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 اإلهداء:

 لرحمان الرحيمابسم هللا 

 : إلى هذا عملي أهدي النجاح طريق لنا مهد الذي هلل الحمد سواه، النعمة على يحمد ال الذي هلل الحمد

  الوجود في أم وأعز وأغلى أسمى و لي هللا العلم أبي حفظه سبيل لي يوفر أن أجل من الحياة مشقة تحمل الذي

 ، وخاالتي أخوالي وكل قلبي على األعزاء إخوتي, الحياة درب في وآنستني رافقتني والتي العلم حب فّيا زرعت التي أمي

سواء حياتهم  حياتهم في والتوفيق النجاح لهم أتمنى بمساعدة عليا و يبخل لم الذي األعزاء أصداقي وكل وعماتي

 دفعة التسيير ومراقبة محاسبي تدقيق تخصص االقتصادية علوم دفعة كل إلى .الشخصية سواء حياتهم املهنية

الذين رافقوني في مشواري الدراس ي و  أساتذةكل  إلىكل عمال قسم علوم املالية و املحاسبة ,  إلى  8102/8102

 . علما وزدني ينفعني، ما وعلمني علمتني، بما انفعني اللهم ,هذا العمل املتواضع إعدادخاصة الذين ساعدوني في 



 

 و
 

 التشكرات:

 بسم هللا الرحمان الرحيم

ُرو : ﴿ تعالى هللا قال
ْ
اذك

َ
ْم  نيف

ُ
ْرك

ْ
ذك

َ
  لي واشكروا أ

َ
 ﴾ تكفرون َول

 .سلطانك وعظيم وجهك لجالل ينبغي كما والشكر فالحمد

 أتقدمكما  الوالدين اللذان أوصالني إلى هذه املرحلة من عمري بمجهوداتهما إلى الجزيل بشكرنا نتقدم

 أتقدم كماطيب معارفية,  :األستاذة القيمة ونصائحه وجهده وقته من نااأعط الذي املشرف إلىبشكر 

  وباألخص السكر تكرار معمل موظفي كل إلى بشكري  أتقدم كما,  ومالية محاسبة قسم إلدارة بالشكر

 . ملساعدتي معي بذلها التي املجهودات كل على فيصلو املحاسب  األستاذ

 أساتذة وجميع املناقشة, لجنة أعضاء املحترمين األساتذة وأشكر املكتبة عمال كل شكر ننس ى أن دون 

, وأتقدم بالشكر إلى زمالئي في الجامعة الذين التسيير وعلوم التجارية القتصادية، العلوم كلية

 .ساعدوني في إعداد هذا العمل املتواضع 
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 قائمة االشكال: -1

 الصفحة بيان الشكل رقم الشكل
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 معلومات النظام املحاسبي املجمعة الداعمة ملستويات القرار  (I-02) رقم الشكل
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 01 املالي التحليل خطوات (I-03) رقم الشكل
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 78 املحاسبة مصلحة و املستخدمين مصلحة بين العالقة (III-03) رقم الشكل
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 فائمة الجداول: -2

 الصفحة بيان الجدول  رقم الجدول 
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 84 الطبيعة حسب النتائج الحسابات الجدول  الفصول  محتوى  (II-06) رقم الجدول 

 84 ظيفةو ال حسب النتائج الحسابات جدول  (II-07) رقم الجدول 

 88 (املباشرة الطريقة)  الخزينة سيولة جدول  (II-08) رقم الجدول 

 87 (املباشرة غير الطريقة)  الخزينة سيولة جدول  (II-09) رقم الجدول 

 41 الخاصة األموال تغير جدول  (II-10)رقم الجدول 

 40 املالية امليزانية (II-11) رقم الجدول 

 41 الوظيفية امليزانية (II-12)رقم الجدول 

 44 الوظيفية امليزانية إعداد كيفية (II-13) رقم الجدول 

 74 1108 للسنة السكر للتكرير رام للمؤسسة األصول  ميزانية (III-01) رقم الجدول 

 78 1108 للسنة السكر للتكرير رام للمؤسسة الخصوم ميزانية (  III-02) رقم الجدول 

 السكر للتكرير رام للمؤسسة الطبيعة حسب الحسابات جدول  (III-03) رقم الجدول 

 1108 للسنة

77 

 للسنة السكر للتكرير رام للمؤسسة الخزينة التدفقات جدول  (III-04) رقم الجدول 

1108 

71 

 للسنة السكر للتكرير رام للمؤسسة األموال رؤوس حركة جدول  (III-05) رقم الجدول 

1108 

10 

 14 1108 للسكر رام للمؤسسة الوظيفية امليزانية (III-06) رقم الجدول 

 السكر للتكرير رام للمؤسسة املختصرة الوظيفية امليزانية (III-07) رقم الجدول 

 1108 للسنة
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 قائمة املالحق: -3

 اسم امللحق رقم امللحق

 2112للسنة  ميزانية االصول للمؤسسة رام للتكرير السكر  1امللحق رقم 

 2112ميزانية الخصوم للمؤسسة رام للتكرير السكر للسنة  2امللحق رقم 

 2112جدول الحسابات النتائج للمؤسسة رام للتكرير السكر للسنة  3امللحق رقم 

 2112جدول تدفقات الخزينة للمؤسسة رام للتكرير السكر للسنة  4امللحق رقم 

 2112االموال للمؤسسة رام للتكرير السكر للسنة جدول تغييرات رؤوس  5امللحق رقم 

 

 قائمة الرموز:-4

 معناه باللغة العربية معناه باللغة الفرنسية الرمز

FR Fond de roulement رأس املال العامل 

BFRE Besoin de fond de roulement 

exploitation  

 احتياجات رأس املال العامل لالستغالل

BFRHE Besoin de fond de roulement hors 

d'exploitation 

 احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل 

BFR Besoin de fond de roulement  احتياجات رأس املال العامل 

TN Trésorerie net الخزينة الصافية 
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 املقدمة العامة:

إن املؤسسة هي العصب الرئيس ي لالقتصاد معين , كما تتكون من الوظائف املتناسقة و املتكاملة فيما بينها        

 املعينة . األهدافبغية تحقيق 

وذالك من خالل  للمؤسسة,وصف املالي  بإعطاءو من تلك الوظائف نذكر وظيفة املحاسبة و املالية التي تهتم        

 املحاسبية.و هي القوائم املالية التي تحتوي على املعلومات املالية  إالمخرجاتها 

كما تتمثل القوائم املالية في امليزانية و جدول الحسابات النتائج و جدول التدفقات الخزينة و جدول        

خالية ال و املعلومات الرقمية  البياناتبارة عن و تلك القوائم املالية تعتبر رقمية فهي ع األموالالتغييرات رؤوس 

و هي املالحق ومن تلك املعلومات الوصفية نذكر طرق االمتالك و  أالمن الوصف التي نجدها في القائمة الخامسة 

 ...الخ.. املحزوناتطرق الجرد و طرق التقييم 

 املدققالقوائم املالية تعطي وصف املالي و وضعية املالية للمؤسسة طبعا بعد مصادقة عليها من طرف  إن      

املالية و  القوائمو هم مستخدمون  األشخاصمن اجل استخدامها من طرف مختلف  إعدادهاالتي تم  الحسابات

املساهمون زبائن و املوردون و نذكر منهم مصلحة الضرائب ) الدولة(  و البنوك ) املؤسسات املقرضة( و ال

 أصحاب األسهم خاصة  و العمال .

من خالل ما يسمى بالتحليل  إالبشكل مباشر ذه القوائم املالية معلوماتها مبعثرة و ال يمكن استخدامها لكن ه      

التي تستخدم لدراسة الوضعية  و التوازنات املاليةالنسب املالية  التي من بينها أدواتهامن خالل و ذالك املالي 

املالية الذين لهم مصلحة معينة للمؤسسة محل  مستعملي القوائم  يحتاجهاالتي  تشخيصها و  للمؤسسة واملالية 

 .من اجل تحديد الوضعية املالية للمؤسسة و اتخاذ القرارات مختلفة  الدراسة

 :التالية  اإلشكاليةو من هنا نطرح  اإلشكالية:    

 و التوازنات املالية املالية للمؤسسة من خالل استخدام النسب املالية الوضعيةكيف يمكن تشخيص 

 لتحليل القوائم املالية للمؤسسة ؟

 الفرعية: األسئلة

 التالية: التساؤالتو من هنا نطرح 

 للمؤسسة ؟و التوازنات املالية  للتحليل املالي و النسب املالية  ملفاهيميا اإلطارما هو  .1

 كأدوات للتحليل القوائم املالية  للمؤسسة؟ و التوازنات املالية كيف يتم استخدام النسب املالية .2

 ، الدخل قائمة ( الحالية املالية القوائم هل ؛ املستمرة بالديناميكية تتصف حديثة أعمال بيئة ظل في .3

 ؟؛ لذلك بالغرض تفي ) الخ....النقدية ،التدفقات املالي املركز

 على وقطعي نهائي بشكل تعبر أن يمكن املالية املؤشرات خالل من إليها التوصل يتم التي النتائج هل .4

 للشركة؟ املالي األداء مستوى 
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 الفرضيات البحث:

