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 - أ  - 

  

لقد  شغلت املؤسسة االقتصادية حيزا معتربا يف كتابات و أعمال االقتصاديني األوائل باعتبارها النواة األساسية يف 

ية ألن نشاطها يتضمن جمموعة من العناصر النشاط االقتصادي للمجتمع ، كما أا تعترب من العالقات االجتماع

  .البشرية متعاملة فيما بينها من جهة وفيما بينها وبني العناصر املادية والعناصر األخرى املعنوية من جهة ثانية

وهي تسعى مبجملها اىل األرباح و تعترب هذه ) خدماتية ، فالحيه، صناعية( وقد اختذت املؤسسة عدة أشكال 

افها اليت تسعى اىل حتقيقها، وحىت تقوم املؤسسة بنشاطاا على أكمل وجه و لتصل اىل غايتها األخرية أهم أهد

املرجوة ال بد هلا من االستناد اىل وظائف أساسية والتنسيق اجليد بينهما، هذه الوظائف ختتلف باختالف طبيعة 

ؤسسات كوظيفة اإلدارة املالية و إدارة املؤسسة وأهدافها، وبرغم من ذلك إال أنه توجد وظائف مشرتكة بني كل امل

  .املوارد البشرية

إن املؤسسة توجد يف بيئة كثرية التقلب و التغري و أصبح من الضروري االهتمام باملشكل املايل املرتبط باحلياة املؤسسة 

بط بقوة اإلدارة ولكي تستطيع االستمرار تبقى حباجة إىل مصادر مالية، و بالتايل فان منو املؤسسة و نشاطاا مرت

املالية على توفري السيولة الالزمة لتحقيق أهدافها، كما تضمن التنسيق بني مجيع أطراف املؤسسة بغرض حتقيق املر 

دودية وتوفري السيولة،  فاإلدارة املالية هدفها حتديد االحتياجات من األموال و الكميات يف الوقت الالزم للحصول 

  . ار مصادر التمويل املناسبة و فعالية تسيري األموال املتوفرة للمؤسسةعليها و أوقات صرفها، و اختي

كل هذا يرتكز على وجود الرشادة و العقالنية يف احلصول على األموال و استعماهلا، وقد تطور مفهوم اإلدارة املالية 

يزال اهلدف  يل كان دائما والمع تطور الظروف االقتصادية و التغري املستمر يف األوضاع املالية  غري أن مشكل التمو 

الرئيسي للمسريين  املاليني و أصحاب املؤسسات نظرا لندرة املصادر التمويلية و صعوبة اجياد السياسات و اخلطط 

  .لتحقيق التوازن املايل
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  :  موضوع الدراسة الشكاليةو بناءا على ما قدمناه نطرح ا

ية في الحصول على مصادر التمويل لتغطية احتياجات إلى أي مدى تمكن رشادة و عقالنية اإلدارة المال

  المؤسسة؟

  :ومن االشكالية اليت حتمل األسئلة الفرعية التالية

 ما هو مفهوم اإلدارة املالية و ما هو الدور الذي تؤديه؟ �

 ما هي أمهية اإلدارة املالية؟ �

 ما هي أهم مصادر التمويل املؤسسة؟ �

  :فرضيات البحث

 .دارية املتعلقة بتنظيم حركة األموال الالزمة لتغطية كل االحتياجاتإلهي الوظيفة ا تعترب اإلدارة املالية )1

 .تلعب اإلدارة املالية دورا هاما يف أداء املؤسسة و تعترب النواة األساسية فيها )2

 .توجد عدة مصادر تلجأ إليها املؤسسة للحصول على التمويل )3

  :أهمية البحث

  .دارة املالية يف إجياد مصادر التمويل املثلى لتغطية احتياجات املؤسسةتكمن أمهية البحث يف معرفة دور اإل

  :دراسةدوافع ال

  :توجد عدة دوافع  دفعتنا هلذا البحث

 .إن املوضوع ذو صيغة مالية و من مت متعلق بتخصص )1

.موضوع اإلدارة املالية كان أحد حبوث السنوات املاضية )2
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  :أهداف البحث

 .دارة املالية و أهداف اليت تسعى إىل حتقيقهاإظهار الدور الذي تلعبه اإل �

 .التعرف على مصادر متويل املؤسسة و كيفية االختيار بينهما �

  :منهج الدراسة

  .إن منهج املتبع يف موضوع البحث هو منهج وصفي يف جانب النظري، وعلى املنهج التحليلي يف جانب التطبيقي

  :محتوى الدراسة

حة وكذا اختبار مدى صحة الفرضيات موضوع الدراسة، فان البحث مقسم إىل لإلجابة على اإلشكالية املطرو 

  :قسمني

قمنا بدراسة اإلدارة املالية و أمهيتها و كذا وظائف املدير املايل وأهم صالحياته و خصوصياته و : الفصل األول

  .مبادئ اإلدارة املالية و أهم أهدافها

ل املؤسسة وكذا التطرق اىل اإلدارة املالية يف اجلانب التطبيقي وذلك قمنا بدارسة أهم مصادر التموي: الفصل الثاين

بوظائفها و عالقتها بالوظائف األخرى باملؤسسة موضوع الدراسة واىل مصادر متويلها، ويف اخلامتة العامة قدمنا 

.خالصة حول الدراسة



 

 

  

  

  

  

        ::::فصل األولفصل األولفصل األولفصل األولالالالال

        االدارة الماليةاالدارة الماليةاالدارة الماليةاالدارة المالية



 االدارة المالية :الفصل األول 

 
1 

  

  

 : الفصلمقدمة 

ة املالية الدعامة األساسية يف املؤسسات االقتصادية ،يف وقتنا احلايل فهي اال الذي يتم فيه اختاذ تعترب اإلدار       

القرارات،وكذا السياسات املالية املتعلقة بكل ما خيص املؤسسة سواء يف الوظيفة اإلنتاج أو الوظيفة التسويق،و يقوم 

ريني يف املؤسسة،فهو يشارك يف اختاذ القرارات ألن له املسؤوليات و على إدارا املدير املايل الذي يعترب من كبار اإلدا

السلطات،و يسعى دائما لتحقيق أهداف املؤسسة اليت متكن يف زيادة القيمة السوقية هلا و احملافظة على السيولة 

  .تطرق إىل ثالثة مباحث نإضافة إىل حتقيق األرباح،ويف هذا الفصل سوف 

 .دارة املاليةماهية اإل: املبحث األول

 .مبادئ ودور اإلدارة املالية وعالقتها بالوظائف األخرى: املبحث الثاين

 .املدير املايل: املبحث الثالث
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  .دارة الماليةإل ا: المبحث االول

اية املالية تغريات كبرية ، خاصة يف اآلونة األخرية ، وقد احنصر جمال اإلدارة املالية يف بد اإلدارة لقد عرف جمال     

التوظيف األمثل ك  للمنشأة ،و لكن الكتابات احلديثة أعطت اإلدارة املالية جماال واسعا  ةتطورها بتدبري األموال الالزم

  .للمصادر املالية

  .دارة المالية و خصائصهاإلمفهوم ا: المطلب األول

  .مفهوم االدارة املالية : أوال 

االداري الذي يهتم خبلق واحلفاظ على القيمة االقتصادية أو وزمالؤه االدارة املاليةً هي النشاط Keownيعرف  .1

 .الثروة ً 

دارة املالية بأاً الوظيفة اخلاصة بوضع خطط التمويل واحلصول على إلاBrigham et Grapensteيعرف  .2

1ً.ممكن  املوارد املالية واستخدامها بالطريقة اليت تؤدي اىل زيادة فعالية عمليات واجنازات املؤسسة اىل اقصى حد
 

ومها من املدرسة القدمية اإلدارة املالية بأًا الفعالية املتعلقة بتخطيط Du Gall et Gu thmemعرف  .3

 .وجتهيز األموال ورقابتها وإدارا يف املنشأةً 

اإلداري أو جمموعة الوظائف ومها من املدرسة اددة فقد عرفاها بأاً احلقل up ton et How ordأما .4

تعلقة بإدارة جمرى النقد والرامية لتمكني املنشأة من تنفيذ أهدافها ومواجهة ما يستحق عليها من اإلدارية امل

 .التزامات يف الوقت احملدد هلاً 

                                      
  . 13ص2006دار اجلامعية اسكندرية طبعة  ً◌اإلدارة المالية مدخل اتخاذ القرارً مجال الدين مرسي ،أمحد عبد اهللا اللحلح   1
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دارة املالية تلعب دورا مهما يف ختطيط املايل وإدارة إلمن املدرسة احلديثة أًن اJohnsonويرى   .5

  .ستمرار املنشأة باإلضافة اىل جتهيز وسائل الدفع ً ومواجهة املشاكل االستثنائية لضمان ا.األصول

ً◌ اإلدارة املالية هي مجيع أوجه النشاط اإلداري أو الوظيفة اإلدارية املتعلقة بتنظيم حركة األموال الالزمة لتحقيق 

  2ً.أهداف املشروع بكفاية انتاجية عالية والوفاء بالتزاماته املستحقة عليه يف مواعيدها

  .االدارة املالية خصائص : ثانيا 

  :اإلدارة املالية جزء ال يتجزءا من إدارة املؤسسة ككل ومن أهم خصائصها مايلي    

 .أا تتغلغل يف مجيع أوجه النشاطات املؤسسة فأي نشاط ال يكون منعزل عن النواحي املالية - 

 .شديد يف اختاذ القراراتإن القرارات املالية قرارات ملزمة للمؤسسة يف أغلب األحيان ولذلك وجب احلذر ال - 

 .إن بعض القرارات املالية مصريية للمؤسسة يتوقف عليها جناح املؤسسة أو فشلها - 

إن جناح القرارات املالية ال تظهر سريعا ، بل تستغرق زمن قد يطول مما يؤدي إىل صعوبة إصالح اخلطأ إذا كانت  - 

  3القرارات خاطئة 

  . و وظائفهادارة المالية إلأهمية ا:  المطلب الثاني

  .أمهية اإلدارة املالية : أوال 

  :اإلدارة املالية يف تتجلى أمهية

 .اإلدارة املالية تستخدم األموال داخل املشروع بالشكل الذي ينسجم مع املؤسسة - 

 .تسعى إىل حتقيق األهداف املسطرة وذلك من خالل سالمة القرارات املالية   - 

  .نتاج والتسويق بأسلوب الوظيفة املالية وكفاءة املديرين املالينيطار االإدارات األخرى ضمن إلتؤثر على ا  - 

                                      
2
  .23، ص 1997، اجلامعة املفتوحة لييب  ً ً◌ االدارة المالية منهج تحليل شاملعدنان هاشم رحيم السامراين    

3
،  2000، دار الصفاء عمان، طبعةدارة المالية والتحليل المالًيً◌◌ً إلاعبد احلليم كوجة ، علي ربايعة ياسر سكران ، موسى مطر ، توفيق عبد الرحيم يوسفً    

  .14ص
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4 .تعاجل موضوعات مالية مستقبلية ومعرفة األموال املطلوبة لتمويل خمتلف األنشطة  - 
 

  :دارة املاليةإلوظائف ا: ثانيا 

عليها التعامل مع العاملني تتوىل اإلدارة املالية تنسيق عمليات التخطيط والتنبؤ وهذا يعين أن  :التنبؤ والتخطيط  •

يف األقسام األخرى داخل املؤسسة من أجل توحيد اجلهود وتنسيقها بالشكل الذي يؤدي اىل رسم مستقبل 

5.مشرق للمؤسسة وحتقيق أهدافها
 

ة التخطيط املايلً  هو استقراء املاضي للمؤسسة من الناحية املالية، ودراسة احلاضر والتنبؤ باالحتياجات املالي يعرف

  .املستقبلية ً 

  6.التنبؤ املايلً  هو علم و فن التوقع بأحداث مالية يف املستقبل ً 

متتاز املؤسسة الناجحة بزيادة منو املبيعات  واليت تتطلب استثمارات : اتخاذ القرارات االستثمار والتمويل  •

دارة املالية تساعد يف اختاذ جديدة يف اآلالت واملعدات ملواجهة الطلب املتزايد على املنتجات املؤسسة، ان اال

  .القرار يف حتديد أي األصول اليت حتتاجها لالستثمارات يف املؤسسة وطريقة متويل شراء هذه األصول

دارة املالية التنسيق مع موظفو األقسام األخرى خبصوص كافة القرارات اليت إلعلى موظفو ا: التنسيق والمراقبة  •

 .يع القرارات اليت يتم اختاذها هي قرارات ذات تأثري مايل فعلي يتم اختاذها داخل املؤسسة ، ان مج

تواجه املؤسسة العديد من املخاطر النظامية واليت تؤثر على البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة مثل  :إدارة المخاطر  •

يت تؤثر يف مستويات التضخم ، النمو االقتصادي ، الركود ، احلروب و االضطرابات السياسية ، أو املخاطر ال

