعكس صحيح، فمهما امتلك المنشئ من إمكانيات تجارية ومالي 
 كانت الفكرة غير قابلة للتطبيق أو مستهلكة ....

 ـ أنواع الفكرة: 2 ـ 1

 يتسع مجال األفكار ليشمل عدة جوانب ومصادر نوضحها من خالل الشكل التالي:

 مصادر التنقيب عن الفكرة                                             

                                                                                                                  

 

 

 

 

 ـ نشاطات معروفة: 1ـ  2ـ 1

وهي األفكار التي سبق تجسيدها سابقا في الميدان وتحولت إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة لها مكانة في          
لتالي فهذه الفكرة أقل خطورة من غيرها، ذلك ألنه سبق اختبارها ونجحت ميدانيا لعدة سنوات، كما السوق، وبا

أن المنشئ الذي يختار هذه الفكرة يستفيد من تجربة سابقيه في مراحل اإلنشاء، ومن ثم فلن تكون هناك 
  اقتصادية أو مالية أو تنفيذية.صعوبات كبيرة، و احتماالت النجاح كبيرة ما لم يصطدم ذلك بعراقيل تجارية أو 

 ـ أفكار اآلخرين: 2ـ  2ـ  1

ويتم ذلك اعتمادا على تجارب اآلخرين، حيث يتم تحسين الفكرة التي سبق تطبيقها في قالب جديد وذلك           
نواحي، منها تصميم جديد، تغيير أساليب االستهالك، طرق تسويق المنتوج، ويتم ذلك بالتنسيق مع  من عدة

          هيئات خاصة مثل الغرف التجارية والصناعية، ومنظمات التنمية االقتصادية المحلية....الخ

فكرةال  

 ابتكار جديد  تطبيقات جديدة   فرص حقيقية  نشاطات معروفة   أفكار اآلخرين 



تتمثل في شراء براءة كما أن اقتناء أفكار اآلخرين يخضع إلجراءات تنظيمية وقانونية خاصة            
 االختراع، ورخص االستخدام، والوكاالت التجارية، حقوق العالمة التجارية....الخ.

 ـ فرص حقيقية: 3ـ  2ـ 1

وهي من خصائص المحيط االقتصادي، إذ يحوي عدد من الفرص والتهديدات تبعا للتغير فيه، ومن              
تغيرات، وذلك اعتمادا على سلوك استراتيجي يضمن اقتناء الفرص ثم فالسلوك العقالني هو التأقلم مع هذه ال

 وتفادي التهديدات.

تختلف الفرص حسب حالة المحيط وحسب النوع ، فقد تكون الفرصة ذات طابع تجاري أو صناعي              
فرص عمل، أو تكنولوجي...الخ، فإنشاء مؤسسة كبيرة لوحدة إنتاجية في منطقة معينة يمثل عدة فرص: منها 

 فرص للتوريد واإلمداد، فرص للوكالت التجارية والتسويقية ...الخ.

تتميز الفرصة بأنها وضع مؤقت وسريع الزوال بسبب السرعة في تغير المحيط وبالتالي فالتعامل              
التجاري معها يجب أن يكون سريعا وفعاال، ويتطلب ذلك إلماما كبيرا بالمعطيات والمعلومات عن المحيط 

 والصناعي واالقتصادي والقانوني، ومقدرة كبيرة غلى التحليل والتدقيق في المعطيات واتخاذ القرار .

 ـ تطبيقات جديدة:  4ـ  2ـ 1

تنشأ المؤسسة في هذه الحالة بناءا على إيجاد تطبيقات جديدة لنشاطات قائمة، وذلك إما بتغيير استخدام          
 ، أو تغيير منطقة التوزيع نحو أسواق غير مشبعة...الخالمنتوج إلى نشاطات أخرى

 ـ ابتكار جديد: 5ـ  2ـ  1

وهي أهم وأصعب مجاالت التنقيب عن الفكرة، إذ يتطلب ذلك إنشاء منتوج جديد يعبر عن اختراع           
كما يتطلب تكنولوجي أو اكتشاف علمي، وال يتحقق ذلك إال من خالل امتالك مؤهالت علمية وتقنية فائقة، 

امتالك إمكانيات مالية هائلة سواء على مستوى البحث والتطوير أو على مستوى المرور من االبتكار نحو 
مرحلة التصنيع والتسويق، وبالتالي فهذا المجال يشما فقط المؤسسة الكبرى والتي لها قدرات إبداعية كبيرة 

 اعتمادا على وظيفة البحث والتطوير.