تشخيص وضعيتها املالية من خالل ال التحليل و هي عبارة عن اآللية تمكن املؤسسة منالتحليل املالي  إن .1

 . التوازنات املاليةو بالنسب املالية  التي من بينهاعدة األدوات 

من خالل تطبيق القوانين الرياضية املتعلقة بالتحليل  و التوازنات املالية يتم استخدام النسب املالية .2

املالي و كذا تفسيرات النتائج املتحصل عليها من خالل تلك القوانين الرياضية و تكون تلك املعلومات 

 مستخرجة من بعض القوائم املالية.املستخدمة في التحليل املالي 

 شأنها من التي للبيانات كافيا مصدرا SCF نظام وفق املعدة و مؤسسة ألي الحالية املالية القوائم تعتبر .3

 . املالي األداء عن للتعبير كمؤشرات تستخدم أن

 الوضعية على وقطعي نهائي بشكل ) املالية النسب ( املالي التحليل نسب خاصة املالية املؤشرات تعبر .4

 للمؤسسة املالية

 

 أسباب اختيار املوضوع:

 تتمثل أسباب اختيار املوضوع في أسباب املوضوعية و أخرى الذاتية نوجزها في ما يلي: 

 : وتتمثل في األسباب الذاتية

 االهتمام الشخص ي بهذا املوضوع من مختلف جوانبه . .1

 يقه على الواقع.محاولة دراسة بعض ما تعلمته من مشواري الدراس ي و تطب .2

 األسباب املوضوعية:

إن املخرجات املحاسبة غير كافية للقراءة املالية للمحاسبة لكونها تبين لنل فقط النتائج الوسطية و  .1

 النتيجة السنوية فقط.

 إن التحليل املالي يساعدنا في قراءة القوائم املالية للمؤسسة و كذا تحليلها و تشخيصها .  .2

 

 الدراسات السابقة:

إن من الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها إلعداد مذكرتي التخرج لنيل بشهادة املاستر األكاديمي هي عبارة 

 عن مذكرات أو األطروحات املاستير و املاجستير و من بين تلك املذكرات نذكر ما يلي:

, عنوان هذه  2111/2112, جامعة قسنطينة ,  املاجستيرلزعر محمد سامي , مذكرة لنيل شهادة  .1

 التأثيرالرسالة ) التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي (, حيث حاول معالجة مدى 
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التحليل القوائم املالية , و قد اسقط دراسته على  إبعادتطبيق النظام املحاسبي املالي على مجاالت و 

 . ماأل الواقع مؤسسة صيدال 

, جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ,  األكاديميكياس علي , مذكرة لنيل شهادة املاستر  .2

, عنوان هذه املذكرة ) دور التحليل املالي في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة ( , حيث  2112/2112

للمؤسسة , و قد اسقط حاول معالجة دور الذي يلعبه التحليل املالي للقيام بالتحديد الوضعية املالية 

 .دراسته على الواقع مؤسسة ميناء مستغانم 

, جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم,  األكاديميمذكرة التخرج لنيل شهادة املاستر هاني عمور ,  .3

( , حيث حاول معالجة املؤسسة  أداءالتحليل املالي في تقييم دور )  األطروحة, عنوان هذه  2112/2112

دراسته على الواقع  بإسقاطاملؤسسة , و قد قام  األداءلعبه التحليل املالي في عملية التقييم دور التي ت

 مستغانم . األنعاممؤسسة وحدة تغذية 

, جامعة عبد الحميد ابن  األكاديميبوبكر زين العابدين توفيق , مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستير  .4

, عنوان هذه املذكرة ) دور التحليل املالي في تشخيص البيئة املالية  2112/2112باديس مستغانم , 

للمؤسسة ( , حيث حاول معالجة كيفية القيام بالتشخيص البيئة املالية للمؤسسة باستخدام التحليل 

 دواجن )حجاج( .و قد اسقط دراسته على واقع املؤسسة تربية الاملالي , 

غريب صليحة , مذكرة التخرج لنيل شهادة املاستر األكاديمي, جامعة قاصدي مرباح ورقلة ,  .2

حيث  املالي للمؤسسة االقتصادية ( األداءعنوان املذكرة )دور املؤشرات املالية في تقييم ,  2113/2114

خدام املؤشرات املالية , و قد قام املالي للمؤسسة االقتصادية باست األداءحاول معالجة كيفية التقييم 

 دراسته على الواقع مؤسسة البناء للجنوب و الجنوب الكبير . بإسقاط

 

  أهمية الدراسة:

 إن التحليل املالي من أهم الوسائل للتشخيص الوضعية  املالية للمؤسسة. .1

 جيدة للمؤسسة. بقراءةإن أدوات التحليل املالي يسمح لنا  .2

 خارجية. أوكانت داخلية  سوءتحليل املالي يسمح باتخاذ مختلف القرارات املتعلقة باملؤسسة  إن .3

 

 الدراسة: فاهدأ   

املالي في تقييم و  أدوات التحليلبعض تهدف دراستنا للتحليل املالي إلى معرفة و بيان دور الهام التي تلعبه         

و بعملية التشخيص املالي من خالل استخدام القوائم املالية  قيامللمؤسسة و كيفية تشخيص الوضعية املالية 

 وصف الحرفي و الفني للوضعية املالية للشركة . إلىكيفية ترجمة بعض النتائج التحليل 
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 مجال و حدود الدراسة:

 للدراسة بعدين هما البعد الزماني و البعد املكاني 

غاية  إلى 11/11/2112الزماني: لقد قمت بالدراسة في الفترة املحاسبية للفترة املمتدة ما بين  لبعدا

31/12/2112. 

 لقد قمت بالدراسة بدراسة امليدانية للمؤسسة رام للتكرير السكر بوالية مستغانم . املكاني: لبعدا

 

 البحث:منهج 

 و هما املنهج الوصفي و املنهج التحليلي  و املنهج الرياض ي . أاللقد اعتمدت في هذه الدراسة على منهجين 

فاملنهج الوصفي يتمثل في عرض القوائم املالية  وتقديم مختلف املفاهيم و عناصر النظرية, كما اعتمدنا على 

ومن  املالية األدواتاملنهج الرياض ي  من خالل استخدام العمليات الحسابية لحساب مختلف املؤشرات و 

و  املتحصل عليها , كما اعتمدنا على املنهج التحليلي من جالل تحليل النتائج الرياضيةا النسب املالية بينه

 قراءات التحليلية  .مختلف  إلىترجمتها 

 

 التقسيم املنهجي ملوضوع البحث و الدراسة:

 .ثالثة فصول و كل فصل يعالج جزء معين من املوضوع  إلىلقد قسمنا هذه املذكرة 

 مباحث ,  أربعة إلىو الذي بدوره يقسم  النظري للمحتوى التحليل املالي اإلطار األول حيث سنعالج في الفصل 

ثالثة مطالب حيث في املطلب  إلىسيقسم و الذي  املالي األداءمحتوى التقييم  املبحث األول  حيث سنعالج في

 معالجة  إلىالثاني سنتطرق  طلبفي املالوظيفة املالية داخل املؤسسة و  معالجة إلىسنتطرق فيه  األول 

, كما سنعالج في املالي  األداءالتقييم  معالجة  إلىالثالث سنتطرق  طلبو في املاملحاسبية و املالية  املعلومات

 هخطوات و هأدواتو التحليل املالي  أهدافتعريف و  إلىسنتطرق حيث التحليل املالي  أساسياتاملبحث الثاني 

حيث سنقوم بمعالجة سنتطرق إلى وصف القوائم املالية , و في املبحث الثالث منه  املستفيدة الجهاتو 

وصف الجدول الحسابات النتائج وصف جدول التدفقات الخزينة و كذا جدول تغييرات وصف امليزانية 

 عيوب و أهميته و هتعريف إلىتطرق النسب املالية بحيث سنسنعالج  رابع, و في مبحث ال رؤوس األموال

  .  هاستخدام حدود و همحددات و هأنواع و كذا  هاستخدام

ثالثة مباحث  إلىحيث سنقسم الفصل  اإلطار العملي للمحتوى التحليل املاليو في الفصل الثاني سنعالج 

سنعالج عرض  بحيثحيث سنعالج في املبحث األول عرض القوائم املالية حسب النظام املحاسبي املالي 

عرض جدول  كذاامليزانية املحاسبية حسب النظام املحاسبي و املالي و  عرض جدول الحسابات النتائج و 
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بواسطة التوازنات , كما سنعالج في املبحث الثاني تحليل التدفقات الخزينة و جدول حركة رؤوس األموال 

احتياجات  واملال العال الصافي  رأسسنعالج  كذااملالية بحيث سنعالج  امليزانية املالية و امليزانية الوظيفية و 

املال العامل و الخزينة الصافية , كما سنعالج في املبحث الثالث التحليل املالي بواسطة النسب املالية و  رأس

 و أيضا املديونية نسبةو كذا  املالي اليسر و التمويل الهيكل نسب و لةالسيو  نسب إلىنتطرق فيه ذي سال

 . املردودية النسب و الربحية نسبو  النشاط نسب إلىسنتطرق 

و الذي بدوره  رام للتكرير السكر ةاقتصادي ملؤسسة املالية الوضعية تقيم إلىو في الفصل الثالث سنتطرق 