                                      
4
  .08، صفحة 2004، املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية اجلزائر، طبعة  ً ً◌التسيير الماليمبارك لسوس     

5
  .21، ص 2007، دار املسرية للنشر والتوزيع ،طبعة  ً دارة الماليةإلأساسيات اعدنان النعيمي ، ياسني كاسب خرشهً     

6
  .  38-33، ص 2010، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع ، طبعة  ً دارة الشركات المتقدمةإدريد كامل الشبيبً      
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املؤسسة دون تأثري يف املؤسسات أخرى مثل عدم القدرة على تصريف املنتجات لدى جيب عى احمللل املايل 

7.التدخل 
 

  .دارة المالية ومجاالتها إلأهداف ا:  المطلب الثالث

  .أهداف اإلدارة املالية :أوال 

دارة إلتل مكانا بارزا يف أسلوب تقييم أداء ايرتبط تعظيم الربح ارتباطا وثيقا مبالك ، وحي:  هدف تعظيم الربح  .1

حتقيقه ويصبح املرشد الرئيسي لإلدارة املالية ، يف اختاذ  الربح كهدف يسعى أصحاب رأس املال إىلفان تعظيم 

اذ القرارات املالية كما يتم تقييم أداء اجلهاز املايل أو الوظيفة املالية كما بناءا على مسامهتها يف حتقيق هذا اهلدف 

املوزع أو بشكل غري بح الذي هو جزء حيصل عليه مستثمر بشكل مباشر كصايف الربح ر ال أن هناك فارق بني

مباشر كصايف األرباح احملتجزة وأن الرحبية هي امكانية احلصول على نتائج اقتصادية أكرب من العناصر املستخدمة 

.8
 

إن هدف تعظيم الربح يهمل العديد ) : المنشأة تعظيم قيمة ( هدف تعظيم القيمة أو تعظيم ثروة المالك   .2

من العناصر األساسية واهلامة خصوصا العوائد املتوقعة ، التوقيت تلك العوائد واملخاطر الكامنة يف الوائد إضافة 

إىل كونه قاصر عن تلبية أهداف ومصلح كافة األطراف ذات العالقة بنشاط املنشأة، كل هذا أدى إىل ظهور 

 االعتبار التوقيت الزمين واملنافع كما يأخذ بعني االعتبار أيضا نوعية املنافع احملققة وهذا ما هدف يأخذ بعني

  9.جتسد يف هدف تعظيم قيمة املنشأة الذي يقصد به زيادة قيمة السهم يف سوق األوراق املالية

لية قضية املسؤولية دارة املاإلمن القضايا اخلاصة عند معرفة أهداف ا: هدف تعظيم العائد االجتماعي   .3

دارة أن توجه جهودها متاما لتحقيق مصاحل إلاالجتماعية ،للمؤسسة املعاصرة وسؤال يطرح نفسه هل جيب على ا

                                      
7
  . 18-17، ص 2010 دار الفكر عمان ، طبعة  ً ادارة الماليةأساسيات اإلحممد قاسم خصاونةً      

8
  .20مجال الدين مرسي ، أمحد عبد اهللا اللحلح ،مرجع سبق ذكره ، ص    

9
  .25عدنان تايه النعيمي ، ياسني كاسب خرشه ، مرجع سبق ذكره ، ص    
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املسامهني أو املالك ؟ ،أم أا جيب أن تتحمل املسؤولية كذلك عن حتقيق الرفاهية للعاملني لديهما والعمالء 

عني االعتبار تأثري سياساا وأنشطتها على كافة فئات اتمع الذي ن املؤسسة تأخذ بإواتمع بوجه عام ؟ 

10.متارس نشاطها فيه فان املؤسسة تقوم بدور بارز يف خدمة اتمع 
 

  .جماالت اإلدارة املالية : ثانيا 

 :التقسيم األول �

ت وكيفية جبايتها هو ذلك النشاط الذي يعين بدراسة ايرادات العمة ومصادر هذه االيرادا: المالية العامة  �

 .،ودراسة أوجه انفاق األموال وتأثري ذلك يف احلياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنني 

يف املنشآت األعمال من حيث توفري األموال  هي ذلك النشاط الذي يهتم بإدارة األموال: المالية الخاصة  �

 .ملرجوة من وجود النشاط اخلاصوتوجيهها حنو الفرص االستثمارية اليت تساهم يف حتقيق األهداف ا

تركز اهتمامه على مالية األسرة والفرد من حيث مصادر احلصول على األموال  ):الشخصية(المالية الفردية   �

 .وكيفية انفاق هذه األموال بالشكل الذي يزيد من قدرا على اشباع حاجاا وتوفري متطلباا 
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  .28مجال الدين مرسي ، أمحد عبد اهللا اللحلح ، مرجع سبق ذكره ، ص    
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 :التقسيم الثاني  �

خالل توفره من  منوذلك  تسمى أيضا مالية املؤسسة واليت تعد من أوسع جماالت احلقل املايل: دارة الماليةإلا �

 .عدد كبري من الفرص الوظيفية، واإلدارة املالية حتتل أمهية كبرية يف مجيع املؤسسات

11).أسهم سندات (تتعامل مع جمال األصول املالية : االستثمارات �
 

مجيع أهدافها املسطرة ،دون وجود االدارة املالية ألا العنصر املهم الذي يشغل ان املؤسسة ال ميكنها حتقيق       

مجيع وظائفها ، ألن مجيع الوظائف املوجودة يف املؤسسة تستمد منها مجيع احتياجاا ولإلدارة املالية أمهية بالغة 

  لدى املؤسسات بكل أنواعه
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  .20 -19عدنان تايه النعيمي ، ياسني كاسب اخلرشه ،مرجع سابق ،ص    
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  .ا في المؤسسة وعالقتها بالوظائف األخرىدارة المالية ودورهإلمبادئ ا: المبحث الثاني

يوجد العديد من املبادئ اليت متثل األساس عند اختاذ القرارات املالية الفعالة ، وعلى الرغم من أن هذه املبادئ ال    

تتطلب معرفة متعمقة بالتمويل إال أنه جيب أن يكون فهم كامل من أجل اختاذ القرارات التمويلية السليمة ، وهي 

  . متع بدور كبري يف املؤسسة ، ولإلدارة املالية عالقة وثيقة مع خمتلف الوظائف األخرى يف املؤسسة تت

  . دارة الماليةإلمبادئ ا:  المطلب األول

السعي اىل املبادرة مبخاطرة جديدة ما مل يكن هناك حيث ال جيب : ضرورة الموازنة بين المخاطر والعائد  .1

خيطط العديد منا اىل االدخار بعض األموال يف ظروف أو أوقات حمددة ؟ و االجابة  عائدا اضافيا متوقعا ، ملاذا

هي لتحسني الظروف املعيشية أو املستقبلية ، اننا منتلك القدرة على استثمار هذه املدخالت لتحقيق عائد عليها 

الوقت احلايل ، كما  ، بينما سوف يقرر اآلخرون التضحية بغرض االستهالك املستقبلي لتعظيم االستهالك يف

باقرتاض وجود العديد من األفراد أو : يقرر اآلخرون االقرتاض مثال من أجل انشاء مشروع استثماري ،و السؤال 

املؤسسات اليت ترغب يف احلصول على مدخراا، كيف حندد من مننحه هذه املدخرات؟ يف احلقيقة أن املستثمر 

جيل االستهالك والذي جيب أن يفوق معدل التضخم  املتوقع ، فإذا يرغب يف احلصول عل حد أدىن كمكافأة لتأ

مل يتلق املستثمر عائدا يتجاوز معدل التضخم املتوقع فانه سوف يقرر استثمار أمواله يف أصول ختضع لتضخم 

 وحيقق معدال ال يوازي على األقل معدل الزيادة يف التضخم للحفاظ على قيمة أمواله ، انه ال يوجد أي دافع

مثل هذه الظروف ألن يؤجل االستهالك حيث أن قيمة املدخرات سوف تتآكل مبا يوازي قيمة الزيادة يف 

التضخم ، ان البدائل االستثمار تصاحبها مستويات خمتلفة من املخاطرة والعوائد احملتملة فقد خيتار البعض من 

النوعية من االستثمارات  خماطرة ألن هذه ااملستثمرين توجيه أمواهلم اىل جماالت استثمار تتسم بارتفاع درجة 

 .تصاحبها مستويات من العائد املتوقع املرتفع 
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عند قياس الثروة أو القيمة فان العربة تكمن يف  :تكمن العبرة بالتدفقات النقدية وليس األرباح المحاسبية  .2

ن يهتم بتوقيت احلصول على األموال التدفقات النقدية وليس األرباح احملاسبية ، ان املدير املايل احملرتف جيب أ

وتوقيت استثمارها وتوقيت احلصول على العوائدها ، انه جيب ادراك حقيقة أن التدفقات النقدية وليس األرباح 

احملاسبية هي اليت يتم احلصول عليها بواسطة املنظمة وميكن اعادة استثمارها ، ان األرباح احملاسبية يف املقابل 

وليس عند جمرد احلصول على األموال نتيجة لذلك فان التدفقات النقدية للشركة وأرباحها تظهر عند حتقيقها 

احملاسبية قد ال يتطابقان ، ان التدفق النقدي الداخل أو اخلارج يتضمن احلصول الفعلي على األموال أو انفاقها 

و الذي يعكس بصدق توقيت عندما تصل األموال ال يد الشركة أو خترج من يدها ومنه فان التدفق النقدي ه

 . احلصول على عائد أو دفع التكلفة 

مصاحبة هلا ، النقد الذي ميكن احلصول عليه اآلن زمنية  ان النقود هلا قيمة: االعتراف بالقيمة الزمنية للنقود  .3

قود اليت أعلى قيمة من نفس النقد الذي ميكن احلصول عليه العام القادم، ونظرا ألنه ميكن حتقيق عائدا على الن

يتم حتصيلها اليوم ، فالقاعدة أنه من األفضل السعي للحصول على األموال مبكرا كلنا كان ذلك ممكنا ، جيب 

الرتكيز على العملية تكوين وقياس الثروة أو القيمة فانه جيب استخدام مفهوم القيمة الزمنية للنقود لتقييم  املنافع 

 .ة والتكاليف اخلاصة باملقرتحات االستثماري

جيب الرتكيز على  :تتوقف قيمة القرارات المالية على ناتج التدفقات النقدية االضافية المصاحبة لها  .4

التدفقات النقدية عند قياس املنافع املصاحبة الختاذ قرارات املشروعات اجلديدة وميكن تعديل هذا املبدأ حبيث 

فقات النقدية االضافية هي الفرق بني التدفقات النقدية تركز عملية التقييم على التدفقات النقدية االضافية، والتد

يف حالة اقامة املشروع والتدفقات النقدية يف حالة عدم اقامة مشروع ان القاعدة االرشادية يف احلكم على ما اذا  

كان التدفق النقدي اضافيا أم ال ، هو النظر اىل املؤسسة يف ظل وجود أو عدم وجود املشروع أو املقرتح 
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ستثماري أو املنتج اجلديد ويف احلقيقة فان مفهوم االضافة جيب أال يقتصر على اآلثار النقدية فقط ، بل جيب اال

 .أن يستند احلكم على كافة القرارات اىل النتائج االضافية اليت ميكن أن ترتتب عليه 

يصعب عل املدير  :ة يجب األخذ في الحسبان التأثيرات الضريبية عند الحكم على كفاءة القرارات المالي .5

املايل اختاذ أي قار دون األخذ بعني االعتبار التأثريات الضريبية املصاحبة هلذا القرار، وبالرجوع اىل املبدأ الرابع 

الذي ينص على االعتداء فقط بالتدفقات النقدية  االضافية عند التقييم القرارات املالية أو املقرتحات االستثمارية 

لتدفقات النقدية اليت جيب أخذها يف احلسبان هي تلك اليت ميكن حتقيقها بعد خصم فان ذلك يعين أن ا

الضرائب ،ان احلكومة تدرك أن القرارات الضريبية متتلك تأثريا قويا على قرارات األعمال ومن مت فإا قد 

ة الضرائب للحد من تستخدم االعفاءات الضريبية لتوجيه االستثمارات اىل جماالت حمددة ، كما قد ترفع من نسب

االستثمارات يف جماالت أخرى ، وتستمد التأثريات الضريبية أمهيتها من تأثريها على التدفقات النقدية ومن مت 

  .معدالت العائد والرحبية 

يعين عمل األشياء الصحيحة  إن السلوك األخالقي يعين عمل األشياء الصحيحة ولكن :أهمية السلوك األخالقي   .6

إن كل فرد أوكل مؤسسة متتلك جمموعة  ة اليت تكمن وراء هذا التعريف هي ما هو الشيء الصحيح ؟ولكن املشكل

من القيم أو األعراف أو املعتقدات اليت تكون األساس يف رؤيتها وحكمها على األشياء أو التصرفات وبالتايل ما 

ن القواعد أو القوانني واليت توفر االطار الذي يعترب صحيحا وما الذي يعترب خاطا؟ ان كل اتمع يتبىن جمموعة م

للحكم على ما يعترب صحيحا أو العكس وهو ما يعين أن هذه القوانني أو القواعد تعكس قيم اتمع بوجه عام 

وتبدو الصعوبة يف بعض املواقف أو التصرفات اليت يسلكها املدراء املاليون يف املؤسسات ويثور اجلدل بشأن سالمتها 

  :األخالقي ، ان خطورة السلوك األخالقي تكمن يف  من املنظور

األخطاء األخالقية قد تقود الضياع املستقبل املهين للمدير وكذلك الفرص املستقبلية للمؤسسة حيث أن السلوك  - 

  .غري   األخالقي يقود اىل ضعف املصداقية ومن مت ديد فرص النجاح 
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  12.ملعايري األخالقية فقدان الثقة الرأي العام نتيجة جتاوز ا  -   

 المطلب الثاني : دور اإلدارة المالية في المؤسسة .