ختراعات والتطبيقات الجديدة، تحتاج الفكرة إلى حماية قانونية خاصة وذلك ضمانا لحقوق في حالة اال         
 صاحبها حيث يمكن اللجوء إلى عدة مؤسسات محلية ودولية لحماية الفكرة، وتتجرأ مواضيع الحماية كاآلتي:

 حقوق المؤلف. •

 حقوق الملكية الصناعية. •

 اإلبداع التكنولوجي. حماية •

 العالمة التجارية. •

وعليه فال يمكن االستفادة من الفكرة إال بإذن صاحبها، وذلك بناءا على عمليات تسويق الفكرة إلى               
 مختلف العمالء )منشئ المؤسسات(.

 ـ الدراسة التسويقية: 2

قابليتها للتطبيق، وتتناول تقدير حجم الطلب المتوقع تعتبر هذه الدراسة االختبار األول لمدى نجاح الفكرة و         
على المنتجات المزمع إنتاجها، وذلك اعتمادا على مبدأ "الطلب يخلق العرض" إذ ال يمكن المرور إلى اإلنتاج 

 والتصنيع إال بعد التأكد من وجود طلب حقيقي وتنقسم هذه الدراسة غلى جانبين:



 ـ الدراسة الكمية:  1ـ  2

استهالكها، وتحليل  يتم إجراء دراسة كمية تتمثل في تقدير عدد العمالء المحتملين والكميات المتوقع        
 العالقة بين السعار والكميات، أخذا بعين االعتبار العناصر التالية:

 المنافسون الحاليون والمحتملون . •

 المنتجات والنشاطات البديلة. •

 .التغيرات الموسمية في الطلب على المنتوج •

 وفي األخير يمكن استخالص وتقدير الكميات المطلوبة من المنتوج ) تحديد عدد الوحدات الواجب إنتاجها (.

 ـ الدراسة النوعية:  2ـ  2

تتمثل في تحديد نوعية العمالء المستهدفين ومختلف العناصر المؤثرة على استهالكهم كاألذواق والعادات       
 االستهالكية ومدى تأثرهم بالسياسات التسويقية ومنها السعر والترويج ونقاط التوزيع وخصائص المنتوج .

يث يتم حصر السوق المستهدفة ومن ثم تحديد تعتمد هذه المرحلة بشكل أساسي على عملية تقطيع السوق، ح      
الحصة السوقية المتوقعة من خالل تحديد األزواج ) منتوج ـ سوق ( وفي األخير تقدم هذه الدراسة المنحى العام 

 لألسعار الواجب تطبيقها ) تحديد السعر التقديري للوحدة الواحدة (.

 الجوانب األساسية للدراسة التسويقية

 

 

 

 

 

 انطالقا من الدراسة الكمية والنوعية يتم تحديد رقم األعمال التقديري كاآلتي:
 

 
 ـ الدراسة االقتصادية: 3

بناءا على رقم األعمال المقدر في الدراسة السوقية، تتوجه الدراسة االقتصادية إلى تقدير الوسائل      
وإلمكانيات اإلنتاجية، وتحديد المراحل اإلنتاجية المتمثلة في عمليات الشراء ) التموين(، المقاولة بالباطن الجزئية 

 ح اإلدارية، ومن تحديج التكلفة الوحدوية التقديرية للمنتوج.أو الكلية، االستثمارات، العمليات التجارية، المصال

بعدها يتم حساب مصاريف االستغالل وعليه يمكن حساب القيمة المضافة والنتيجة الصافية وعليه يمكن     
ذ للقائمين على الدراسة االقتصادية تقدير مردودية المشروع وبالتالي تحديد الجدوى االقتصادية وبناءا عليها يتخ 

 قرار الشروع في النشاط.