سنعطي تقديم عام للمؤسسة رام للتكرير السكر و الذي سنعالج  األول ثالثة مباحث في املبحث  إلىسينقسم 

 و هاعمل سيرورةو ها أهداف و التنظيمي هاهيكل و كذا السكر للتكرير رام مؤسسة تعريف و التاريخية ملحةفيه 

للمؤسسة رام للتكرير السكر من  2112و في املبحث الثاني سنقوم بعرض القوائم املالية للسنة  هاإمكانيات

 األموالامليزانية املحاسبية و كذا جدول حسابات النتائج و جدول التدفقات الخزينة و جدول تغييرات رؤوس 

للتكرير السكر و ذالك باستخدام و في املبحث الثالث سنقوم بالتحليل املالي لقوائم املالية للمؤسسة رام 

 بعض االدوات التحليل املالي و التي تتمثل في التوازنات املالية و كذا النسب املالية
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 :األول مقدمة الفصل 

  أدواتلتقييم األداء املالي للمؤسسة, و ذالك من خالل عدة نا من اوسيلة التي تمكنهي الإن التحليل املالي             

للمؤسسة معينة في الفترة معينة , و ال يمكن قيام بالتحليل الحقيقية و الصادقة بغية معرفة الوضعية املالية 

من خالل مخرجات النظام املعلومات املحاسبي املالي, و تتمثل تلك املخرجات بما يسمى بالقوائم املالية  إالاملالي 

يل املالي يتم من خالل التحل أنكما  التي يعدها املحاسب للمؤسسة بهدف استخدامها من طرف عدة الجهات ,

النسب املالية تعتبر من  أناملالية للمؤسسة, كما  اإلدارةعدة الخطوات , التحليل املالي تعتبر من الوظائف 

مختلف املاهيات  بإعطاءسنقوم  أيو في هذا الفصل سنقوم باملعالجة ما هو نظري  , التحليل املالي األدوات

بحيث سنقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث , حيث أن في كونة له نظريا و العناصر ملاملكونة للتحليل املالي 

املبحث األول محتوى التقييم املالي التي من خالله سنعالج  ماهية الوظيفة املالية داخل املؤسسة كما سنعالج 

 فتابعونا.ماهية املعلومات املحاسبية املالية باإلضافة إلى معالجة التقييم األداء املالي 
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  املالي: األداء : محتوى تقييماألول املبحث 

 إلىمعالجة مختلف العناصر ذو عالقة باملوضوع التحليل املالي بحيث سنتطرق في  إلىسنتطرق في هذا املبحث 

 املالي و العناصر كالتالي: األداءالعناصر التالية التي تدعم موضوع التحليل و التقييم 

 أهميتها.و كذا  أهدافهاالوظيفة املالية داخل املؤسسة: و التي سنتكلم عن تعريفها و 

 املعلومات املالية و املحاسبية  : و التي سنتاول فيها املفهوم و  مستخدميها .

 خطواته.و  أهميتهاملالي و  األداء في التعريفو هنا سنقدم العناصر املكونة لها و التي تتمثل  املالي: األداءالتقييم 

 العرض التالي فتابعنا. إليكو قد خصصت لكل عنصر من عناصر السابقة الذكر لكل واحد مطلبا خاص به , و 

 

 1الوظيفة املالية داخل املؤسسة: :األول املطلب 

من خالل ارتباطها املباشر بكل وظائف املؤسسة . و هذا ملا  أهمية.تعتبر الوظيفة املالية داخل املؤسسة األكثر 

 استغاللية.سواء كانت استثمارية أو  املختلفة.توفره من أموال كافية لتمويل أوجه النشاط 

 

 الوظيفة املالية: أهدافو  تعريفاألول:الفرع 

 : تعريف الوظيفة املالية:أوال

 مظهرا نقديا تأخذمن جهة النظر النقديين: ينسب لوظيفة املالية كل عملية 

القرارات املؤمنة لفعالية تحقيق  إعدادبيئة و  الوظيفة املالية يقع على عاتقها اإلستراتيجية:من وجهة النظر 

 املتاحة.استخدام الوسائل  لكفاءةاملنشودة و  األهداف

املصاعب و العقبات املالية , من من وجهة النظر التشغيلية: فان دور الوظيفة املالية ينحصر في مواجهة و تجاوز 

من الربحية , و الحفاظ على مستوى املعقول من  األدنى, ضمان الحد  املاليخالل تحسين مؤشرات التوازن 

 السيولة و اليسر املالي .

 إلىتهدف  األقسامالتي تقوم بها عدد من املصالح و   األنشطة''مجموعة املهام و  أنهاتعرف الوظيفة املالية : على 

 لها ''. األمثلالتدفقات املالية و البحث عن املوارد املالية الضرورية و االستخدام  إدارة

 . األموالهذه  إدارةالالزمة للمؤسسة و  األموالهي الوظيفة التي تهتم بالحصول على 

                                                           
ألكاديمي , كلية بو بكر زين العابدين توفيق , دور التحليل املالي في تشخيص البيئة املالية للمؤسسة , مذكرة التخرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر ا  1

 00-01ص:ص  6102-6102علوم االقتصادية التسيير و علوم التجارية. جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم , سنة الجامعية 
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عن  املسئولة األنشطةمجموعة املهام و  أنهامن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف الوظيفة املالية على 

في  أساسيةتسعى هذه الوظيفة كوظيفة  قرارات التمويل و االستثمار و التصرف في العوائد املحققة بطريقة مثلى

 . ريتااستمراعلى تطوير املؤسسة و  األخرى املؤسسة مع باقي الوظائف 

 أهدافهااملالية تحقيق  اإلدارةاملؤسسة العامة تتطلب من  أهدافتحقيق  إن املالية:الوظيفة  أهداف: ثانيا

 و التي يمكن حصرها في هدفين رئيسيين هما: الخاصة,

القصير للوفاء بالتزاماتها في مواعيد  األجلتوفير السيولة: يجب على املؤسسة توفير السيولة الكافية في -0

لتخفيض املخاطر املالية التي قد تواجهها و التي قد تؤثر على جدارتها االئتمانية . و تحقيق املؤسسة استحقاقها 

هذا الهدف من خالل التوفيق بين التدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة في الزمن و القيمة 

 برصيد النقدي املناسب .بهدف االحتفاظ 

املؤسسة بحيث تمكنهم  و تنظم استعمال موارد أناملالية  اإلدارةالطويل يجب على  األجلفي  تحقيق الربحية -6

في ال تقل هذه العائدات عن تلك التي يمكن تحقيقها  أنعلى  املؤسسة. رأسمالاملساهمين في  أرباحمن تعظيم 

من املخاطر و يمكن قياس الربحية من خالل العائد على استثمارات و من استثمارات بديلة عن نفس املستويات 

 .الصافية األرباحخالل 

 

 الوظيفة املالية: أهميةالفرع الثاني: 

دراسات مالية  بإجراءمالية . و عليه فات املؤسسة تقوم  تأثيراتيتخذ في املؤسسة مهما كانت طبيعته له  رار كل ق

 بالظروف و النتائج املحتملة . و يمكن تلخيص ادوار الوظيفة املالية فيما يلي: لإلحاطة

 .ضمان التمويل ملختلف نشاطات املؤسسة 

  التخطيط املالي و املوازنات التقديرية . أسسوضع 

 .مراقبة التدفقات النقدية و تسييرها بما يتفق مع قواعد التوازن املالي 

 الحقوق.املستحقات و  دفع النفقات و املصاريف و تحصيل 

  على وضع االستراتيجيات و رسم املعالم السياسة املالية. العليا اإلدارةفي  املسيرينمساعدة 

بالكميات املناسبة و بالتكلفة املالئمة و في  األموالفي البحث عن  و باالختصار فان مهمة الوظيفة املالية تنحصر 

 املؤسسة. أغراضقيق بالطريقة املثالية لتح إنفاقهاوقت مناسب و 

 

 املعلومة املحاسبية واملالية: املطلب الثاني:
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 1املعلومات املحاسبية و املالية:: مفهوم األول الفرع 

 : مفهوم البيانات: أول 

 من بينها: توجد عدة مداخل لبيان مفهوم البيانات   

ذات دالالت معينة غير مبوبة ال يستفيد منها  األرقامالبيانات هي عبارة عن مجموعة من الحقائق و الرموز و  .

و  أنشطةاو حقائق تاريخية عن  أرقامشكل  تأخذاملعلومات , و قد  إنتاجبعد معالجتها بغرض  إالمتخذ القرار 

 فعاليات املنشاة.

م التي تجمع و الصور املرتبطة بالعالم الواقعي , و هي كذالك املادة الخا األصواتو  األرقامالبيانات عبارة عن  . 