  :تتمتع اإلدارة املالية بأهم األدوار داخل املؤسسة وهي تتمثل يف

 .ضمان التمويل ملختلف نشاطات املؤسسة، خاصة بالقروض قصرية اآلجال ومتوسطة و طويلة اآلجال  �

 .تقديريةوضع أسس التخطيط املايل واملوازنات ال  �

 .مراقبة التدفقات النقدية وتسيريها مبا يتوافق مع قواعد التوازن املايل   �

 .دفع النفقات واملصاريف وتلقي املستحقات واحلقوق عند مجيع األنشطة   �

مساعدة املسريين يف اإلدارة العليا على وضع اخلطط وبناء سياسة مالية متكن من تنفيذ هذه اخلطط وخاصة مبا   �

13.ازة األصول الثابتة ووضع سياسة توزيع األرباح والسياسة املاليةيتعلق حبي
 

  . دارة المالية بالوظائف األخرىإلعالقة ا:  المطلب الثالث

إن اإلدارة املالية وظيفة ال يتم القيام ا يف فراغ ، بل هي تتفاعل مع النواحي اإلدارية واالقتصادية والقانونية اليت     

لعمل يف املنشأة وتعتمد عليها ، فاملال هو دم احلياة بالنسبة لكل نشاط ، ولذا تتغلغل الوظيفة حتكم مجيع النواحي ا

املالية يف مجيع نواحي النشاط يف املنشأة فال ميكن عزهلا عن وظيفة التسويقية أو و وظيفة األفراد أو أي نشاط آخر 

لالزمة لتحقيقه وقد تق قلة األموال عائقا يف سبيل ذلك ،  يف املنشأة ، فأي قرار يتعلق باإلنتاج ال بد له من األموال ا

كما أن له آثار هامة على التدفقات النقدية يف املدى القصري واملدى الطويل ويف معظم األحيان تساهم هذه 

ة القرارات يف زيادة تدفق النقد من املنشأة يف املدى القصري على شكل مصاريف ضرورية لتنفيذ القرارات ولكن الصور 

ختتلف يف املدى الطويل حيث قد ينتج عن معظم القرارات املتعلقة باإلنتاج زيادة جم النقد الداخل اىل املنشأة اذا مل 

يتم انتاج سلعة جديدة وبيعها ، أو اذا مت التوسع اجلديد ونفس الكالم ينطبق على وظيفة التسويق فأي قرار يف حقل 

                                      
12

  .50 -40مجال الدين مرسي ، أمحد عبد اهللا اللحلح ، مرجع سبق ذكره ، ص    
13

  .26ص ، 2011،دار وائل للنشر والتوزيع األردن ، الطبعة الثانية  ً)االدارة المالية (ً◌ التسيير المالي اليأس بن ساسي ، يوسف قريشي    
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صري ويف املدى الطويل ، فالقيام حبملة اعالمية واسعة النطاق أمر يكون مرغوبا التسويق له أبعاده املالية يف املدى الق

فيه ،ويؤدي املدى القصري اىل التدفق النقد من املنشأة أما مردوده يف املدى البعيد غري مؤكد فإذا كانت احلملة ناجحة 

اد عن ذلك خذ مثال القيام بربنامج فان ذلك سيؤدي اىل زيادة التدفق النقدي اىل املنشأة ، وال تشد وظيفة األفر 

التدرييب للعمال على القيام بعمل معني فان ذلك سيؤدي يف املدى القصري اىل تدفق النقد اىل خارج املنشأة  على 

شكل مصاريف خمتلفة الالزمة للقيام ذا الربنامج، أما يف املدى الطويل فإذا كان الربنامج ناجحا فانه سيؤدي اىل 

  14.النقدي اىل املنشأة مع ثبات العوامل األخرى  زيادة التدفق

دارة املالية هي املنبع الرئيسي األموال اليت تستمدها خمتلف الوظائف األخرى، لذا لديها عالقة وثيقة مع إلن اإ     

عتبار، وهي جمملها ، كما أن لإلدارة املالية جمموعة من املبادئ الرئيسية اليت جيب على املدير املايل أخذها بعني اال

  .تتمتع بأدوار خمتلفة يف املؤسسة

    

                                      
14

  .61األردن ،طبعة الرابعة ،ص  –، دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان  ً دارة الماليةإلً◌أساسيات في ازياد رمضان    
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  .المدير المالي: المبحث الثالث

تعترب اإلدارة املالية وظيفة مهمة يف املؤسسة ، يقوم على إدارا املدير املايل الذي يعترب من كبار االداريني يف      

رات يتمتع ا ، ويسعى دائما إىل حتقيق املؤسسة ، فهو يشارك يف اختاذ القرارات ألنه له السلطات و وظائف و جدا

  .أهداف املؤسسة املرجو ة 

  .خصوصيات المدير المالي: المطلب األول

  ).املسري (مفهوم املدير : أوال 

املسري هوً  ذلك الشخص الذي يستطيع القيام باألعمال واجناز املهام ،وهو املخطط واملراقب وله السلطة يف اختاذ 

   15.القرارات 

  .خصوصيات املدير املايل  :ثانيا 

املدير املايل هو الذي يتخذ القرارات املالية املهمة وهو يقوم بالتخطيط املايل و تنمية املعايري الرقابية للوقوف على     

حقيقة املركز املايل ورحبية املؤسسة ، كما يقوم بإعداد املقرتحات اليت تعرض على جملس االدارة يف شأن استثمارات 

   16.التمويل احملتملة وإدارة التدفقات النقدية ومصادر 

يقوم كل من املراقب املايل واملدير املايل برفع التقارير اىل نائب رئيس التمويل ويقع على املدير املايل مسؤولية ادارة 

راقب املايل التدفقات النقدية واختاذ القرارات االنفاق الرأمسايل أو االستثماري و وضع اخلطط املالية ، ويتوىل امل

  17. واحملاسبة املالية وأنظمة املعلومات  مسؤولية الوظيفة احملاسبية واليت تتضمن الضرائب وحماسبة التكاليف

  

  

  
                                      

15
  . 27، ص2006-  2005 ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،طبعة  ً ً◌مدخل التسيير أساسيات ووظائف تقنياتحممد رفيق الطيب    

16
  .30، ص 2003، املكتب احلديث االسكندرية ،طبعة اخلامسة  ً ارة المالية مدخل تحليل معاصرإدمنري ابراهيم اهلندي    

17
  .23-10، ص2012، دار اجلامعي االسكندرية، طبعة  اإلدارة المالية مدخل اتخاذ القرارً طارق مصطفى  الشهاوي، ال فريد مصطفى،ً    
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املدير املايل يقوم بتقييم القوائم اليت يعدها احملاسب وينمي البيانات اضافية ويقوم باختاذ القرارات املبنية على حتليل 

ها كمدخالت أساسية يف عملية اختاذ القرارات املالية ألن عمل املدير املايل تبدأ عندما ودراسة البيانات ويستعمل

  18.ينتهي عمل احملاسب 

  .وظائف المدير المالي: المطلب الثاني

  :ؤولية االشراف على الشؤون املالية للمؤسسة وأن له عدة وظائف من بينها يتمتع املدير املايل مبس     

 .ليةحتليل البيانات املا �

 .حتديد هيكل أصول املشروع �

19حتديد وتشكيل اهليكل املايل �
 

  جدارات المدير المالي وسلطاته:  المطلب الثالث

  .جدارات املدير املايل : أوال 

جيب أن تتوفر لدى املدير املايل هيكل صناعة وطبيعة األسواق واجتاهات التغيري واقتصاديات : جدارات األعمال  �

 ملنافسة ، ويتطلب فهم جماالت القوة و ضعف يف املؤسسة وقدراا ومزاياه التنافسية األداء واسرتاتيجيات ا

ترتكز باإلمام بالقواعد واألساليب احملاسبية وأدوات التحليل املايل واختاذ القرارات االستثمارية :  جدارات مالية �

 .التأمني والبنوكباإلضافة اىل اخلربة املتخصصة يف التعامل مع املؤسسة املالية مثل شركات 

جيب أن يكون قادرا على قيادة وإدارة عمليات التغيري حىت يتم احداث الدمج الفعال بني  :جدارات التغيير  �

أنشطة اجلهاز املايل واحتياجات املؤسسة لتطوير وحتقيق الكفاءة والفعالية ألنشطتها وعملياا وتنطوي هذه 

 . ع والتأثري يف اآلخرين والقدرة على اختاذ القرار والتطوير اجلدارة على توافر مهارات شخصية مثل االقنا 

                                      
18

  .. 31، ص 2008، مكتباجلامعي احلديث االسكندرية، طبعة المالية  تحليل مالي لمشروعات األعماًل◌ً  اإلدارة،ال فريد مصطفى، حممد صاحل احلناوي ً     
19

  .292، ص 2012، دار التعليم اجلامعي االسكندرية، الطبعة ً◌التمويل في المؤسسة االقتصاديةً يوسف حسني يوسف،   
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املدير املايل الفعال هو الذي يستطيع كسب احرتام وتقدير اآلخرين من خالل متسكه  :المصداقية الشخصية �

وإقامة  بقواعد األخالق والتزامه بالقيم والبادئ العامة و التنظيمية واحرتامه للوعود اليت يلتزم ا أمام اآلخرين

  20.روابط شخصية جيدة مع املتعاملني الداخلني واخلارجني

     

   

                                      
20

  .89- 88 مجال الدين مرسي ، أمحد عبد اهللا اللحلح ، مرجع سبق ذكره ،ص   



 

.  

 
  89جمال الدين مرسي ، أحمد عبد اهللا اللحلح ، مرجع سبق ذكره ، ص

العالقات الشخصية

 االدارة المالية :

16 

.جدارات المدير المالي): 1(الشكل رقم 

جمال الدين مرسي ، أحمد عبد اهللا اللحلح ، مرجع سبق ذكره ، ص

:جدارات األعمال

فهم النشاط -

.فهم السوق -

.فهم المنافسة -

فهم مجاالت القوة  -
والضعف 

االمصداقية  

:الشخصية

.  الثقة -

.األمانة -

.األخالق والقيم -

العالقات الشخصية -

:جدارات المالية 

.التحليل المالي -

.التخطيط المالي -

التعامل مع المؤسسات  -
.المالية

:جدارات التغيير

.المهارات الشخصية

.اتخاذ القرارات

.االبتكار والتطوير

.التحفيز والكفاءة

:الفصل األول 

 

جمال الدين مرسي ، أحمد عبد اهللا اللحلح ، مرجع سبق ذكره ، ص: المصدر   

  

  

  

  

  

جدارات التغيير

المهارات الشخصية -

اتخاذ القرارات -

االبتكار والتطوير -

التحفيز والكفاءة -
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  .سلطات وصالحيات املدير املايل : ثانيا

 .ختيار أفصله تقييم البدائل املختلفة لالستثمارات ال �

 .تقدير األموال املطلوبة لالستثمار  �

 .انشاء العالقات مع املصارف املختلفة وتطويرها  �

 .تنسيق العالقة مع األسواق املالية ومتعهدي االصدار  �

 .املفاضلة بني مصادر التمويل طويلة اآلجال وقصرية اآلجال �

 .حتديد كلفة كل مصدر من مصادر التمويل �

 .يل األمثل من وجهة نظر املنشأة حتديد اهليكل املا �

 .اختاذ االجراءات املناسبة إلصدار األسهم أو السندات وتأثريها من سعر السهم يف السوق �

 .إدارة رأس املال العامل من خالل رسم سياسات االستثمار يف األصول املتداولة وسياسات متويلها �

 .اط املنشأة ز مراقبتها اإلشراف على تنفيذ السياسة املالية املعتمدة يف كافة نش �

دراسة وحتليل وتفسري النتائج املالية الستفادة االدارة منها يف التعرف على النواحي االجيابية والسلبية يف أنشطة  �

 .األقسام والدوائر أي حتديد نقاط القوة و الضعف 

 .مساعدة املدير العام يف تفهم نتائج التقارير املالية  �

 .ات اخلتامية للمشروع حسب احلا شهريا أو سنويا اإلشراف على اعداد احلساب �

 .مواجهة مشكالت خاصة كاالندماج مع مؤسسة أخرى أو التصفية أو اعادة التنظيم �

ومن الصالحيات اليت يتمتع ا املدير املايل ميكن حتديدها على شكل سلطات، السلطة التنفيذية وميارسها        

  ظيفية ميارسها على العاملني يف الدوائر األخرى باملؤسسة ،اال أم يقومون السلطة الو . على العاملني يف دائرته
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مبهام هلا عالقة بالوظيفة املالية السلطة االستشارية وهي تلك السلطة اليت تقدم النصح واملشورة للمستويات التنظيمية 

  .املختلفة للمؤسسة فيما يتعلق باجلوانب املالية

ل هو الذي يتمتع جبدارات وسلطات وصالحيات اليت متكنه من تسيريه احلسن للمؤسسة، املدير املايل الفعا      

  .وحتقيق أهدافها املسطرة ألنه هو الذي يساهم يف عملية الوصول اىل القرارات السليمة يف كل ما يتعلق باملؤسسة
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  :خاتمة الفصل

يف املؤسسة ، وأصبحت حتتل مكانة هامة يف اهليكل إن أمهية ودور االدارة املالية جعلتها من الوظائف األساسية      

التنظيمي اإلداري للمؤسسة ، حبيث تقوم بإدارة اجلانب املايل للمؤسسة وتستخدم التخطيط والتنظيم والرقابة ، وتوزيع 

 األموال واملسؤوليات للمؤسسة ، كما تعتمد كذلك على عدة وسائل من تقنيات التسيري خاصة التحليل املايل الذي

يقدم صورة عن نقاط القوة والضعف املؤسسة ، والسياسات املتبعة يف اختاذ القرارات يف أوقاا املناسبة واليت تكون 

من صالحيات املدير املايل وتعتمد على كفاءته وخربته ومصداقيته للعمل الذي يسعى إىل حتقيقه ، ويف هذا السياق 

ة لإلدارة املالية يف املؤسسة املعدنية محام بوغرارة وهذا من أجل سوف نتطرق يف الفصل الثاين  إىل دراسة تطبيقي

التدعيم اجلانب النظري ، وكذا التطرق إىل التمويل وأهم مصادره ، ومعرفة املؤسسة اذا كانت تعتمد على املصدر 

 .التمويل الذايت أو التمويل اخلارجي 
  



 

 

        

        

        

        

        

        ::::فصل الثانيفصل الثانيفصل الثانيفصل الثانيالالالال
سسة، سسة، سسة، سسة، االدارة المالية و التمويل في المؤ االدارة المالية و التمويل في المؤ االدارة المالية و التمويل في المؤ االدارة المالية و التمويل في المؤ 

دراسة تطبيقية في المحطة المعدنية  دراسة تطبيقية في المحطة المعدنية  دراسة تطبيقية في المحطة المعدنية  دراسة تطبيقية في المحطة المعدنية  

        ....تلمسان  تلمسان  تلمسان  تلمسان      ––––مغنية  مغنية  مغنية  مغنية      ––––حمام بوغرارة  حمام بوغرارة  حمام بوغرارة  حمام بوغرارة  
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  :مقدمة الفصل
تعترب مسألة التمويل من أعقد  املسائل اليت تواجه املسري املايل يف املؤسسة إذ تقع على عاتقه تدبري األموال        

املسري املايل عند حتديد سياسة التمويل اليت  االزمة لتمويل خمتلف األنشطة املؤسسة، وقد أصبح من الضروري على

يتبعها للحصول على األموال، وقبل اختاذ قرار التمويل يسعى إىل التفكري يف وسائل التمويل املناسبة والالزمة لتحقيق 

يف نشاطها وتغطية احتياجاا من األموال و بذلك تلجأ إىل االعتماد على مواردها الداخلية يف شكل متويل ذايت و 

  .حالة عدم كفايتها تلجأ إىل تدبري املوارد اخلارجية التمويل اخلارجي

ومن أجل تدعيم دراستنا قمنا بدراسة تطبيقية حيث إن املؤسسة موضوع الدراسة هي احملطة املعدنية محام        

  :بوغرارة مغنية تابعة ملؤسسة التسيري السياحي بتلمسان، ومنه قسمنا هذا الفصل اىل

  .متويل املؤسسة: بحث األولامل     

  .املعدنية محام بوغرارة مغنية تلمسان) احملطة(تقدمي عام للمؤسسة : املبحث الثاين     

  .دارة املالية يف املؤسسة املعدنية محام بوغرارة مغنية تلمسانإلا: املبحث الثالث   

املؤسسة وعالقتها مع خمتلف الوظائف األخرى، وذه الدراسة التطبيقية سنعرف مدى أمهية اإلدارة املالية يف       

 .وكذا أهم مصدر متويلها
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  .تمويل المؤسسة :المبحث األول

حتظى وظيفة التمويل بأمهية كبرية يف املؤسسات االقتصادية ،كما يرتتب على العمليات التمويلية من اختاذ      

ة واليت تعترب مصريية ويتوقف عليها جناح أو فشل جمموعة القرارات ومدى تأثري هذه األخرية على مستقبل املؤسس

  .املؤسسة 

  .مفهوم التمويل: المطلب األول

التمويلً هو احلصول على األموال من مصادرها املختلفة، وهو ميثل اجلانب االهتمامات وظيفة االدارة املالية يف  .1

21.منظمات األعمالً 
 

يت تعمل على تدبري األموال وكيفية استخدامها سواء  يعرف التمويًل على أنه جمموعة من األسس واحلقائق ال .2

 .كانت هذه األموال ختص األفراد أو منشآت األعمالً 

التمويل هوً العملية جتميع ملبالغ األموال ووضعها حتت تصرف املؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف املسامهني  .3

اعي وجتسيد هذه األخرية يف امليزانية اليت حتتوي أو املالكني هلذه املؤسسة وهذا ما يعرف بتكوين رأس املال اجلم

  :لىع

  .جانب األصول يظهر فيه االستخدامات  •

   22.  جانب اخلصوم يظهر فيه املوارد  •
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  .43-42،    ص2011،دار الفكر اجلامعي للنشر االسكندرية،طبعة ً الهندسة المالية االطار النظري والتطبيقي ألنشطة التمويل واالستثمارحمب خلة توفيقً     
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  .172-171يوسف حسني يوسف، مرجع سبق ذكره، ص   
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 23. التمويلً  هو الكيفية استعمال األموال وتسيري انفاقها وحماولة ترشيد هذا االنفاقً .4

مبادئ واملفاهيم االقتصادية عند اختاذ القرارات وحل املشاكل وميكن تعريف وظيفة التمويل على أا تطبيق لل.5

اخلاصة مبنظمات األعمال، ومن أهم القرارات االدارية اليت حتتاج اىل تطبيق النظريات واألدوات املالية هي قرارات 

ء هذا وعل ضو ) زيادة رأس املال أو احلصول على األموال (وقرارات التمويل ) استخدام األموال(االستثمار 

  :ي تقوم على ثالثة أبعاد رئيسيةالتعريف فه

  يوضح أهم أبعاد رئيسية لوظيفة التمويل): 1(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .13أسامة عبد الخالق األنصاري اإلدارة الماليًة، كلية التجارة جامعة االسكندرية ، ص : المصدر
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  .08، ص2006التسيري ،سنة . ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس ع ً سسة االقتصاديةً◌ مصادر التمويل المؤ فتحي خذرية ، موسى محادي ،أيوب صكري    

  ا(دارة المالية

ا$حتف========اظ با;رص========دة  -

 .النقدية  منح ا$ئتمان

ا$س==تثمار ف==ي ا;ص==ول   -

 .الجديدة

اح==9ل وتجدي==د ا;ص==ول   -

 . القديمة

اص============دار ا$س============ھم  
  .والسندات

  
  

داخل منظمة ا;عمال

  ا$ستثمار للمستثمرين

تقي==========يم ا;س==========ھم  -

 .العادية

اختي========ار ا;س========ھم  -

والس==========================ندات 

 .المناسبة

تحلي=======ل الس=======ندات  -

مث==========ل س==========ندات (

 ).ةالحكوم

  
  

من ا;فراد و مديري 
 ا$ستثمار

  المؤسسات المالية 

 .ادارة ا;رصدة النقدية -

تحديد م9ئمة رأس  -

 .المال

التعامل مع القوانين  -

 .وا(جراءات الحكومية

تحديد أسعار الفائدة  -

 .على القروض

  
  
  

 

البنوك والمؤسسات 
 المالية اQخرى
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دارة املالية أساسا بالقرارات املالية داخل منظمة إلتم ايطلق عليها وظيفة متويل الشركات، و : دارة املالية إلا -

 .األعمال 

 .ترتكز وظيفة االستثمار على سلوك األسواق املالية وتسعري األوراق املالية: االستثمار للمستثمرين -

كوسطاء ملقابلة موردي األموال مع ) شركات التأمني/ البنوك ( تعمل املؤسسات املالية: املؤسسات املالية -

 .مستخدميها

  :وعلى أساس هذا ميكن استخالص أربعة مبادئ أساسية وتتمثل يف

 .القيمة الزمنية لألصول -

 .معدل الفائدة -

 .حتقيق مستوى معني من الرحبية ألي قرار من القرارات املالية -

24.مدى مالئمة والتوقيت املناسب بني معاد التدفقات النقدية من االستثمارات وبني سداد االلتزامات -
 

 .أنواع التمويل ووظائفها: لمطلب الثانيا

  .أنواع التمويل: أوال

 .من حيث المدة التي يستغرقها  �

هي تلك األموال اليت ال تزيد فرتة استعماهلا عن سنة وختصص لدفع األجور وشراء املواد : متويل قصري اآلجال  •

 الدورة واملدخالت الالزمة إلمتام العملية االنتاجية واليت يتم تسديدها من نفس
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من سنتني اىل مخسة سنوات خيص متويل مشرتيات واملعدات واآلالت اخلاصة بالرحبية :متويل متوسط اآلجال    •

 .املنتظرة من هذا التمويل واليت يتعني على وفاء القرض

تزيد مدته عن مخسة سنوات وينشأ من الطلب األموال لتكوين رأس املال الثابت مثل : متويل طويل اآلجال  •

 .مليات التوسيعع

 : من حيث مصدر الحصول عليه �

هو أكثر استعماال حبيث يسمح لتمويل نشاطات االستغاليل بنفسها دون اللجوء اىل أي عميل : متويل ذايت    -  أ

 .آخر

هو اللجوء املشروع اىل املدخرات املتاحة يف السوق املالية أو عن طريق زيادة رأس ماهلا : متويل اخلارجي   -  ب

 .يف السوق بطرح أسهم جديدة

 :من حيث الغرض الذي يستخدم ألجله �

هو تلك  األموال اليت توجه ملواجهة احتياطات واملعامالت قصرية اآلجال واليت تتعلق بتنسيق : متويل االستغالل  -  أ

 .الدورة االنتاجية يف املؤسسة

ة جديدة وتوسيع األموال املخصصة ملواجهة النفقات اليت يرتتب عنها خلق طاقة انتاجي: متويل االستثمار   -  ب

  25.الطاقة احلالية للمشروع واقتناء اآلالت والتجهيزات اليت تؤدي اىل زيادة تكوين الرأمسايل للمشروع

  .وظائف التمويل: ثانيا

ختتص هذه الوظيفة بتحويل البيانات املالية اىل شكل أو منط ميكن استخدامها ملعرفة : حتليل البيانات املالية  �

 .ايل للمشروع جوانب قوة املركز امل
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حيدد املدير منط هيكل األصول وأنواعها كما تظهر يف قائمة املركز املايل، ويعين : حتديد هيكل أصول املؤسسة  �

 .ذلك حجم النقود املستثمرة يف األصول الثابتة واملتداولة

 حيث يوجد نوعني تتصل هذه الوظيفة باجلانب األيسر من قائمة املركز املايل: حتديد اهليكل املايل للمؤسسة  �

 القرارات اخلاصة باهليكل املايل ،النوع األول له صلة باملزيج املالئم للتمويل قصري اآلجال بينما النوع الثاين فريكز

القروض قصرية اآلجال وطويلة اآلجال من حيث حتقيق املنفعة املؤسسة ودراسة املعمقة  على املفاضلة بني