 الدراسة المالية:   ـ 4

 ـ التقديرات المالية: 1ـ  4

 دراسة كمية : تقدير الكميات المطلوبة  

 دراسة نوعية : تقدير سعر البيع

 

 

 

م األعمال التقديري  تحديد رق الدراسة التسويقية   

 رقم األعمال التقديري= عدد الوحدات المقدرة × السعر التقديري 

 



من خالل رقم األعمال التقديري يقوم المسؤول المالي بتقدير حجم االحتياج في رأس المال العامل       
وهي االحتياجات الناتجة عن النشاطات األساسية والمتمثلة في آجال المخزون آجال  BFRexلالستغالل 

تثمارات يتم تحديد رأس المال الموردون، وبناءا على االحتياج في رأس المال العامل واحتياجات تمويل االس
 الضروري للعمليات األساسية للنشاط. 

وبعد تحديد االحتياجات التمويلية الضرورية تأتي مرحلة البحث عن مصادر التمويل والمتمثلة في االستدانة      
مساهمة المتوسطة وطويلة األجل من البنوك واإلعانات المقدمة من طرف الدولة، إضافة إلى فتح رأس المال لل

 من طرف مختلف المتعاملين. 

 ـ البحث عن مصادر التمويل: 2ـ  5

تعد هذه الخطوة التحدي األهم لمنشئ المؤسسة، لما تحمله مصادر التمويل من أهمية بالغة في أي نشاط          
مشروع اقتصادي، وعليه فتحديد االحتياجات المالية والبحث عن مصادر التمويل يعد األساس إلرساء قواعد 

 المؤسسة.

 وتتضمن: االحتياجات المالية الدائمة:         

وهي االعتمادات المالية الضرورية لالنطالق في النشاط ومنها المصاريف  المصاريف اإلعدادية: •
 اإلدارية والقانونية لإلنشاء، مصاريف اإلشهار والتعريف بالمؤسسة....الخ 

وهي األصول األولية ومنها: المقر الرئيسي،مصاريف اإلنشاء حيازة آالت اإلنتاج  االستثمارات: •
 سيارات...الخواالستغالل، مستلزمات اإلنتاج، ال

وهي األموال التي ينبغي توفيرها من أجل تغطية االحتياجات  االحتياج في رأس المال العامل: •
الناتجة عن التباعد الزمني بين آجال الموردين آجال العمالء، آجال المخزون، ومختلف عناصر 

 االستغالل األخرى.

 حيث لدينا نوعين من الموارد: الموارد المالية الدائمة: •

 وتتضمن رأس المال التأسيسي للمالك والشركاء،وإعانات االستثمار الممكنة. موال الخاصة:األ •

وهي تلك األموال المفترضة من البنوك والمؤسسات المالية  الديون المتوسطة وطويلة اآلجل: •
 قصد تمويل االحتياجات المالية الدائمة.

 والجدول التالي يوضح مصادر التمويل :

 ساسية عند إنشاء المؤسسة مصادر التمويل األ

 المصدر  نوع التمويل 
 المنشئ، الشركاء  األموال الخاصة ) االدخار الشخصي( 

 الدولة، الجماعات المحلية...الخ المساعدات والمنح الممنوحة لألفراد 

التنمية   منظمات الهيئات والمنظمات، الجماعات المحلية، القروض الشرفية )دون ضمان(  
   االقتصادية، الصناديق الخاصة....الخ 

 البنوك ومؤسسات القطاع المصرفي   القروض البنكية 

مؤسسات )رأس المال ـ المخاطر(، نوادي  مساهمات رأس المال
 المستثمرين، المستثمرون الخواص....الخ

 الدولة والجماعات المحلية  مساعدات ومنح موجهة للمؤسسة 

مؤسسات اإلقراض، قروض إنشاء المؤسسة،  قروض متوسطة وطويلة الجل 
 مؤسسات تدعيم وتشغيل الشباب...الخ 



 البنوك والهيئات المختصة....الخ. قروض االيجار

 

 ـ المرحلة التنفيذية: 5

نلخصها تنفيذ مشروع المؤسسة على أرض الميدان يتطلب مجموعة من العناصر واإلجراءات والتي          
 كاآلتي:

 ـ اختيار الشكل القانوني: 1ـ  5

ومن الضروري تجنب إطار الشركة الفردية فرغم ميزة البساطة التي يوفرها التمويل وتعاظم المسؤولية           
 الشخصية عن أعمال المؤسسة .