تنبثق  أرقىملعطيات  األساسيةبطريقة تسجيلية و بالتالي تعتبر الحاصنة  أحداثو  أفعاليناء على ما يحصل من 

 . أشكالهاو  ألوانعنها املعالجة بشتى 

املعلومة  إلىهذا ما لم تتحول  األوليالبيانات هي مورد و حقائق ليست ذات قيمة بشكلها  أنو منه نستنتج  

 معلومة بعد مرورها بمرحلة املعالجة. إلىو مفيدة , و  الشكل التالي يبين مرحلة تحويل البيانات مفهومة 

 معلومة. إلى(: مرحلة تحويل البيانات I-0)الشكل رقم 

 

 

 

 .44, ص  6112, دار الفكر الجامعي , مصر,  اإلداريةاحمد فوزي ملوخية , نظام املعلومات  املصدر:

 ثانيا: مفهوم املعلومات املحاسبية:

 للمعلومة املحاسبية نستعرض بعضها: تعار يفهناك عدة 

  للمحاسبة ) األمريكيةعرفت الجمعية( NAA  من تحليل البيانات التي  ةاملستفاداملعرفة  بأنهااملعلومات

 .األنظمةتتولد من 

  رأيو تعتبر املعلومة في TONE  , بيانات  أنها أي'' عبارة عن معرفة مشتقة من تنظيم و تحليل البيانات

 املؤسسة ''. أهدافذات منفعة في تحقيق 

 ستخدمين لها , يقصد باملعلومات البيانات التي تم معالجتها حتى تصبح لها داللة معينة من وجهة نظر امل

االقتصادية  األحداث'' كل املعلومات الكمية و غير الكمية التي تخص  أنهاى لو قد عرفت املعلومات ع

                                                           
كاديمي , كلية ناصح حورية , أهمية نظام املعلومات املحاسبي في تقييم جودة القوائم املالية, مذكرة التخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر األ 1

 2-2ص :ص : 6102-6102علوم اقتصادية التسيير و علوم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم , سنة الجامعية:

 المعلومات المعالجة البيانات

 مدخالت
 مخرجات عمليات   
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بواسطة نظم املعلومات املحاسبية في القوائم املالية املقدمة للجهات  التي يتم معالجتها  و التقرير عنها

 داخليا ''.الخارجية , و في خطط التشغيل و التقارير املستخدمة 

  ت املتضمنة في مخرجات نظام املعلومات املحاسبي تلك املعلوما أنهاكذالك يمكن تعريف املعلومات على

 املالية.تلك املقرر عنها في القوائم املالية و التقارير  أي املختلفة,بنظمه الفرعية 

  املعلومات املحاسبية هي بيانات تم توضيحها و تفسيرها و تعديلها بهدف االستفادة منها و تسخيرها

املتلقية و  األطرافلدى  األفعالتغيير السلوك و ردود  أو األبحاث أولالعتماد عليها في القيام بالدراسات 

 املستخدمة لها .

  تغير من تقديرات متخذ القرارات , كما عرفت  أنالبيانات التي يمكن  أنهاكما تعرف املعلومات على

والتي لها قيمة في ’ نفعا للمستقبل  أكثرالبيانات التي تمت معالجتها لتصبح بشكل    بأنهااملعلومات 

 تعتبر املعلومات مورد مهم من موارد اي منشاة . إذنفي اتخاذ قرارات  مستقبلية ,  أواالستخدام الحالي 

  مجموعة من البيانات املنظمة و  املعلومات هي عبارة عن أنو من خالل التعاريف السابقة يمكن القول

املعالجة , الناتجة عن مخرجات نظم املعلومات و التي على ضوئها يتم اتخاذ القرارات و املرتبطة ارتباطا 

علومات و التجربة التي  يتم تاما باملعرفة , و عليه فان املعرفة هي حصيلة استخدام البيانات و امل

الحصول عليها عن طريق التعلم و املمارسة و هي التي تمكن من يمتلكها من التجاوب مع املستجدات 

 التي تواجهه.

 و من هنا يمكن التمييز بين البيانات و املعلومات وفق الجدول التالي:

 :( : مقارنة بين البيانات و املعلومات I-0الجدول رقم )

 املعلومات  البيانات  املجال   

 منظمة ضمن هيكل غير منظمة في هيكل تنظيمي الترتيب

 محدودة القيمة بالضبط محدودة القيمةغير  القيمة

 الرسميتستعمل على صعيدين الرسمي و غير  صعيد الرسميال تستعمل على  االستعمال

 محددة املصادر متعددة املصادر املصدر

 عالية منخفضة الدقة

 مخرجات مدخالت املوقع

 صغيرة نسبيا لحجم البيانات كبيرة جدا الحجم

 يمكن اتخاذ القرار عليها ال يمكن اتخاذ القرار عليها القرارات
 

,  األول  اإلصدار,  األولى, الطبعة  األردنحكمت احمد الراوي , النظم املعلومات املحاسبية و املنظمة , مكتبة دار الثقافة للنشر  و التوزيع , عمان  املصدر:

 40, ص  0111
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 1الفرع الثاني: مستخدمي املعلومات املحاسبية:

بحيث يعتمدون على املعلومات املحاسبية مستخدمي املعلومات املحاسبية هم في الغالب صناع القرار 

ملساعدتهم في اتخاذ القرارات املختلفة , و لكي تكون القرارات الفعالة فان هناك مجموعة من الصفات التي يجب 

 يتسم بها متخذ القرار الذي يقوم باستخدام املعلومات املحاسبية , و من هذه الصفات ما يلي : أن

 (.اإلدراك) لومات القدرة على فهم املحتوى املع 

  من اجلها تلك  أعدتالقدرة على االستخدام الصحيح للمعلومات في القرارات املناسبة و املالئمة التي

 املعلومات .

  املعلومات املحاسبية خالل فترة زمنية السابقة . أنواعالخبرة النوعية و الزمنية املتعلقة بالتعامل مع 

قراراتهم الروتينية و  تالءمو يوفر نظام املعلومات املحاسبي ملستخدمي املعلومات الداخليين املعلومات التي 

, حيث يقوم نظام املعلومات بتلخيص و تجميع املعلومات ملتخذي القرارات في  األجلو الطويلة  األجلاملتوسطة 

 و الشكل التالي يوضح ذالك.لي , أو التشغيالتكتيكي  أواملنظمة لدعم القرار االستراتيجي 

 ( : معلومات النظام املحاسبي املجمعة الداعمة ملستويات القرار I-6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  26, ص  األردن,  عمان  األولىمحمد يوسف الحفناوي , النظم املعلومات املحاسبية , دار وائل للنشر , الطبعة   املصدر:

                                                           
 02-00حورية , أهمية نظام املعلومات املحاسبي في تقييم جودة القوائم املالية , املرجع سبق ذكره ص:ص  ناصح 1

 

تجميع و تلخيص 

المعلومات 

 القرار االستراتيجي المحاسبية

 القرار التكتيكي

 القرار التشغيلي
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 القوائماالهتمام املستخدمين الخارجيين يكون للمعلومات الناتجة عن نظام املعلومات املحاسبي مركزا حول  أما

 أدائهااملنظمة و توقع  أداءالدخل و ميزان املراجعة , و ذالك من اجل تقييم  قائمةاملالية مثل امليزانية و 

 املستقبلي .

التي لها عالقة باملؤسسة  األطرافمرتبط بتعدد  األمرو تتعدد الفئات املستخدمة للمعلومات املحاسبية و هذا 

 ألغراضاملعلومات املحاسبية  تستخدم اإلطرافغير مباشرة  , مختلف هذه  أوسواء كانت هذه العالقة مباشرة 

 مختلفة لكنها تشترك في غرض واحد و هو استغاللها في عملية صنع القرارات.

 و يقسم مستخدمو املعلومات املحاسبية على النحو التالي:

 املؤسسة بمختلف مستوياتها: إدارة -1

,  ( املسيرين)  إدارتهامنها كثير ا يتمثل في  يستفيدالذي تهمه املعلومات املحاسبية للمؤسسة و  األول طرف  إن  

صنع القرارات  ألجلو الرقابة و غيرها , و باختصار املؤسسة و لغرض التخطيط  أداءلتقييم حيث تستخدمها 

 الالزمة .

 املستثمرون )املساهمون( الحاليون و املحتملون: -2

املصلحة  أصحاببالنسبة للمستثمرين الحاليين )املساهمون( الذين هم مالك املؤسسة و بالتالي هم 

بصفة دورية , و ينصب املؤسسة  أداءة املعلومات املحاسبية للتعرف على مستوى الرئيسية في معرف

املسيرين و مال املالك )املساهمين( من طرف  لرأساهتمامهم في اتجاه تقييم االستخدام االقتصادي 

اتخاذ املوقف املناسب عند انعقاد الجمعية العامة للمساهمين و كذالك الخروج بقرار البقاء 

بالنسبة للمستثمرين املحتملين فان اهتماماتهم باملعلومات  أماكمساهمين في املؤسسة من عدمه . 