  :فقرارات التمويل تتمثل يف للبدائل املتاحة وعلى هذا األساس 

 .القرارات املتعلقة باهليكل املايل  •

 .القرارات املتعلقة بشروط االئتمان •

 .القرارات املتعلقة مبقدار رأس املال العامل  •

 .طرق احلصول على األموال اجلديدة •

 .توزيع األرباح •

 .خطط اعادة التمويل  •

 .االجراءات احملاسبية •

26.االندماج والتصفية •
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  .مصادر التمويل المؤسسة وكيفية االختيار بينهما: لب الثالثالمط

  .مصادر التمويل: أوال

تعترب عملية أو طريقة حصول املؤسسة على ما حتتاجه من أموال لتلبية احتياجاا من أكرب انشغاالا وهذا راجع       

  :ني للتمويل مهاملا تكتسبه من تأثري على مشاريعها االستثمارية يف هذا اخلصوص جند طريقت

 .طريقة التمويل الذايت  �

  .طريقة التمويل اخلارجي  �

I. التمويل الذاتي: 

الديون وتنفيذ  هو القدرة املؤسسة على تغطية احتياجاا املالية الالزمة لسداد )الداخلي(التمويل الذاًيت  -

  27ً.ةاالستثمارات الرأمسالية وكذلك زيادة رأمساهلا العامل من األموال الذاتية للمؤسس

التمويل الذايت هو متثيل الثروة اليت حبوزة املؤسسة املالية، وهو حتقيق لالستثمارات بفضل املوارد الداخلية   -

28.للمؤسسة، واليت عادة ما تكون األرباح حمققة
 

كما ميكن تعريف التمويل الداخلًي على أنه األموال املتولدة عن العمليات اجلارية للمؤسسة أو من مصادر  -

ة دون اللجوء اىل مصادر اخلارجية وهنا جيب التمييز بني  التدفق النقدي والتدفق املايل ، فاألول هو كل ثانوي

العمليات اليت يرتتب عنها عملية دخول وخروج النقود وبالتاي التغيري يف الرصيد النقدي ، والثاين هو قيد ال 

 .يرتتب عنه عملية الدخول أو اخلروجً 

تلك األموال املتولدة من العمليات اجلارية للمؤسسة أو من مصادرعرضية دون اللجوء ن التمويل الذايت هو إ -

 اىل مصادر اخلارجية
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 :أنواع تمويل الذاتي

هو عبارة عن التمويل الذايت الذي هدفه احملافظة على : تمويل ذاتي خاص بالمحافظة على مستوى النشاط •

الطاقة االنتاجية للمؤسسة حيث أا ختصص أمواهلا لتحقيق األهداف املسطرة ال أكثر وال يتكون عموما من 

 .االهتالكات

يف بعض األحيان جند أن التمويل الذايت يفوق االخنفاض الذي حيدث يف عناصر  :التمويل الخاص بالتوسع •

ول ويف هذه احلالة تلجأ املؤسسة اىل استعمال ذلك الفائض يف شراء استثمارات جديدة أو زيادة خمزوا األص

  . أو زيادة رأس ماهلا ومنه فان هذا النوع من التمويل الذايت يتشكل من األرباح بعد اقتطاع الضريبة والتوزيع

  .مكونات التمويل الذاتي

هدف األساسي لكل مؤسسة وهذا الربح تقو املؤسسة بتجزئته إىل عدة  إن حتقيق الربح هو :األرباح المحتجزة •

أقسام منه يكون للمسامهني ليوزع عليهم ، واآلخر حتتفظ به وهو ما يسمى األرباح احملتجزة ، وتتمثل األرباح 

يب جزء احملتجزة أحد مصادر متويل الذايت فاملؤسسة بدال من توزيع كل فائض احملقق على املسامهني يقوم بتجن

 .من ذلك الفائض يف عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم االحتياطي
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اليت تتعرض هلا االستثمارات اليت تنقص قيمتها مع الزمن دف  هو تسجيل حماسيب للخسارة: االهتالكات  •

عرب الزمن وهو اظهارها بامليزانية بقيمة صافية، وهو عبارة عن مقياس للنقص الذي حيدث لقيمة األصل الثابت 

  :نوعني 

أو العفن وينتج عن ذلك عجز املمتلكات  لهو االهتالك الناتج عن تلف املمتلكات والتآك: اهتالك المادي �

  .من املبادرة عن تأدية أعماهلا

ينتج عن هذا النوع من االهتالك بسبب عجز األصول أو املمتلكات اليت تواكب التطور : االهتالك الوظيفي �

  .التكنولوجي

 :هي أموال تقتطع من األرباح ملواجهة اخلسائر أو األخطار احملتمل وقوعها، وهي أنواع: لمؤوناتا  •

خسائر القضايا و املنازعات، الضمانات ختص املؤسسة ملواجهة حوادث متوقعة مثل :  مؤونة األعباء والخسائر �

 .املمنوحة ، الغرامات املالية

هي التكاليف اليت ال ميكن حتملها يف دورة واحدة وهذا نظرا و  :مؤونة األعباء الموزعة على عدة سنوات   �

 .لطبيعتها ،واملبالغ املطلوبة لتنفيذها مثل ترميم أشغال االصالحات الكربى 

 توفر للمسامهني حق التقاعد االجباري على املؤسسة  :مؤونة التقاعد االجبارية لألشخاص المشتغلين   �

ن طرف املؤسسة وهي جزء من أرباح  احملققة والغري املوزعة ، فهي مهما  هي األموال اليت مجعت م :االحتياطات  •

كان نوعها هي عبارة عن أرباح صافية قابلة للتوزيع ولكنها حجزت يف حساب احتياطي خاص لذلك فهي 

 :تعترب حقا من حقوق أصحاب املشروع وهي أنواع 

 .من القانون التجاري اجلزائري 721وفق املادة اجبارية حددها املشروع  حتياطاتا هي:  االحتياطات القانونية �
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يتم انشائها طبقا للنظام األساسي للشركة وذلك بتعيني أو ختصيص نسبة معينة من  :االحتياطات النظامية   �

األرباح السنوية ألغراض معينة ينص عليها النظام األساسي ، وال ميكن استخدامه يف غري األغراض املخصصة له 

 .اجلمعية  ،إال بقرار من

مثل العقود اليت تربمها املؤسسة مع املوردين أو الدائنني حيث متثل االحتياطات  :االحتياطات التعاقدية   �

 .التعاقدية مبالغ من احتياط املشكل لبنود عقود أخرى غري النظام األساسي للمؤسسة

عامة للمسامهني مع توزيع أرباح الدورة يقرتح هذا من قبل جملس االدارة على اجلمعية ال :االحتياطات االختيارية   �

 . ، حيث أن هذا النوع ال يكون تعاقدي وال قانوين وال نظامي 

  : التمويل الذايت له مزايا من بينهان إ

 .يعترب التمويل الذايت املصدر األول والوسيلة املستخدمة لتمويل رأس املال بأقل تكلفة ممكنة -

االكتتاب العام أو طرح أسهم للبيع قد يؤثر سلبا على اختاذ القرار يف ن زيادة رأس املال املؤسسة عن طريق إ -

 .تلك املؤسسة 

يعطي التمويل الذايت نوع من احلرية يف اختيار نوعية االستثمار دون تقييد بشروط املختلفة اليت يصلب منها  -

 .تنفيذها مقابل احلصول على أموال من مصادر خارجية

ق االحتفاظ باألرباح دون توزيعها ومن مت جتنب اقرتاض والذي يكلف اخنفاض تكاليف املؤسسة عن طري -

 . املؤسسة عادة أعباء كبرية

  :كما أن له عدة عيوب من بينها

 .حرمان أصحاب احلقوق من األرباح اليت حققتها املؤسسة -

 . ىل تعطيل التوسع وتفويت فرص استثمارإعتماد على التمويل على التمويل الذايت اليؤدي ا -
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II.مويل الخارجيالت: 

  :يتضمن كافة األموال اليت يتم احلصول عليها من املصادر اخلارجية وينقسم اىل 

التمويل قصري اآلجال هو جمموعة القروض اليت تستخدمها املؤسسة من :التمويل بالمصادر قصيرة اآلجال )1

 :أجل متويل احتياجاا املؤقتة يف أصول متداولة وهو أنواع

نوع من متويل قصري اآلجال حتصل عليه املؤسسة من املوردين ويتمثل يف قيمة املشرتيات  هو: االئتمان التجاري �

 .اآلجلة للسلع اليت تتاجر فيها أو تستخدمها يف العمليات الصناعية

 .القروض قصرية اآلجال اليت حتصل عليها املؤسسة من البنوك هو تلك :االئتمان المصرفي  �

اليت حتصل عليها املؤسسة من باقي املتعاملني  هو تلك األموال: لبالمصادر المتوسطة اآلجا التمويل )2

 .االقتصاديني سواء يف صورة أموال نقدية أو أصول واليت عادة ما تكون مدة استحقاقها سنتني أو سبعة سنوات

ارية،  إن التمويل الذايت عادة ما يكون غري كايف لتلبية متطلبات االستثم: التمويل بالمصادر الطويلة اآلجال  )3

 :وهذا ما يدفعها إىل اللجوء اىل املصادر اخلارجية ومن مثة مصادر طويلة اآلجال واملتمثلة يف 

 .وهي نوعان : األسهم كمصدر للتمويل �

هي األكثر األوراق املالية شيوعا وتداوال يف األسواق رأس املال، وتعطي صاحبها مجلة من : األسهم العادية -1

يقة ذات قيمة امسية واحدة تطرح لالكتتاب العام، قابلة للتداول وغري قابلة احلقوق، فالسهم العادي هو وث

 :للتجزئة وحلاملي األسهم حقوق من بينها

 .حقوق اجلماعية للمسامهني يتمتع حاملي األسهم العادية حبقوق مجاعية كمالك جمتمعني -

 .حق تعديل عقد تأسيس الشركة بعد موافقة اجلهة احلكومية املختصة  -
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 .دارة الشركةإاالنتخاب أعضاء جملس حق   -

لكل مساهم يتمتع حبق التصويت وحق يف نقل ملكية األسهم اليت حيملوا، حيث أن األسهم العادية هلا مزايا وهلا 

  .عيوب

  :المزايا

يفضل املستثمرين التمويل عن طريق هذا املصدر ألنه حيقق هلم معدل عائد أفضل، ويعترب هذا املصدر وقاية من  -

 .التضخم يف بعض االستثمارات أثر

 .إن الزيادة يف التمويل عن طريق هذا املصدر تؤدي إىل مقدرة شركة على االقرتاض -

 .إن هلذا املصدر تاريخ استحقاق غري حمدد  -

  :العيوب

 .ال ختصم التوزيعات من الضريبة أي ال حتصل على أي اعفاءات ضريبية -

 .القرتاضتكلفة اصدار األسهم اجلديدة أعلى من تكلفة ا -

 .اصدار األسهم اجلديدة يؤدي اىل املشاركة املتساوية حلملة األسهم يف األرباح املتوقعة -
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يضا قيمة امسية ،قيمة دفرتية هو ورقة مالية جتمع بني مسات السهم العادي والسند وله أ :األسهم الممتازة -2

 :وقيمة سوقية ، وتلجأ مؤسسة اليه يف حالتني 

 .باء املالية للمؤسسة ،فان التمويل بالسهم املمتاز يكون أفضل من متويل بالقروضحالة ارتفاع األع -

  .عندما  ال تستطيع املؤسسة اصدر بسبب وصوهلا اىل حد قانوين  -

  .يف جدول سيتم توضيح أهم الفرق املوجودة بني األسهم العادية واألسهم املمتازة و

.ية واألسهم الممتازةالمقارنة ما بين األسهم العاد): 2(الجدول رقم   
 

.األسهم الممتازة .األسهم العادية   

 .تكون عسرية مقارنة بالعادية  -

أصحاب هذه األسهم هلم حق أولوية يف  -

 .احلصول على األرباح املوزعة

 .يصدر عدة مرات خالل فرتة حياة املؤسسة  -

غالبا ال يكون حلملة هذا النوع احلق الدائم  -

 .يف التصويت

 .هم العادية بسهولة وسرعةامكانية بيع األس -

ال يتمتعون محلة األسهم حق األولوية يف  -

 .احلصول على األرباح املوزعة

هذا النوع من التمويل يصدر مرة واحدة  -

 .خالل فرتة حياة املؤسسة 

 محلة هذا النوع لديهم احلق يف التصويت  -

  
  .265يوسف حسين يوسف، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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السند هو ورقة مالية متثل دين طويل اآلجال على املؤسسة املصدرة له وجزء من : للتمويل السندات كمصدر �

الدين الكلي، وللسند قيمة سوقية قد تزيد أو تقل أو تساوي القيمة االمسية مبعىن أن هناك احتمال حتقيق ربح أو 

 .املؤسسات املالية املختصة خسارة حلامل السند ،ويصدر من طرف الشركات، احلكومة ، اجلماعات احمللية ،و

ملالك هو عبارة عن عقد يلتزم مبوجبه املستأجر بدفع مبالغ حمددة، مبواعيد متفق عليها : التمويل باالستئجار)4