المسؤولية وهناك أشكاال قانونية أخرى ومنها شركات المساهمة، شركات التضامن، شركة ذات          
المحدودة، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، وفي حالة غياب الشراكة يمكن اتخاذ شكل مؤسسة 

 الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة.

 ـ إعداد ملف اإلنشاء: 2ـ  5

وهو ملف متوفر لدى الهيئات المتخصصة في إنشاء المؤسسات ومنها السجل التجاري، مصالح          
 ئب، الغرفة التجارية والصناعية...الخ.الضرا

 ـ فتح حسابات بنكية وجارية: 3ـ  5

وتتمثل في بناء قناة للتدفقات النقدية بين المؤسسة ومختلف المؤسسات البنكية والمالية، حيث يفتح المؤسسة        
 خارجية . حسابات بنكية أو بريدية جارية في المؤسسات المصرفية وطنية و/ أو أجنبية،محلية و/أو 

 ـ الملف المقدم إلى حاملي رؤوس األموال: 4ـ  5

هو ملف يحوي مختلف الدراسات المتعلقة بإنشاء مشروع المؤسسة، يقدم إلى البنوك من أجل الحصول        
على قروض بنكية، كما يقدم إلى المصالح الضريبية من أجل التصريح بوجود المؤسسة و بداية نشاطها، كما 

ئات التشغيل والعمل والهيئات االجتماعية من أجل التصريح بالموظفين، ويقدم كذلك إلى مؤسسات يقدم إلى هي
 التأمين من أجل تأمين النشاط ضد المخاطر.

 

 ـ اإلعالن عن إنشاء المؤسسة: 5ـ  5

مرحلة ضرورية من أجل معرفة الوضعية المالية، وذلك من خالل معرفة ردود أفعال العمالء  وهي       
 المحتملين، تحديد وضعية المؤسسة اتجاه الطلب في السوق واتجاه المنافسين.

تتم هذه المرحلة باستخدام اللوحات اإلشهارية، مواقع اإلنترنت، تسجيل المؤسسة في الدليل السنوي الدولي       
 للمؤسسات المستحدثة، تنشيط مصلحة العالقات العامة، إقامة نشاطات إعالمية عن طريق وسائل اإلعالم.

 ـ االنطالق في النشاط: 6ـ  5

 ومن الضروري االعتماد على نظام الطلبيات من أجل تجنب عمليات التخزين قدر اإلمكان.      

 ـ متابعة عملية االنطالق في النشاط: 7ـ  5



يقوم جدول القيادة بمقارنة االنجازات بالتقديرات المعدة سابقا ومن ثم تحديد االنحرافات وتصحيحها آنيا،        
راقبة الوضعية المالية وقدرة المؤسسة على السداد، والشكل التالي يلخص الخطوات أما مخطط الخزينة فيسمح م

 السابقة: 

 الخطوات األساسية إلنشاء المؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ تصفية المؤسسة: 6

تختفي المؤسسة عندما تفقد ثروتها ) الفوائض المالية المكونة والمتراكمة خالل فترات النشاط(، وذلك        
بسبب فقدان مستويات السيولة في الخزينة، ويتحقق ذلك بإدارة مسيري المؤسسة عند حالة التوقف عن الدفع، أو 

 بإشهار اإلفالس وتصفية المؤسسة وبيع أصولها لتسديد مستحقات الدائنين.بواسطة حكم قضائي والذي يقضي 

في هذه الحالة تعمل السياسة المالية مع النظام القانوني المعمول به على جرد الممتلكات وإعادة تقييمها ومن       
 ل واحد منهم.ثم طرحها إلى البيع وجمع أموال التصفية وتقسيمها على الدائنين حسب الوضع القانوني لك

 الفكرة: المشروع المراد انجازه
 العمليات التقنية واإلدارية  

 الشكل القانوني للمؤسسة  
 الوسائل التقنية واالستثمارات  

 