 عدمه.من  أسهمها املحاسبية يفسر برغبة هؤالء في معرفة مدى جدوى االستثمار في املؤسسة بشراء

 الدائنون الحاليون و املحتملون : -3

تمكنهم املعلومات املحاسبية من دراسة و تحليل الوضعية املالية للمؤسسة و التي على ضوئها يقررون ما 

 املؤسسة.هو مناسب بشان تعامالتهم مع 

و  كحملة السندات الطويلة األجلالطويلة و املتوسطة  ذوي الديون بالنسبة للدائنين الحاليين 

القرض و في انتظام سداد الفوائد  أصلنجد بان اهتماماتهم ينحصر في ضمان سالمة  األجلاملتوسطة 

 يتضح لهم ه املسالة .السنوية . و من خالل اطالعهم على املعلومات املحاسبية 

, كاالئتمان التجاري من جانب املوردين و  األجلذوي الديون القصيرة  الحاليينو بالنسبة للدائنين 

الء يهتمون , نجد بان هؤ  من البنوك و غيرها من الديون التي تدخل ضمن هذا النوع األجلقروض قصيرة 

, مما يجعل املعلومات املحاسبية بالنسبة  بمدى قدرة املؤسسة على سداد هذه االلتزامات في مواعيدها

  .األجلالجارية و قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة  مالاألعضروري ملعرفة نتائج  أمرلهم 

يهتمون بمدى تشبع املؤسسة بالديون و مدى قدرتها على السداد و ال  فإنهمالدائنون املحتملون  أما

 املعنية.بعد حصولهم على املعلومات املحاسبية التي تخص املؤسسة  إاليمكنهم معرفة ذالك 
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 العمالء: -4

و مدى قدرتها على الوفاء من مركزها املالي  للتأكديهتم العمالء باملعلومات املحاسبية للمؤسسة 

 بالتزاماتها .

 العاملون و نقابتهم: -5

يمكنهم املساومة  أساسهامن املعلومات املحاسبية , فعلى  أيضامن  ن دو يستفيالعاملين و نقاباتهم  إن

 و الحوافز و تحسين ظروف العمل و تهيئة املصالح االجتماعية. املكافآتو  األجور فيما يتعلق بتحديد 

 الجهات الحكومية املعنية: -6

 األجهزةة الرقاب أجهزة الضرائب. إدارة املؤسسة,الوزارة املكلفة بالقطاع الذي تنشط فيه  أهمهامن 

فكل جهة من هذه الجهات تهتم باملعلومات املحاسبية املتعلقة  غيرها,و التخطيط و  باإلحصاءاملكلفة 

 اختصاصها.باملؤسسة بما يهم 

 :األخرى  أطراف -7

 , و غيرهم. اإلعالموسائل  الباحثين, كاملنافسين,عديدة تدخل ضمن هذا العنوان  أطرافهناك 

 

  املالي: أداءتقييم   املطلب الثالث:

 حول التقييم املالي فتابعنا:معالجة ماهيات و مكونات  إلىسنتطرق في هذا الطلب 

 1:املالي أداء تقييم تعريف  :األول  الفرع

 باألداء يقصد كما املوارد، استخدام في االقتصاد مدى عن أو األهداف بلوغ مدى عن للتعبير األداء يستخدم

 األهداف؛ تلك لتحقيق املستخدمة املوارد تخفيض مع املرجوة األهداف تحقيق على املؤسسة قدرة هو

 املتحدة واملالية واملادية الطبيعة املوارد إدارة حول  قيمة ذو حكم تقديم للمؤسسة املالي األداء بتقييم يقصد

 املحقق النتائج قياس هو املالي األداء تقييم أن أي ،(املختلفة أطرافها ورغبات منافع إشباع ومدى املؤسسة إدارة)

 . سلفا محددة معايير ضوء على املنتظرة أو

 

 2: املالي أداء تقييم أهمية الثاني: الفرع

 :خالل من وذلك للمؤسسة بالنسبة كبيرة أهمية له املالي األداء تقييم

 أكثر يقدم الذي الفرد أو املصلحة تكافئ املؤسسة فإن العاملون  عليه يتحصل الذي األجر إلى باإلضافة : املكافأة

 إلى للتحفيز أداء فهو واملصالح، العاملين مختلف بين املنافسة جو خلق إلى األسلوب هذا ويؤدي منه، مطلوب مما

 .املؤسسة داخل النتائج وتحسين العمل

 على تشمل األخيرة هذه التكوين، لحاجات دقيق تحليل إجراء يتطلب األفراد تكوين برنامج تطبيق إن : التكوين

 .األفراد تكوين عملية في كبير حد إلى يساعد األداء فتقييم األداء، تقييم بينها من املراحل من مجموعة

                                                           
املاستر  سارة قدوري, دور استخدام أدوات التحليل املالي في تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية ,  مذكرة التخرج الستكمال متطلبات شهادة 1

 0ص  6102-6104كلية علوم االقتصادية و علوم التجارية و علوم التسيير , جامعة قاصدي مرباح ورقلة , السنة الجامعية ’ األكاديمي الطور الثاني 
 2-4سارة قدوري, دور استخدام أدوات التحليل املالي في تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية املرجع السابق ص:ص   2
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 ما قليال التسريح الرتبة، تخفيض التحويل، الترقية، في عموما املتمثلة األفراد تنقالت إن : الداخلي التحرك

 يظهر الحاالت أغلب ففي .باإلطارات األمر تعلق إذا وخاصة الواعية املؤسسات في األقدمية أساس على تتحدد

 يتعلق عندما للغاية مهمة تبدو األداء تقييم فعملية املؤسسة، في تتم التي التنقالت ملختلف محدد كعامل األداء

 .والتحويل الترقية بقرارات األمر

 تحتاج التي والجوانب األداء في القصور  أوجه تحديد من يمكن االنحراف وتحليل األداء قياس إن : التدريب

  كانت التي العناصر تدريب إلى املؤسسة تلجأ لذالك تحسين، إلى
 
 ومن السلبية، االنحرافات حدوث في سببا

 ..السابق بأدائهم مقارنته ثم املتدربين ألداء قياس تجري  أن للمؤسسة املستحسن

 

 1املالي: أداءخطوات التقييم الفرع الثالث: 

 : يلي ما في نجمعها عدة بمراحل األداء تقييم عملية تمر

 والتقارير واملعلومات البيانات توفير األداء تقييم عملية تتطلب حيث : اإلحصائية واملعلومات البيانات جمع

 معينة؛ فترة خالل املطلوبة واملعايير النسب لحساب الالزمة

 والنسب املعايير لحساب وصالحيتها دقتها مدى على للوقوف : اإلحصائية واملعلومات البيانات ودراسة تحليل

 البيانات؛ في هذه واالعتمادية املوثوقية من مستوى  توفير يتعين حيث األداء تقييم لعملية الالزمة واملؤشرات

  على اإلقتصادية الوحدة تمارسه الذي للنشاط املالئمة واملعايير النسب باستخدام : التقييم عملية إجراء

 إلى التوصل دفبه فيها املسؤولية مراكز أنشطة جميع أي للوحدة العام النشاط تقييم عملية تشمل أن

 عليه؛ االعتماد يمكن ودقيق موضوعي حكم

 وإن املخططة األهداف ضمن كان املنفذ الوحدة نشاط كون  في : التقييم نتائج عن املناسب القرار اتخاذ

 نشاط لسير الخطط ووضع أسباب وحددت جميعها، حصرت قد النشاط في حصلت التي اإلنحرفات

 املستقبل؛ في األفضل نحو الوحدة

 .لإلنحرفات التصحيحية العمليات متابعة املسؤوليات تحديد

 

 

 

 

 

 التحليل املالي: أساسيات  املبحث الثاني:

                                                           
 4التحليل املالي في تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية . املرجع سبق ذكره ص سارة قدوري, دور استخدام أدوات   1
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بعدة جوانبه املكونة لها و كذا عدة  إملاممعالجة النظرية للموضوع التحليل املالي و  إلىسنطرق في هذا املبحث 

الي بحيث سنعالج التعريف و كذا األهداف كما سنعالج ايضا النطاق و العناصر املكونة للموضوع التحليل امل

 فتابعنا: الجهات املستفيدة من التحليل املالي  إلىأدوات التحليل املالي و في األخير سنتطرق 

 

 التحليل املالي: أهدافف و يتعر  :األول املطلب 

 1تعريف التحليل املالي:  األول الفرع 

تعريف مواطن القوة في وضع املؤسسة  إلىتهدف  عبارة عن عملية منظمة بأنه املالي:نعرف التحليل  أننستطيع 

 لها.و على مواطن الضعف لوضع العالج املالزم  لتعزيزها,

 ويكون ذالك عن طريق:

 املنشورة. القراءة الواعية للقوائم املالية .0

 السهم , و املؤشرات االقتصادية العامة . أسعارذات العالقة , مثل  املتاحةاالستعانة باملعلومات  .6

عمله من قبل الكثيرين ,  آليةو فهم  به  اإلملامويعتبر التحليل املالي سهل في مفهومه النظري و ذالك لسهولة    

كبير باملحاسبة و االقتصاد و  إملام إلىلكون التطبيق السليم يحتاج ’ لكن هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه 

؛ و لذالك فالتحليل املالي  اإلدارةو قدرات هذه  إدارتهاالظروف الخاصة املحيطة باملؤسسة موضوع التحليل و 

 محددة . و يؤيد هذا املنطق : أسس علىمبنية  ميكانيكيةمن كونه عملية  أكثر, نبع من املعرفة و الخبرة  إلىيحتاج 

 االختالف في وجهات النظر التي يمكن أن يخرج بها شخصان قاما بتحليل ميزانية مؤسسة واحدة .