األصل من األصول لقاء انتقاء األول ملواعيد متفق عليها ملالك األصل، خبدمات اليت يقدمها األصل املستأجر لفرتة 

املؤسسات املتخصصة يف بناء والتعمري باستئجار آالت ورافعات خاصة من املؤسسة أو معينة كأن تقوم احدى 

  : 29أنواع جهات مالكة هلذه األصول املستأجرة وهو

 :يطلق عليه استئجار خدمة ويتضمن كال من خدمات التمويل والصيانة حيث جند : االستئجار التشغيلي

 .زة املكتبية، السياراتاستئجار اخلدمة تشمل األجهزة كاحلاسبات، األجه -

 .يتوىل املؤجر عادة صيانة و خدمة اجلهاز -

يتم االتفاق كتابة على االستئجار األصل عادة ما يكون مدة االستئجار أقل من العمر املتوقع لألصل املستأجر،  -

املؤجر  وهذا يعين أن تكلفة االستئجار ال يغطي تكلفة  األصل بالكامل، ان هذا النوع من االستئجار يعطي حق

 .بإلغائه أو فسخه قبل انتهاء مدة العقد األساسية
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  .271-240يوسف حسني يوسف، مرجع سبق ذكره، ص   
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هذا النوع ال يشمل خدمات الصيانة ،كما أنه ال ميكن الغائه قبل املدة املتفق عليها، : االستئجار التمويلي .1

 :ولذلك يعطي املؤجر كامل تكلفته مناف اىل ذلك معدل العائد املناسب و يتم على أساس خطوات 

اليت تستخدم هذا النوع من االستئجار باختيار األصل الذي تريده، مث تتفاوض مع املنتج أو املوزع  أةتقوم املنش -

 .يف كل األمور املتعلقة بالسعر وشروط التسليم

أو املوزع على أساس أا .تقوم املنشأة بعد ذلك باالتفاق مع أحد البنوك مثال على أن تقوم األخرية بشراء األصل -

األصل مبجرد شرائه، وتنص الشروط العقد على أن ضرورة سداد قيمة األصل بالكامل للمشرتي  تقوم باستئجار

  .باإلضافة اىل العائد

بيعها اىل ) مباين، أراضي ،معدات(يف هدا النوع تقوم املنشأة واملالكة لألصل املعني : البيع ثم االستئجار .2

البائع فورا قيمة األصل مقابل االلتزام بسداد دفعات  منشأة مالية، ملدة حمددة وشروط خاصة يتفق عليها ويتلقى

 .متساوية ملدة العقد تكفي لتغطية قيمة األصل والعائد املناسب لالستثمار املؤجر

  :لالستئجار عوامل تتحكم فيه 

تعترب من أهم االعتبارات اليت تدفع املؤسسة الختيار االستئجار كمصدر التمويل من حيث تستفيد من : الضريبة -

30.خلصم أقساط االستئجار عند حتديد الوعاء الضرييبا
 

املستأجر يقوم بتسديد التزاماا الثابتة من النقد املتحقق من العملية التشغيلية على السنوات  أي أن: السيولة -

 .القادمة بدال من استعمال السيولة املتاحة دفعة واحدة
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  . 33- 28التسيري، ص، املركز اجلامعي حيي فارس معهد علوم ً◌مذكرة مصادر التمويل في المؤسسةً محود توفيق، بلمختار رابح   
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االقرتاض من البنك فالضمان الذي يقبله جيب أن  عادة ما يكون أصل نفسه بعكس احلال يف حالة :الضمان -

  . يكون أكثر من الذي يقبله جيب أن يكون أكثر من ذلك

  الهيكل المالي للمؤسسة): 2(الشكل رقم

  

 
 
 
 
 
 
 

  من اعداد الطالبة، اعتمادا على المعلومات السابقة: لمصدرا

 

 
  .ل الذايت و اخلارجياالختيار بني مصادر التموي: ثانيا

 .على املدير املايل اجراء مقارنات من حيث كلفة كل مصدر واختيار املصدر األقل تكلفة: الكلفة •

اذا كانت الفوائد مرتفعة يف السوق املالية من املستحسن متويل االحتياجات طويلة : أسعار الفوائد السائدة •

 .عةاآلجال عن طريق األسهم ألن تكلفة السندات تكون مرتف

  

  

  

 التمويل الذاتي التمويل الخارجي

تمويل 
طويل 
 اآلجال

تمويل 
قصير 
 اآلجال

تمويل 
 باالستئجار

تمويل 
متوسط 
 اآلجال

األرباح 
 المحتجزة

كالهتا المؤونات حتياطا   

 

 الهيكل المالي للمؤسسة
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اذا كانت رحبية عالية، فمن املستحسن استخدام السندان ألن املنشأة حتقق أرباحا تفوق نسبة :رحبية املنشأة  •

 .العوائد املدفوعة على السندات

تقيد تركيبة رأس املال من اخليارات املطروحة أمام املنشأة فمثال اذا كانت نسبة الديون مرتفعة : تركيبة رأس املال •

طيع املنشأة طرح السندات، وال بد هلا من بيع األسهم واملهم أن حتتفظ املؤسسة بنسبة متوازية من فقد ال تست

 .مصادر التمويل املختلفة

تقيد طبيعة العمل الذي متارس فيه خيارات التمويل، فمثال هناك بعض املنشآت اليت ال : طبيعة عمل املنشأة •

لبيع السندات لضماناا مثل البنوك أو الشركات أو شركات التأمني متلك الكثري من املوجودات الثابتة لرهنها أو 

31.والشركات املالية، وبالتايل قد تكون مثل هذه املؤسسات جمربة على اصدار األسهم بدال من السندات
 

ويل من إن اإلدارة املالية هي اليت توكل اليها كافة النواحي املالية، مبنظمة األعمال وذلك للحصول على التم      

مصادره املختلفة وحسن استخدامه،فاإلطار العلمي واألكادميي للتمويل واإلدارة املالية يشري اىل االتساق بني ثالثة 

  :جوانب هلما

 .وهي نقطة بداية وهي توافر فرص االستثمار باعتبارها جمال خللق القيمة أو تغطيتها: الطلب على األموال -

مل ومتغريات اليت حتدد تكلفة التمويل فيزيد بزيادة التكلفة وينخفض يتوقف بدورة على عوا: عرض األموال -

 .باخنفاضها

 . وهو جانب يستخدم لتحقيق املالئمة بني عرض النقود والطلب عليها: املعايري -
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  .204،ص 1995، املركز الكتب األردين ،طبعة  ً دارة الماليةإلاحممد يونس خانً     
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  .، مغنية، والية تلمسانالمعدنية حمام بوغرارة) المحطة(تقديم عام للمؤسسة: المبحث الثاني

سسة يف اطار الدراسة البد من اعطاء صورة واضحة لنشأا، ومبا أن هذه احملطة هي تابعة من أجل وضع املؤ       

  .ملؤسسة امل التسيري السياحي تلمسان تطرقت اىل نشأة املؤسسة األم مث حملة عن احملطة املعدنية حلمام بوغرارة

  .لمحة تاريخية عن المحطة المعدنية حمام بوغرارة:  المطلب األول

  .سة التسيري السياحي تلمسانمؤس: أوال

املؤرخ  215-83مؤسسة التسيري السياحي بتلمسان هي مؤسسة ذات أسهم أنشأت من خالل املرسوم رقم       

 12املؤرخ يف  49- 85املتمم للمرسوم ] EGTT [املتعلقة خبلق مؤسسة التسيري السياحي 1983مارس 26يف 

قتصادية، حتولت املؤسسة اىل شركة ذات أسهم يف مارس املتعلق بتوجيه مؤسسات عمومية اال 1988جانفي 

من اخلاصية االجتماعية اىل 1990مارس  27، مث تغري منط املؤسسة بواسطة عقد رمسي موثق بتاريخ 1990

، حيث مث تعيني مكتب جملس االدارة بواسطة العقد املوثق ومت تعيني ] شركة ذات أسهم[مؤسسة عمومية اقتصادية  

  .س ابراهيم بوعالًم كرئيس  جملس االدارة واملدير العام للمؤسسةالسيدً  بوطاو 

مليون دينار  150:اجلزائر، ويقدر رأمساهلا االجتماعي ب - تقع مؤسسة التسيري السياحي بشارع باستور تلمسان

 جزائري ، وأصبحت من ضمن حمفظة لشركة التسيري ، تنشط هده املؤسسة يف قطاع خدمايت يتمثل يف الفندقة  و

  .احلمامات املعدنية، وكل اخلدمات املوالية هلم كالعالج باملياه املعدنية
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  :وحدات نشاطها

 :الفندق •

 .فندق الزيانيين بتلمسان �

 .فندق تافنة بمغنية بتلمسان �

   .فندق سعيدة بسعيدة �

  :المحطات •

 .محطة حمام بوغرارة والية تلمسان �

 .محطة بوحنفية والية معسكر �

 .سعيدة محطة حمام ربي والية �

 .محطة حمام بوحجر والية عين تموشنت �

  32.تقع كلها يف الغرب اجلزائري وتعترب هده احملطات املعدنية متنافسة فيما بينها 

  .احملطة املعدنية محام بوغرارة: ثانيا

ع أصول تقع حمطة محام بوغرارة يف أقصى غرب البالد على احلدود واد تافنة بالقرب من املدينة احلدودية مغنية، وترج

هده احملطة املعدنية إىل احلقبة الرومانية الدين بنو صهرجيا وأوصلوا به املاء وأصبح لالستحمام وأطلقوا عليه اسمً  بنت 

  .السلطانً 
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ويف العهد العثماين أطلقوا عليه اسم محام بوغرارة نسبة اىل الرجل العايل سيدي بوغرارة ، ومع احتالل فرنسا للجزائر 

، وبعد استقالل اجلزائر و بتطور الزمان أصبحت 1889ملاء معدين وصحي فقامت ببناء احلمام سنةوجدت أن ا

  )01ملحق رقم .( 1974جويلية  4مكانا تتوافد اليه السياح حيث كان افتتاح هده احملطة يف 

  33.عامل 81إن احملطة تابعة ملؤسسة التسيري السياحي تلمسان ويقدر عمال ب 
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  .2014مارس 3احملطة املعدنية محام بوغرارة مغنية، تلمسان ، من طرف مسؤول يف احملطة  يوم    
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  .رةالهيكل التنظيمي لمحطة المعدنية حمام بوغرا: لب الثانيالمط

  الهيكل التنظيمي للمحطة المعدنية حمام بوغراراة): 3(الشكل رقم

 
 
 

من طرف مسؤول: المصدر  
.في قسم المالية والمحاسبة     
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 .دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة المعدنية حمام بوغرارة: المطلب الثالث 

 :الذي يرتأس احملطة ويقوم بأداء مهامه املتمثلة يفهو : المدير �

 .مشاركة مديري األقسام اآلخرى األساسية اختاذ القرارات اخلاصة بتسيري املؤسسة ودلك بعد -

   .العمل على حتسني الظروف املالئمة ألداء نشاط املؤسسة ودورها على أكمل وجه -

  .ية للمؤسسةعلما أن املدير يكون على دراية تامة بالوضعية املال

 :يتوىل مسؤول هدا مبراقبة مجيع العطل املوجود باملؤسسة و دلك قصد صيانتها ويضم: قسم الصيانة  �

 .مصلحة الصيانة - 

 .مصلحة السباكة - 

 .مصلحة الكهرباء - 

 .مصلحة األعمال األخرى - 

 .ويضم مصلحتني: قسم االستثمار و التموين  �

عمال وعند التكلم عن االستثمار فمن أهم املشروعات وهي تضم املعدات متداولة االست: مصلحة االستثمار )1

 :االستثمارية اليت تسعى املؤسسة اىل حتقيقها ومن بينها

 .جتديد هياكل املؤسسة - 

  ].كالغساالت[ جتديد املعدات التقنية  - 

   .2015إال أن كل هده املشروعات االستثمارية الزالت يف طور الدراسة ومل تطبق حىت سنة 
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هي خمتصة يف شراء كل ما هو ضروري من البضائع و مواد و اللوازم اليت تستهلك مباشرة من : ينمصلحة التمو  )2

 .طرف املؤسسة

وتضم مصلحة تسيري املوارد البشرية وهي خمتصة جبميع املستخدمني وما خيصهم من :   دارة و الوسائلإلقسم ا �

 .الضمان االجتماعي وكشف الرواتب الشهرية 

 :ويضم :بة قسم المالية والمحاس �

 .هي خمتصة يف تسجيل وتقييد كل العمليات احملاسبية واستخالص النتائج املالية: مصلحة احملاسبة - 

هي خمتصة يف حترير الفواتري االدارية اخلاصة بالزبائن  فواتري على احلساب ادا كانت : مصلحة تغطية الديون - 