 المشروع: 

 التشكيل والبحث عن الدعم 

 األزواج: منتوج/سوق 

 األفراد 

 مردودية المشروع  

 

 العالقات المالية و البنكية   الدعم المالي للمشروع 

 انطالق العمليات  

 النشاطات االقتصادية  
 اإلجراءات المالية القانونية  

 بداية النشاط 



 ـ التصفية بإرادة المالكين: 1ـ  6

 ـ حالة الشركات: 1ـ  1ـ  6

في حالة الشركات يمكن للمالكين بناء على توجيهات السياسة المالية والمسيرين الماليين ايجاد حل         
للصعوبات المالية الحالية في إطار مجموعة من البدائل المتاحة ومنها على سبيل المثال بيع حصة من األصول 

اعية من أجل التخلص من موقف التوقف عن وتقليص حجم المؤسسة أو تحويل جزء من الديون إلى األموال الجم
 الدفع، أو االندماج مع مؤسسات قائمة...الخ.

 ـ حالة المؤسسات الفردية : 2ـ  1ـ  6

حفاظا على ثروة المالك والدائنين معا تتوجه السياسة المالية نحو بيع أصول المؤسسة من أجا استرجاع       
يدة وبداية النشاط من جديد وتسديد الديون المستحقة عليه دون جزء من الثروة، وعليه يمكنه إنشاء مؤسسة جد

 اللجوء إلى إشهار اإلفالس، وبالتالي المحافظة على المكانة التجارية في السوق.

 ـ التصفية القانونية :  2ـ  6

األمور إلى في هذه الحالة ال يكون للسياسة المالية ممثلة بمتخذي القرارات المالية أي دور، وتسلم كل          
ممثل قانوني يقوم بمختلف العمليات مع مراعاة حقوق المالكين والدائنين معا ويمكن تلخيص الخطوات السياسية 

 لعملية التصفية القانونية للمؤسسة من خالل الشكل التالي :

 إجراءات التصفية والتسوية القضائية
   

 

 

 

 

 

 

 

 ـ التوقف عن الدفع: 1ـ  2ـ  6

عن حالة اإلعسار المالي للمؤسسة وهي توقف المؤسسة عن دفع ديونها بسبب انعدام تعبر هذه المرحلة       
السيولة المالية وعليه يحدد القانون التجاري مدة معينة لتسديد مستحقات أو إشهار اإلفالس وهو إجراء يقضي 

 بدعوة مختلف الدائنين الستفاء حقوقهم. 

 ـ حجز المحكمة: 2ـ  2ـ  6

نهاية المدة التي حددها القانون تقوم المحكمة بحجز ممتلكات المؤسسة لمنع المالكين التصرف فيها )  عند       
 رفع اليد ( 

 ـ حكم المحكمة: 3ـ  2ـ  6

التوقف عن  

 الدفع
حجز  

 المحكمة  

 الحكم

التصفية  

 القانونية 

 التسوية  

 

 

 

 

 

التصفية  

 القانونية 

مخطط  

 االستمرار 

مخطط  

 التنازل 



 بعد تعيين مجلس يصدر حكم المحكمة والذي يتجزأ إلى حالتين:       

وهو اتفاق بين الدائنين والمؤسسة يقضي بتمديد آجال الدفع واستمرار  الحكم بالتسوية القضائية : •
المؤسسة في نشاطها وذلك في حاالت توفر إمكانية إنجاح المؤسسة في دفع ديونها، وفي حالة 

 كون نشاط ذو أهمية حيوية بالنسبة للمجتمع واالقتصاد.

يقضي القاضي بتصفية أصول  إذا لم تكن هناك إي إمكانية لتسوية قضائية الحكم بالتصفية : •
المؤسسة حيث يعين وكيل التفليسة والذي يقوم بالتنسيق مع جماعة الدائنين وتحديد قيمة الديون 

وحصر حاالت االمتياز والرهون التي ال تنتمي إلى جماعة الدائنين، وبعد بيع األصول في المزاد 
 ها تتم عملية إغالق عملية التفليسة .العلني تقسم األموال على الدائنين حسب قسمة الغرماء، وبعد

 

 
 
  

  