 ويتحقق غاية التحليل املالي من خالل تقييم األمور اآلتية:

 التركيب املالي للمؤسسة ) أصول املؤسسة(. .0

 ورتها التشغيلية ) مراحل إنتاج السلعة(. د .6

 االتجاهات ) أداء املؤسسة(. .0

 املرونة )التعامل مع األحداث الغير املتوقعة(. .4

 هما: و يتكون التحليل املالي من فرعي

 : التحليل املالي للشركات ) املؤسسات(األول الفرع 

و  الرأسماليةفي تقييم قرار االستثمار  األخرى األطراف و غاية هذا الفرع هي مساعدة املستثمرين و املديرين و  

هيكل  األجل,القرارات االستثمارية طويلة  التحليل:و من مجاالت التي يتناولها هذا  األخرى,التمويل و القرارات 

 املالي. التخطيطو  العامل,املال  رأس إدارة األرباح.سياسة توزيع  املال, رأس

                                                           
 062-062ص: -ص 6101د.أيمن الشنطي و د.زهير الحدرب , مقدمة في اإلدارة و التحليل املالي , الطبعة األولى , دار البداية , عمان , األردن سنة  1
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 :يةتحليل األوراق املالالفرع الثاني: 

 في تقييم البدائل االستثمارية املتاحة. و غاية هذا الفرع هي مساعدة املستثمرين و مديري محافظ األوراق املالية

 

 1التحليل املالي: أهدافالفرع الثاني : 

 كأساسمعلومات تستعمل  إلىيمكن القول بان التحليل املالي هو عملية تحويل البيانات الواردة في القوائم املالية 

الخاطئة مثل تعزيز االتجاهات االيجابية في املؤسسة , و ملعالجة بعض املمارسات  ألجلمستنيرة التخاذ القرارات 

تحقيق  إلىاملعالجة نقص متوقع في السيولة . و بشكل عام , يهدف التحليل املالي  أوالسيطرة على بعض التكاليف 

 الغايات التالية:

 .تعرف حقيقة الوضع املالي للمؤسسة .0

 تحديد قدرة املؤسسة على خدمة دينها و قدرتها على االقتراض. .6

 تقييم السياسة املالية و التشغيلية املتبعة. .0

 .اإلدارةالحكم على مدى كفاءة  .4

 املؤسسة. أداءتعرف االتجاهات التي يتخذها  .2

 في املؤسسة. تقييم جدوى االستثمار  .2

 اصة بالرقابة و التقييم.االستفادة من املعلومات املتاحة التخاذ القرارات الخ .2

 معرفة وضع الشركة في قطاعها. .8

التعرف على السياسة املالية  إلىتهدف  بأنها أعالهالغايات املتعددة للتحليل املالي  إجمالهذا و يمكن 

التحليل  إمكانياتاملناسبة للمؤسسة , و ليس السياسة املثلى لها , بسبب خروج غاية السياسة املثلى عن 

 من التحليل املالي العادي. أعمقتتطلب جهدا اكبر و  أنهااملالي حيث 

  

 و خطوات التحليل املالي: أدواتنطاق و  املطلب الثاني:

 2ويتمثل النطاق التحليل املالي في ما يلي:  نطاق التحليل املالي::األول الفرع 

 العمليات مسار تصف دقيقة مالية معلومات منظومة إلى املالي التخطيط عملية تستند  :املالي التخطيط

 تقييم بدالئل للخروج املسيرون يستخدمها املدروسة املالية املعلومات من املنظومة وهذه .للمؤسسة السابقة

                                                           
 022-022ص:ص  6112يل املالي , الطبعة األولى , دار البداية , عمان , األردن, سنة أيمن الشنطي و عامر شقر, اإلدارة و التحل 1
أكاديمي,  ماستر شهادة نيل متطلبات الستكمال مقدمة تخرج مذكرة , pcnوفق االقتصادية املؤسسة أداء تقييم في املالي التحليل فعالية بن والي إكرام, 2

 06-00ص:ص  6102-6102التجارية, جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم, سنة الجامعية كلية علوم اقتصادية التسيير و العلوم 
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 و الخطط، ضع و عند املالي املخطط يستخدمها التحليالت وهذه مستقبلية، بتحليالت وتتنبأ املؤسسة أداء

 .املستقبلية تقديراته وضع عند إليها يستند

 تقييم على قدرة من لها ملا املؤسسات أداء لتقييم مثالية أدوات املالي التحليل أدوات تعتبر  :األداء تقييم تحليل

 وكذلك النمو، في تتخذها التي واالتجاهات وسيولتها، املالي، وتوازنها، موجداتها إدارة في ، وكفاءتها املؤسسة ربحية

 به التحليل من النوع هذا أن بالذكر الجدير ومن . أخرى  مجاالت في أو نفس في تعمل أخرى  بشركات أدائها مقارنة

 .واملقرضين املستثمرين اإلدارة، مثل باملؤسسة عالقة لها التي األطراف معظم

 مع عالقته يواجهها أن املتوقع األخطار على التعرف بهدف ،وذلك املقرض التحليل هذا يقوم  :الئتماني لتحليلا

 املالي التحليل أدوات وتعتبر. التقييم هذا نتيجة إلى استنادا العالقة هذه بخصوص قراره وبناء وتقييمها املقترض،

 .املناسب القرار اتخاذ من املقرض يمكن الذي والفعال املالئم اإلطار األخرى  األدوات إلى باإلضافة املختلفة

 تقييم مجال في املستعملة تلك هي املالي للتحليل العملية التطبيقات أفضل من إن :الستثماري  التحليل

 ينصب وشركات أفراد من املستثمرين لجمهور  بالغة أهمية األمر ولهذا .القرض ومنح الشركات أسهم في االستثمار

 والسندات األسهم تقييم على املالي التحليل قدرة تقتصر وال. عوائدها وكفاية استثمارهم سالمة على اهتمامهم

 في االستثمارات و بها تتحلى التي اإلدارية والكفاءة نفسها املؤسسات تقييم لتشمل القدرة هذه تمتد بل فحسب،

 .املجاالت مختلف

 التصفية حياتها في تتكرر  ال والتي املؤسسة تواجه التي الخاصة املشاكل أو الحاالت من : الخاصة الحالت بعض

 في يتمثل للطرفين دقيقا ماليا تحليال تتطلب الحاالت هذه وجميع والتقييم، والشراء واالندماج واالنضمام

 املالي املركز تحليل إلى باإلضافة مؤسسة، لكل والخصوم واألصول  املمتلكات، لجميع الشامل التقييم

 . لكل املؤسسة والسوقي واالئتماني واالستثماري 

 

 1التحليل  املالي: أدواتالفرع الثاني : 

 القوائم املالية لسنوات املختلفة:مقارنة  -0

 تبين التغييرات التي تطرأ بين بنود القوائم املالية للسنوات املختلفة حيثعلى املقارنة  األداةترتكز هذه    

 بند. على كل

في التعرف على التغيرات على مدى  األداةرقم القياس ي و تساعد هذه  إلىمقارنة االتجاهات باالستناد  -6

 األخرى. إلىمن سنتين لتفادي عيوب املقارنة كمن سنة  أكثر

 و املطلوبات ) التحليل الهيكلي( .النسبية لكل بند من البنود املوجودة  األهميةالتعرف على  -0

معلومات هامة عن التركيب الداخلي للقوائم املالية من خالل تركيزها على عنصرين  األداةتقدم هذه 

سسة و كيفية توزيعها بين مختلف املصادر من قصيرة و طويلة و حقوق في املؤ  األموالهما املوارد 

 . ستخدامات من متداولة و ثابتة و أخرى مساهمين و كيفية توزيع املصادر بين مختلف اال 

 و استخداماتها . األموال مصادرقائمة  -4

 التحليل بالنسب . -2

                                                           
   042,ص  6111مفاهيم تطبيقات, الطبعة األولى , دار الصفاء للنشر,عمان, األردن , سنة -عبد الحكيم كراجة و اآلخرون , اإلدارة و التحليل املالي أسس 1
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 كشوفات التدفق النقدي . أوامليزانيات النقدية التقديرية  -2

 ائم املالية التقديرية.و الق -2

عدد الوحدات الالزم بيعها بسعر  أوالتعرف على حجم املبيعات  األداةتحليل  التعادل و هدف هذه  -8

التعرف على عدد الوحدات التي  أوربح قبل الفوائد و الضرائب مقداره صفرا  إلىمعين لتصل املؤسسة 

 يجب بيعها .

 

 1الفرع الثالث خطوات التحليل املالي:

من القوائم املالية  املأخوذة األرقامالتصنيف : و هو عبارة عن فرز و تجزئة الحقائق الخاصة بمجموعة  -0

و تبويبها في جزيئاتها التي تتكون منها , و وضع هذه الجزيئات مع بعضها البعض في مجموعات متجانسة و 

ي تحت بحث و التحليل في الت األرقاممن هذه الخطوة هو وضع املعلومات املالية و  األساس يالغرض 

 تمكننا من القيام باملقارنة بين هذه املعلومات .صورة 

و مقارنة املجموعات  الجزئية في كل بند مع بعضها البعض األرقاماملقارنة : و هي عبارة عن املقارنة  -6

 األرقام نببياملحددة في البند الواحد باملجموعة الكلية , و تساعد هذه املقارنات على الكشف العالقات 

و التصنيف و املقارنة ال يقتصران على القوائم املالية الخاصة باملنشاة ملدة محاسبية واحدة , بل قد 

من منشاة واحدة في نفس  بأكثرالقوائم املالية الخاصة  إلىمحاسبية , و قد تمتد من فترة  أكثرتشمل 

 الصناعة .