 .الشركات

مع اآلداءات و فواتري البيع  يةمجيع الفواتري مع السلع احلقيقهو القسم املسؤول عن مراقبة : قسم مراقبة التسيير �

املقدمة، ومراقبة املخزونات واالستثمارات أي أا املصلحة اليت تقيم األداء وتقوم باختاذ االجراءات التصحيحية 

 .ملعاجلة النقائص 

 :حيث يعترب هدا القسم هو مورد املؤسسة حيث يشمل :قسم االستغالل �

 :        عالجاحلمامات وال 1

 محام للرجال 25محام للنساء،  25: احلمامات - 

يضم جناح طيب حيتوي على معدات عالجية خاصة مبمارسة التدليك الطيب ويشرف على هدا : العالج - 

 .اجلناح فريق طيب متخصص
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  م ضوي: يواءإلا -  2

 .استوديوهات جمهزة 14غرفة و  30 - 

 .قسم االستقبال - 

 .قسم الغسيل - 

  مقعد  65و مقهى يتسع ] لغداء والعشاء[ وجبة يوميا  200وي احملطة على مطعما بسعة حتت: االطعام

  .و مطبخ للطهي 3

 :وهو القسم املسؤول عن نظافة احمليط احملطة و األمن عليه ويضم: قسم النظافة واألمن  �

 .مصلحة نظافة احمليط - 

 .مصلحة األمن - 

يكلها التنظيمي ودراسته بكل أقسامه و مصاحله سوف بعد التطرق إىل معرفة املؤسسة قصد الدراسة وه       

  34.اتطرق يف املبحث الثالث اىل موضوع دراسيت الذي هو اإلدارة املالية يف املؤسسة

   

                                      
34

  . 2014مارس  5مسؤول يف قسم املالية واحملاسبة، احملطة املعدنية محام بوغرارة، مغنية تلمسان، يوم  معلومات من طرف   
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  .مغنية، والية تلمسان .دارة المالية في المحطة المعدنية حمام بوغرارةإلا: المبحث الثالث

قمت بدراسة , ل النظري من كل وظائفها وعالقتها مع الوظائف األخرى بعد التطرق إىل اإلدارة املالية يف اا    

  .تطبيقية لإلدارة املالية يف املؤسسة املعدنية محام بوغرارة

  .دارة المالية في المؤسسة المعدنيةإلوظائف ا: المطلب األول

  :، ومن أهم وظائفها تعترب اإلدارة املالية من أهم مصاحل املوجودة يف املؤسسة نظرا للدور الذي تقوم به

 .التسيري اجليد موع العمال بشأن الغيابات املرضية ، دفع األجور وتأمني •

 .اجراء عملية الفوترة وتأمني تغطيتها •

 .مراقبة وتسهيل احلالة املالية للمؤسسة أي التوازن بني مدخالت واملخرجات •

 .اعداد ونشر الفواتري خمتلف الوظائف األخرى •

 .ل اليومي مع  قسم مراقبة التسيري وذلك من أجل التوصل اىل نفس رقم األعمالمراقبة رقم األعما •

  .الهيكل التنظيمي لإلدارة المالية في المؤسسة المعدنية حمام بوغرارة): 4(الشكل رقم 

  

  

    

  .قسم المالية والمحاسبة للمحطة: المصدر

    

 .قسم المالية والمحاسبة

 .احملاسبة .تغطية الديون
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   .حطةدارة المالية بالوظائف األخرى بالمإلعالقة ا: المطلب الثاني

حتتل اإلدارة املالية مكانة كبرية يف املؤسسة املعدنية فهي ال ميكن عزهلا عن بقية األقسام ألخرى، حيث كل واحد      

  .من هذه األقسام ال ميكنها القيام بوظائفها دون استشارة املدير املايل 

وسيط بينهما، مسؤول قسم الصيانة دارة املالية وإمنا قسم التموين هو الإلال يتصل مباشرة مع ا: قسم الصيانة •

 .يقدم كل متطلباته لقسم التموين ومن هذا األخري اىل قسم املالية لتويل عملية كل فواتري الشراء

كل الفواتري اخلاصة ذا القسم تكون على   له عالقة مباشرة مع قسم املالية ألن: قسم التموين واالستثمار  •

وكان مثنها يفوق ) كمحركات املياه( بشراء لوازم أو أصل طويل اآلجال  دراية ا وخاصة اذا كان األمر يتعلق

 .ماليني سنتيم فهي تقوم  بأخذ ثالثة فواتري منوذجية ، وتقوم بأخذ السعر األقل جبودة جيدة 10

تكون عالقة اإلدارة املالية ذا القسم مرة واحدة من كل شهر ، أي عند تسديد : قسم الموارد البشرية •

وذلك عن طريق قائمة أمساء العمال مرفقة باحلساب اجلاري البنكي، كما أا تقوم بتأمني على العمال األجور 

  .بوثيقة تصريح الضمان االجتماعي

حيث أا تقوم مبراقبة وحساب كل الفواتري مع هذا  هلا عالقة وطيدة مع هذا القسم :قسم مراقبة التسيير   •

جيب التوصل اىل  نفس النتائج وكذات رقم األعمال اليومي  نفسه  القسم لكن كل واحد منهم على حدى اذ

35.لكلتا القسمني
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  2014مارس  9و 7املعلومات من طرف مسؤول قسم املالية واحملاسبة ، باحملطة املعدنية محام بوغرارة ، مغنية، تلمسان، يوم   
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تأيت عالقة اإلدارة املالية ذا القسم عندما يسجل كل املوارد املالية الناجتة عن كل من   :قسم االستغالل •

د باالستغالل ، واإلدارة املالية اإليواء االطعام ، محامات العالج، واليت تضم يوميا إىل الصندوق الرئيسي املوجو 

 .تقوم مبراقبة كل التسجيالت وبعد ذلك  تقوم بوضعها يف احلساب البنكي اخلاص باملؤسسة

 

  .مصادر تمويل المؤسسة المعدنية لحمام بوغرارة: المطلب الثالث

ؤسسة قائمة بذاا أي أا من خالل املعلومات املقدمة من طرف املدير املايل للمؤسسة املعدنية تبني أن هذه امل     

  .تعتمد على التمويل الذايت  بصفة جد كبرية 

هيب مؤسسة تعتمد على نفسها و مستقلة عن البنوك أي أا ال تقرتض، حيث أنه ال توجد أي اعانات من طرف 

  ، )اذ أنه طال التكلم عن ذلك يف اجلرائد و االنرتنت لكن ال توجد أي وثيقة تثبت ذلك( الدولة 

أهم املوارد اليت تعتمد عليها املؤسسة املعدنية لتمويل احتياجاا أمهها ، االيواء العالج احلمامات ، االطعام كراء  من

  36.احملالت التجارية، موقف السيارات 

والذي  2013و من خالل جداول امللحقة يتضح لنا من خالهلا مصادر تكوين رقم أعمال املؤسسة، وذلك لسنة 

  ).3( اجلدول رقم قمنا بتلخيصه يف
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  . 2014مارس  10و  9، احملطة املعدنية محام بوغرارة ، مغنية، تلمسان، يوم سبةمعلومات من طرف مسؤول يف قسم املالية واحملا  
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  2013أهم موارد المحطة المعدنية حمام بوغرارة لسنة ) : 3(جدول رقم  

  

  

  )02ملحق رقم ( .من  قسم المالية والمحاسبة للمحطة: المصدر 

  

 

 جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان
 

 االيواء 2225179.49 1720508.77 2706040.69 2851225.45 3046502.25 3080353.8

 المطعم 2458232.6 1978393.53 2682283.65 5897047.55 5417895.15 5223336.35

 المشروبات 381202.3 293177.4 513849.1 844981.2 805115.1 776807.85

 الحمامات 1966123.79 1588221.45 2395936.03 2570001.4 2448896.45 2388759.5

 العالج 932.37 507 461530.15 564341.51 1156594.43 1141988.35 1027572.91

 كراء المحالت التجارية 11536.3 11536.3 15729.05 15729.05 15729.05 15729.05

 موقف السيارات 58639.15 52360.2 68856.95 82837.3 65352.45 63651

 جويلية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2860166.24 2658296.16 2526175.23 3509202.97 3204222.41 726473.23 

5061304.86 4662845.98 3564497.62 3247836.22 1487880.42 446330.35 

542078.18 552395.29 559940.23 727517.73 605175.35 172423.4 

1978290.05 2045869.15 1687781.85 2485194.59 2009621.1 888682.6 

1070961.87 891386.03 689795.84 650315.15 467454.32 81295.92 

15729.05 15729.05 15729.05 15729.05 15729.05 
 

93502 104027.1 79261.6 92287.85 58688.45 23626.25 
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  .2013تطور موارد المحطة المعدنية خالل 

  .من اعداد الطالبة  عل ضوء المعلومات المحصلة عليها

:  
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تطور موارد المحطة المعدنية خالل ): 5(الشكل رقم 

 

من اعداد الطالبة  عل ضوء المعلومات المحصلة عليها: المصدر

:ألعمدة وعلى أساسه سنحاول التعليق على النحو التايل

االيواء ، املطعم، املشروبات، العالج، كراء احملالت التجارية، ( إن تطور كميات املبيعات احملطة للخدمات املختلفة 

  .2013، املقدمة من خالل أشهر سنة 

سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي

االدارة المالية و التمويل في المؤسسة، دراسة تطبيقية للمحطة المعدنية حمام بوغرارة :  الفصل الثاني

 

  : التعليق

ألعمدة وعلى أساسه سنحاول التعليق على النحو التايلمدرج امن خالل    

إن تطور كميات املبيعات احملطة للخدمات املختلفة 

، املقدمة من خالل أشهر سنة )موقف السيارات
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دج و يليه اإليواء بينما احلمامات حققت 2.000.000ففي شهر جانفي حققت خدمة املطعم مورد أكثر من 

دج  حيث 1.000.000دج أما اخلدمات األخرى املشروبات و العالج أقل من  2.000.000موردا أقال من 

دج ، وتبقى كراء احملالت التجارية و موقف السيارات األقل 300.000و 500.000يرتاوح رقم أعماهلا ما بني 

دج، ويف شهر فيفري حيث أن كل موارد احملطة 60.000دج و 10.000رتاوح ما بني موردا بالنسبة للشهر حيث ي

دج وبقيت اخلدمات األخرى على حال الشهر 2.000.000املتأتية من الطعم واإليواء و محامات اخنفضت عن 

ات وتبقى املاضي، و شهر مارس ارتفعت موارد احملطة من خالل ثالثة اخلدمات املقدمة االيواء االطعام واحلمام

دج وتليه 6.000.000اخلدمات األخرى على حاهلا، ويف الشهر أفريل يصل رقم أعمال اخلدمة املطعم اىل حوايل 

دج، ويف الشهر 1.000.000دج و ارتفعت مورد العالج أكثر من 2.000.000احلمامات واإليواء حيث فاق 

دج، 3.000.000دج، و اإليواء أكثر 5.500.000ماي اخنفض مورد املطعم قليال حيث أصبح يصل تقريبا اىل 

دج ، ويزيد كل موارد باالخنفاض حىت تصل يف شهر جويلية كلها 1.000.000و تبقى اخلدمات األخرى أقل من  

دج و احلمامات 3.000.000دج ويف أوت ترجع  باالرتفاع حيث اإليواء أكثر من 1.000.000اىل أقل من 

                   دج و تبقى اخلدمات األخرى مواردها ترتاوح 1.500.000دج و املطعم حوايل 2.000.000

  .دح   1.000.000و   0ما بني 

دج 2.000.000دج و احلمامات أكثر من 3.000.000ويف سبتمرب يرتفع موارد اإليواء و املطعم اىل أكثر من 

تفاع و  ينخفض اإليواء اىل دج ، وشهر أكتوبر يزيد مورد املطعم باالر 1.000.000وكل اخلدمات األخرى أقل من 

دج ، و تبقى اخلدمات األخرى 5.000.000دج، و شهر نوفمرب ارتفع مورد املطعم اىل 2.600.000حوايل 

                دج 5.000.000تقريبا بنفس األشهر املاضية، ويف ديسمرب يصل مورد احملطة من خدمة املطعم إىل أكثر من 

              دج و تنخفض كل من احلمامات1.000.000ج و العالج أكثر من د 2.900.000و اإليواء اىل حوايل 

  .و اخلدمات األخرى
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إن تطور رقم األعمال خدمات احملطة أو املواردها غري ثابتة فهي ختتلف من شهر ألخر فمثال شهر أفريل  كان أكرب 

  .رب و ديسمرب عن املطعممورد للمحطة خاصة  الناتج من املطعم ، وشهر سبتمرب عن اإليواء و نوفم

  ) .االمجايل( ومكن خالل اجلدول الذي يوضح رقم األعمال بالنسبة لكل خدمة 

  رقم األعمال السنوي لكل خدمة): 4( جدول رقم

 