من خالل البحث و الدراسة و  األرقاماالستنتاج: عبارة عن الوقوف على العالقات التي يتم اكتشافها بين  -0

و العالقات و  األرقامقيام هذه العالقات , و بيان مدى القبول الوضع الذي تمثله هذه  أسبابمعرفة 

املشاكل . و بالتالي يمكن يساعد على العثور على أفضل الوسائل لعالج تلك  اكتشاف االنحرافات , مما

لإلدارة املالية أن تحكم حكما سليما علو املركز املالي للمنشاة, و قدر إمكانياتها و مقدرتها و كل هذا يوفر 

 , و الشكل التالي يمثل خطوات التحليل املالي:السليم للتخطيط املالي و الرقابةاألساس 

 ( خطوات التحليل املالي:I-3الشكل رقم )

 

 

 املصدر : من اعداد الطالب.

 الجهات املستفيدة من التحليل املالي:   املطلب الثالث:

سنتطرق في هذا املطلب الى عرض الجهات املستفيذة من التحليل املالي و فبل ذالك سنتطرف الى معرفة وضع 

 املحلل املالي فتابعونا:

                                                           
 .026-020ص:ص  6111ليل املالي , الطبعة األولى , دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ,  عمان , االردن , سنة هيثم محمد الزغبي , اإلدارة و التح 1

 ااستنتاج المقارنة التصنيف
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 1   :املالي بالتحليلالفرع األول: وضع املحلل القائم 

تعتمد في مضمونها و منهجها على '' هدف و مهارة و وجه  إنماعملية التحليل املالي  أن, من  أشيرملا  القارئ اذكر    

تلك العملية و مضمونها و الغرض  أن – أيضا-التعمق فيه'' و نضيف  إلىو نظر القائم بالتحليل و مدى الحاجة 

, فهناك ما يعرف باملحلل الداخلي و هناك ما  األعمالمنها تختلف وفقا لتفاوت من يقوم بالتحليل املالي ملنشاة 

 يعرف باملحلل الخارجي , حيث يختلف الغرض الذي يقوم به كل منهما و الجهات التي يخدمها .

 املحلل الداخلي: 

, ينحصر نشاطه بتحليل الحسابات الختامية للمنشاة , ليحصل على  األعمالتنظيم ملنشاة ال األفرادهو احد    

السائد و الذي هو انعكاس ملجموع السياسات و التصرفات و  األداءشكل يقييم  أنها يستطيع نتائج من خالل

 املختلفة . اإلداريةالقرارات 

يحصل على  أنالتنظيم في املنشاة فانه قادر على  أفرادونه احد املحلل املالي الداخلي و لك أن إلى لإلشارةوال بد    

, و ال يوجد من حرج لدى املهتمين بالسياسات  أدقالبيانات املالية و املحاسبية بدقة اكبر و لربما بتفاصيل 

 أنو املالية و التشغيلية في مده باملساعدة التي تمكنه من انجاز مهمته بيسر و شمولية , نظرا ملا يمكن  اإلدارية

 يتوفر من معلومات مالية داخلية .

 و تشمل املصادر الداخلية, للمعلومات ما يلي:       

 . األساسيةالقوائم املالية  -0

 املذكرات و املالحظات املرفقة بالقوائم املالية . -6

 . اإلدارةتقارير مجلس  -0

 املتخصصة. اإلداراتتقارير  -4

 تقرير مراقب الحسابات في املنشاة. -2

 املحلل الخارجي:

, يتسم بمنهج حيادي في التحليل املالي و لذالك فان ما يقدمه من نتائج  شخص من خارج التنظيم   

بتحليلها  أو, تتصف بالدقة سواء بحساب النتائج  األعمالمستخرجة من تحليل الحسابات الختامية ملنشاة 

 . األداءلتقييم 

بيانات و معلومات دقيقة حصوله على  إمكانيةالتنظيم داخل املنشاة , فان   أعضاءو لكونه من غير     

 خصوصا تلك املتعلقة بالسياسات التشغيلية للمنشاة و تطلعاتها املستقبلية قد  تكون محدودة .

مهمة , و لذالك فان طريقة عرض و  أطرافايخدم  إنماو بشكل عام , فان كل من محلل الداخلي و الخارجي ,    

 سوف تختلف تبعا لذالك.  إليهاتحليل النتائج التي يتم التوصل 

                                                           
 40-41ص:ص  6111د. حمزة محمود الزبيدي , التحليل املالي )تقييم األداء و التنبؤ بالفشل( , دار مؤسسة الوراق, عمان , األردن, سنة  1
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و كما  يخدمها.األطراف التي  املنشاة واملحلل املالي بالنسبة للتنظيم داخل  ( وضع0-0و يعرض الشكل رقم ) 

 :يلي 

 ( وضع املحلل املالي بالنسبة للتنظيم و األطراف التي يخدمها  I-4)رقم شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 40ص  6111التنبؤ بالفشل( , دار مؤسسة الوراق, عمان , األردن, سنة د. حمزة محمود الزبيدي , التحليل املالي )تقييم األداء و املصدر :

 

 1من التحليل املالي: املستفيدةالجهات الفرع الثاني:

مؤشرات معززة  أوى شكل نسب من نتائج التحليل املالي و التي تظهر عل تستفيد عديدةهناك جهات 

 املالي:من التحليل  املستفيدةالجهات  أهمباالستنتاجات و التوصيات ومن بين 

 في املنشاة  املالية اإلدارة -أ

                                                           
 22-22,ص:ص  6100,اإلدارة املالية , الطبعة الثالثة, دار الوائل للنشر, عمان ,األردن, سنة د.اسعد حميد العلي  1

المنشاة موقع 

الدراسة و 

 التحليل

 المحلل الداخلي

 المحلل الخارجي

 اإلدارة العليا

 اإلدارة المحاسبية و المالية

 المساهمون

 المؤسسات المالية و المصارف

 األوراق الماليةالمستثمرون و سماسرة 

 المصارف

 سماسرة األوراق المالية

 المشترون المرتقبون للمنشاة

 مساهمة األقلية

 أدوات اإلحصاء و البحوث داخل المنشاة
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لغرض تحقيق الهدف  األداءالضعف و تصحيح  القوة ويساعد التحليل املالي املدير في تحديد مواطن 

أسعارها أو رفع  أوو قد يتطلب ذالك العمل على زيادة حجم املبيعات  املنشاة,و هو تعظيم قيمة  األساس

املالية  اإلدارةاهتمام ن اف أخرى و من جهة  الربح.املختلفة من التكاليف لغرض زيادة هامش  خفض األنواع

كما قد تجد انه من  االستحقاق,التحليل املالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند نتائج بالسيولة يجعلها تتابع 

 زين.زيادة مستوى التخ أوالضروري زيادة كفاءة تحصيل ديونها من الزبائن 

 الدائنون:

و بيعها على حساب , و كلما  األوليةقرارات توريد املواد  يتخذوا أنن بالتحليل املالي للمنشاة قبل يقوم املوردو 

البيع اآلجل كلما اهتم املورد بتحليل كلما زاد اجل قصر اجل البيع كلما اهتم املورد بتحليل السيولة , في حين 

 الربحية كدالك.

 إلىتتولى املصارف االستعالم عن املركز االئتماني للمنشاة قبل تقديم التسهيالت املصرفية مستندا  كما و

تسهم في خلق القدرة  للمنشاةقروضه املقدمة  أنمن  التأكدالنتائج التحليل املالي , فكل مصرف يرغب في 

 الذاتية لها على التسديد تلك القروض املمنوحة .

 املستثمرون: -ج

دراسة  إلىالشركة ( استنادا  أسهممهما كانت طبيعة املستثمر فانه يفضل اتخاذ قرار االستثمار ) شراء 

 تعتمد جزئيا على مؤشرات التحليل املالي و هي : الربحية , السيولة , انخفاض املخاطرة , املديونية ...الخ.