 رقم ا�عمال السنوي

 634.05  164 كراء المح�ت التجارية

 090.3 843 موقف السيارات

 168.85 711 8 الع�ج

 377.96 453 24 الحمامات

 884.28 127 42 المطعم

 347.69 114 31 يواء&ا

 73.13 7745 6 المشروبات

  

  ).03الملحق رقم .( من  طرف مسؤول في قسم المالية و المحاسبة: المصدر
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  .2013توزيع رقم األعمال السنوي لكل خدمة في المحطة لسنة ): 4(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

  .ة بناءا على المعلومات المقدمة من طرف قسم المالية و المحاسبةمن اعداد الطالب: المصدر 

  

من اخلدمات اليت تقدمها بلغ حوايل  2013مجايل الذي حققته احملطة يف سنة إلن رقم األعمال اإ

 .دج114.189.076.26

دمة املطعم حيث من خالل الدائرة النسبية اليت متثل نسب كل خدمة تقدمها احملطة واتضح أن أكرب مورد جتنيه من خ

  .باملائة 21باملائة و احلمامات بنسبة 27من مواردها ، و يليه االيواء ب باملائة  37هو بنسبة 

  .باملائة 6باملائة و  0وتبقى كل من كراء احملالت التجارية و املشروبات و العالج و موقف السيارات ترتاوح ما بني 

احلمامات واإليواء، وعلى ضوء املعلومات ان املؤسسة قائمة بذاا إن أكرب مورد تتحصل عليه املؤسسة من املطعم و 

  .أي أا تعتمد على مواردها وهي كافية لتغطية جممل تكاليفها حيث أا ال تلجأ اىل االقرتاض
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  :ومن أهم التكاليف اليت تغطيها موارد املؤسسة ميثلها اجلدول التايل

  .2013أهم تكاليف المؤسسة لسنة ): 5(جدول رقم 

  المبالغ  التكاليف

  .المشتريات المستهلكة

  الخدمات الخارجية األخرى

  أعباء المستخدمين

  ضرائب ورسوم

  مخصصات االهتالك  و المؤونات

  الضرائب مدفوعة على النتيجة العادية

  الضرائب المؤجلة على النتيجة العادية

26.671.389.11 -  

5.173.278.74 -  

61.235.475.07 -  

4.931.920.70 -  

12.244.077.21 -  

-  

691.879.92  

  
  ).04الملحق رقم.( جدول حسابات النتائج المقدم من طرف مسؤول قسم المالية والمحاسبة: المصدر

  

 -112.949.305.04هو  2013من خالل جدول حسابات النتائج اتضح أن امجايل تكاليف احملطة لسنة 
  .ا، وهذا ما جيعلها جتنب االقرتاض و االعتماد الذايتومنه فأن امجايل يقل عن رقم أعمال احملطة فو يغطيه

علما أن احملطة ال توزع املوارد على التكاليف وإمنا عندما حتتاج تسحب و ذلك باملراقبة و التدقيق اسحب مع الباقي 

    .أي املدخالت مع املخرجات
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 الخاتمة العامة

حملطة املعدنية حلمام بوغرارة واليت مسحت لنا بالتعرف خالل الدراسة التطبيقية اليت كانت على مستوى امن         

أكثر على وظيفة اإلدارة املالية، و  األمهية الكبرية داخل املؤسسة إذ أن معظم القرارات يستحيل أخذها مبعزل عن 

  .اإلعتبارات املالية

املالية، كما أنه تبني أن املؤسسة  وهي النواة األساسية  يف املؤسسة املعدنية و هلا دور فعال يف تسيري املصاحل      

تتمتع باستقاللية تامة اذ تعتمد على التمويل الذايت وذلك من خالل أهم مواردها املتأتية من اإليواء، العالج، املطعم،  

كراء احملالت التجارية، موقف السيارات، احلمامات، واليت تغطي أهم تكاليفها، مع العلم أن هذه املؤسسة مل حتصل 

  ي اعانة من طرف الدولة باعتبارها مؤسسة سياحية وفرع من مؤسسة التسيري السياحي بتلمسانعلى أ
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إن حتقيق املؤسسة ألهدافها يتطلب دراسات متعمقة، و هذا  كل ما تسعى اليه اإلدارة املالية يف أصبحت حتتل     

كان نشاطها، و خاصة باعتبارها هلا كفاءة يف اختيار مصدر متويل مكانة  إذ ال يستغىن عنها يف أي مؤسسة مهما  

املؤسسة، إن اإلدارة املالية تسعى اىل حتسني و تعديل وضعية املؤسسة دائما إىل األحسن و ذلك من خالل كل 

  .أهدافها و وظائفها خاصة التنبؤ و التخطيط و كذا اختاذ القرارات االستثمارية و التمويل

  :التالية النتائجنستخلص رة املالية هي احملرك الرئيسي للمؤسسة و منه فاإلدا       

 .اإلدارة و املالية دورا هاما يف املؤسسة )1

 املدير املايل دورا حيوي يف املؤسسة وذلك من خالل الصالحيات و الوظائف اليت يؤديها لسري جناح مؤسسة )2

 .كوناتهإن لتمويل مصادر متنوعة و لكل نوع خيتلف عن األخر يف م  )3

املعدنية حلمام بوغرارة  متكنت مبعرفة أنه ) احملطة( أما  فيما خيص الدراسة التطبيقية اليت قمت ا  يف مؤسسة       

  :عدم قدرة املؤسسة االستغناء عن االدارة املالية و توصلنا ال

 .اإلدارة املالية هي املسؤولة عن تسيري أموال املؤسسة و حتصيلها و توفريها )1

املؤسسة باالستقاللية املالية، وهي تعتمد على التمويل الذايت ألن كل ما جتنيه من مواردها ال جيعلها تلجأ  تتمتع )2

 .اىل التمويل اخلارجي فهي كافية الحتياجاا

 .املؤسسة قائمة بذاا ومل تتحصل على أي اعانات من طرف الدولة رغم أا تنشط يف قطاع سياحي )3

  

  

  

  



 خاتمة العــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــةال

 
55 

 

  :حاتالتوصيات و االقترا

  .2013الزيادة يف كراء احملالت التجارية من أجل ارتفاع املوارد احملققة مما هو عليه يف سنة       

  :آفاق البحث

  .إن موضوع االدارة املالية واسع اال لدى من الصعب اإلمام بكل جوانبه      



 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

قـائمة المراجعقـائمة المراجعقـائمة المراجعقـائمة المراجع



  قائمة المراجع

 

 

 :قائمة الكتب -

 .اريً  االدارة املاليةً ، كلية العلوم التجارية، جامعة االسكندريةأسامة عبد اخلالق األنص 1

دار وائل للنشر و التوزيع األردن، الطبعة الثانية ً) دارة املاليةإلا(س بن ساسي، يوسف قريشيً  التسيري املايل اليإ 2

2011. 

ًر، دارا جلامعية االسكندرية طبعة دارة املالية  مدخل اختاذ القراإلمجال الدين  مرسي، أمحد عبد اهللا اللحلح،ً  ا 3

2008. 

 .2006ارة الشركات املتقدمًة ، دار البازوري العلمية للنشر و التوزيع،طبعة ددريد كامل الشبيب إ 4

 .األردن الطبعة الرابعة - دارة املاليةً ، دار الصفاء للنشر و التوزيع عمانإلزياد رمضانً  أساسيات يف ا  5

فريد مصطفىً  اإلدارة املالية مدخل اختاذ القراًر دار التعليم اجلامعي طارق مصطفى الشهاوي ، ال  6

 .2012االسكندرية، الطبعة 

دارة املالية و التحليل إلعبد احلليم كوجة، علي ربايعة، ياسر سكران، موسى مطر، توفيق عبد الرحيم يوسفً، ا 7

 .2000املاًيل ، دار الصفاء عمان ، طبعة 

 .2007دارة املاليًةً◌ً  ، دار املسرية للنشر و التوزيع، طبعة إلخرشهً، أساسيات ا عدنان نعيمي، ياسني كاسب 8

 .  1997دارة املالية منهج حتليل شامًل، اجلامعة املفتوحة ليبيا إلعدنان هاشم رحيم السامراينً  ا 9

  2004مبارك لسوسً، التسيري املاًيل ، املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية اجلزائر ، طبعة 10

حمب خلة توفيًق اهلندسة املالية االطار النظري و التطبيقي ألنشطة التمويل و االستثمارُ  دار الفكر اجلامعي  11

 .2011للنشر االسكندرية، طبعة 

-2005حممد رفيق الطيبً  مدخل التسيري أساسيات ووظائًف ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، الطبعة  12

2006 



  قائمة المراجع

 

 .2010دارة املاليًة ، دار الفكر عمان، طبعة إلت احممد قاسم خصاونةً  أساسيا 13

 2003منري ابراهيم اهلنديً  إدارة املالية مدخل حتليل معاصًر املكتب احلديث االسكندريًة، الطبعة اخلامسة  14

منري شاكر حممد امساعيل امساعيل، عبد الناصر نورً  التحليل املايل مدخل صناعة القراراًت دار وائل للنشر و  15

 .يع عمانالتوز 

ال فريد مصطفى، حممد صاحل احلناويً  إدارة املالية حتليل مايل ملشروعات ألعماًل، مكتب اجلامعي احلديث  16

  .2008االسكندرية طبعة 

 .2012يوسف حسني يوسًف التمويل يف املؤسسة االقتصاديةً ، دار التعليم اجلامعي االسكندرية طبعة   17

  :قائمة المذكرات -

محادي، أيوب عسكريً  مصادر التمويل املؤسسة االقتصاديًة مذكرة لنيل شهادة فتحي خذرية، موسى  1

 2006ليسانس علوم التسيري 

محود توفيق، بلمختار رابحً  مصادر التمويل يف املؤسسًة مذكرة لنيل شهادة ليسانس  جامعة علوم التسيري  2

 .2006اجلزائر 

 :موقع الكتروني -

http://www.egtt-dz.com/egtt_presentation.html 
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  قائمة المالحق
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  قائمة المالحق

        

        

قائمة المالحق

 



  ة المالية في المؤسسةاالدار :  ملخص 

 

     
ا+دارة المالية ھي الوجه اداري المتعلق بحركة ا�موال لدى المؤسسة، التي بواسطتھا تستطيع استمرار،     

تي و التمويل الخارجي  وھذا متعلق بكفاءة ا+دارة فھي بحاجة دائمة الى تمويل حيث تختلف مصادره من تمويل الذا
  .المالية

ومن خHل دراستنا التطبيقية لEدارة المالية في المحطة المعدنية حمام بوغرارة، مغنية، تلمسان استنتجنا  أنھا 
ھا �ن مختلف النواة ا�ساسية لتسيير أموال المؤسسة و توزيعھا على أقسامھا المختلفة، حيث ھذه المحطة قائمة بذات

مواردھا المالية المتأتية من خدماتھا المقدمة ھي كافية لتغطية تكاليفھا، اذ أن المؤسسة لم تتلقى أي اعانة من طرف 
كتجديد ھياكل (الدولة رغم أنھا تنشط في قطاع سياحي، وھي مؤسسة كغيرھا تسعى للقيام بمشروعات استثمارية 
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Résumé :                    l e  gestion   financière  de l’entreprise 

     La gestion financière est la face qui concerne le mouvement  du capitale de 
l’entreprise ; par le  quel peut  elle continuer  celui qui   avait besoin souvent des 
sources soit  auto financement ou  financement  externe  et ceci est lie à la gestion 
financière externe, 
     Dans notre étude pratique de la gestion financière à la station minérale de 
Hamme boughrara maghnia ; Tlemcen on a conclu que celui est le  plus important 
pour  la gestion des fonds de l’entre prise ainsi que la répartition à leurs  différents 
services ;car cette station fonctionne toute seule par ces différents ressources 
financières qui peuvent couvrir ses dépenses ; cette station n’a eu aucune subvention 
de l’état pourtant qu’elle peut jouer un rôle touristique ; aussi elle est comme 
d’autres entreprises veulent investir par exemple ( la modernisations  des structures 
de l’entreprise) 
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externe 
Abstract:                                            Financial management in the Enterprise 

      The Financial management Is the administrative which Is concerns with the   
movement of money within the enterprise with which it can continue: it is in a permanent 
need to be financing where its sources  are different such as  auto financing and external 
finding  and this is relates the competence of the financial management 
       Through our practical studies of the financial management in the station thermal 
Hamm am boughrara, maghnia, Tlemcen, we concluded that it is fundamental nucleus for 
managing the enterprise money and distributing this among ,its different departments, 
this station stands on its own because its various financial resources coning from its 
presented services are sufficient to cover its costs thus, this enterprise has not received 
any aid from the part of the state though it is actively engaged in the sector of tourism 
and this enterprise is like any other enterprise which seeks to carry out with projects of 
investments’(   such as renovation the structures  of the enterprise) 
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