  املال: أسواق -د

املالية هو نشر كشوفات مالية لسنتين متعاقبتين و  ألسواقامن متطلبات إدراج الشركات لتداول أسهمها في 

التاريخي للمنشات و  األداءاملال بتحليل هذه الكشوفات و نشرها في دوريات و نشرات لتوضيح  أسواقتقوم 

 علمية. أسسمساعدة املستثمرين و املهتمين في اتخاذ قراراتهم وفق 

 الدولة: -ه

و في تحصيل الضرائب و  األسعاربعة للدولة مؤشرات التحليل املالي في رقابة تستخدم بعض املؤسسات التا

الخطط املستقبلية  إعدادرقابة املنشات التي تتمتع بدعم الحكومي , كما نستخدم مؤشرات التحليل املالي في 

 و فرض الضرائب.على املستوى الكلي او القطاعي , 
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 القوائم املالية :وصف  املبحث الثالث :  

وصف الشامل ملختلف القوائم املالية بحيث سنعطي وصفا شامال  إعطاء إلىسنتطرق في هذا املبحث 

جدول تدفقات الخزينة و جدول للميزانية املحاسبية و كذا الجدول الحسابات النتائج كما سنقدم وصف 

 فتابعنا.  األموالحركات رؤوس 

 1امليزانية املحاسبية:وصف :  األول املطلب 

                                                           
, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها ,  6110يوليو سنة  62قرار املؤرخ في  1

 21-22الباب الثاني , الفصل الثاني  ص:ص
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تصف امليزانية بصفة منفصلة : عناصر األصول و عناصر الخصوم , و تبرز بصورة منفصلة على األقل 

 الفصول التالية , عند وجود عمليات تتعلق بهذه الفصول :

 في األصول :

 . التثبيتات املعنوية 

 .التثبيتات العينية 

 . اإلهتالكات 

 .املساهمات 

 . األصول املالية 

 .املحزونات 

 .)أصول الضريبية ) مع تمييز الضرائب املؤجلة 

 .)الزبائن و املدينون اآلخرين و األصول األخرى املماثلة ) أعباء مثبتة مسبقا 

 .خزينة األموال االيجابية و معادالت الخزينة االيجابية 

 في الخصوم:

 اريخ اإلقفال , مع تمييز رأس املال رؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقررة او املقترحة عقب ت

 الصادر ) في حالة شركات( و االحتياطات و النتيجة الصافية للسنة املالية و العناصر األخرى ,

 . الخصوم غير الجارية التي تتضمن فائدة 

 . املوردون و دائنون اآلخرون 

 .)خصوم الضريبية )مع تمييز الضرائب املؤجلة 

 املماثلة ) منتوجات مثبتة مسبقا(. املرصودات لألعباء و للخصوم 

 . خزينة األموال السلبية و معادالت الخزينة السلبية 

 في حالة الحسابات املدمجة :

 .املساهمات املدمجة في الحسابات حسب طريقة املعادلة 

 .الفوائد ذات أقلية 
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 ر الجارية.يبرز عرض األصول و الخصوم في امليزانية التمييز بين عناصر الجارية و عناصر الغي -

 معلومات أخرى تظهر في امليزانية أو في امللحق: -

 . وصف طبيعة و موضوع كل احتياط من االحتياطات 

 . حصة ألكثر من سنة للحسابات الدائنة و الحسابات املدينة 

 .مبالغ للدفع و االستالم 

 شركة األم. -

 الفروع. -

 الكيانات املساهمة في املجمع. -

 مسيرين...(.جهات أخرى مرتبطة ) مساهمين ,  -

 في إطار شركات رؤوس األموال , و من اجل كل فئة أسهم. -

 عدد األسهم املرخصة , الصادرة, غير محررة كليا. -

 القيمة االسمية لألسهم أو الفعل إذا لم تكن لألسهم قيمة اسمية. -

 تطور عدد األسهم بين بداية و نهاية السنة املالية. -

 فروعه و الكيانات املشاركة.عدد األسهم التي يمتلكها الكيان ,  -

 األسهم في شكل احتياطات لإلصدار في إطار خيارات أو عقود البيع. -

 حقوق و امتيازات و تخفيضات محتملة متعلقة باألسهم. -

مبلغ توزيعات الحصص املقترحة , مبلغ حصص االمتياز غير املدرجة في الحسابات )في السنة املالية و في 

 لية أخرى إزاء بعض املساهمين في الدفع أو  االستالم.مجموع( , وصف التزامات ما

تجمع ميزانية البنوك و املؤسسات املالية املماثلة األصول و الخصوم من حيث الطبيعة و تقدمها في ترتيب  -

موافق لسيولتها و استحقاقها النسبية , أكثر من ذالك املعلومات املذكورة في النقاط السابقة و الخاصة 

 لخصوصية املتعلقة بهذا القطاع من النشاط, و تظهر على ما يلي :بالتنظيمات ا

 :في األصول 

 وضعية سندات الخزينة اتجاه البنك املركزي. -
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 مبالغ سندات الخزينة و اآلثار األخرى املمكن تثبيتها اتجاه البنك املركزي . -

 سندات الدولة و سندات أخرى ممتلكة بعنوان التوظيف. -

 ألخرى , القروض و التسبيقات املمنوحة للبنوك األخرى.التوظيفات لدى البنوك ا -

 التوظيفات النقدية األخرى. -

 سندات التوظيف. -

 :في الخصوم 

 الودائع املستلمة من البنوك األخرى . -

 الودائع املستلمة األخرى للسوق النقدية. -

 املبالغ املستحقة من املودعين اآلخرين. -

 شهادة إثبات الودائع. -

 تجة  , و الخصوم األخرى املثبتة في امللف .السندات ألمر , السف -

 أموال أخرى مقترضة. -

ليس هناك من مقاصة ممكنة بين عنصر من األصول و عنصر من الخصوم في امليزانية إال إذا تمت هذه  -

املقاصة على أسس القانونية أم تعاقدية ,أو إذا تقدر منذ البداية انجاز عناصر أصول و خصوم متزامنة أو 

واضح جلي . و هكذا فان أصال و خصما تتم مقاصتها , و الرصيد املتبقي الصافي يقدم قي امليزانية على أساس 

 عندما يكون الكيان :

 يملك حقا نافذا من الوجهة القانونية بإجراء مقاصة املبالغ املدرجة في الحسابات . -

 الي في آن واحد.يعتزم إما إخمادها على أساس واضح , و إما انجاز األصل و إخماد الخصم امل -

 

 1وصف جدول حسابات النتائج: املطلب الثاني :

حساب النتائج هو البيان ملخص لألعباء و املنتوجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية , و ال يأخذ في 

الكسب أو الحسبان تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب, و يبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح / 

 الخسارة .

                                                           
, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها ,  6110يوليو سنة  62قرار املؤرخ في :1

 80-21الباب الثاني , الفصل الثالث ص:ص 
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 املعلومات الدنيا املقدمة في الحساب النتائج هي اآلتية :

  تحليل األعباء حسب طبيعتها , الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية اآلتية : الهامش

 اإلجمالي , القيمة املضافة , الفائض اإلجمالي عن االستغالل .

 . منتجات األنشطة العادية 

 الية و األعباء املالية .املنتوجات امل 

 .أعباء املستخدمين 

  .الضرائب و الرسوم و التسديدات املماثلة 

 .املخصصات لالهتالكات و الخسائر القيمة التي تخص التثبيتات العينية 

 املخصصات  لالهتالكات و الخسائر القيمة التي تخص التثبيتات املعنوية 

 . نتيجة األنشطة العادية 

 ة ) منتجات و أعباء(العناصر غير العادي 

 . النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع 

 .النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إلى شركات املساهمة 

 :في حالة حساب النتائج املدمجة 

  حصة املؤسسات املشاركة و املؤسسات املشتركة املدمجة حسب طريقة املعادلة في النتيجة

 الصافية .

 ألقلية في النتيجة الصافية.حصة الفوائد ذات ا 

  املعلومات الدنيا األخرى املقدمة اما في الحساب النتائج , و اما في امللحق املكمل لحساب

 النتائج هي اآلتية:

 . تحليل املنتجات األنشطة العادية 

  مبلغ الحصص في األسهم مصوتا عليها او مقترحة و النتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة إلى

 املساهمة.شركات 
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و للكيانات أيضا إمكانية تقديم حساب للنتيجة حسب الوظيفة في امللحق. فتستعمل إذن زيادة على مدونة 

حسابات األعباء و املنتوجات حسب الطبيعة , مدونة الحسابات حسب الوظيفة مكيفة مع خصوصيتها و 

 احتياجها .

التي يكون حجمها و طبيعتها و تأثيرها بحيث من تقدم املنتوجات و األعباء الناتجة عن النشاط العادي و  -

الضروري إبرازها لتوضيح نجاعة الكيان خالل فترة , و تقدم تحت فصول خصوصية في حساب النتائج 

 ) مثل تكلفة إعادة الهيكلة , تناقض استثنائي للمحزونات , التكاليف الناجمة عن التخلي جزئيا عن النشاط(.

منم منتوجات و أعباء ناجمة عن حوادث أو معامالت واضحة التمييز عن النشاط  تتأتى النتيجة غير العادية -

 العادي للكيان و تمثل طابعا استثنائيا )مثل نزع امللكية و الكارثة الطبيعية و غير املتوقعة(.

يضم حساب نتيجة البنوك و املؤسسات املالية املماثلة منتوجات و أعباء حسب النوع و الطبيعة و بين  -

لغ أبرز أنماط املنتوجات و األعباء . و يصرف النظر عن التنظيمات الخاصة املتعلقة بهذا القطاع من مبا

 النشاط , فان حساب النتائج أو امللحق بهذه الكيان يتمثل في ما ياتي:

 منتوجات الفوائد و ما شبهها . -

 أعباء الفوائد و ما شبهها . -

 الحصص املستلمة . -

 وضة.األتعاب و العموالت املقب -

 األتعاب و العموالت املدفوعة. -

 املنتوجات الصافية الناجمة عن التنازل عن السندات , حسب كل فئة منها. -

 األعباء و املنتوجات املتعلقة بعمليات الصرف . -

 منتوجات االستغالل األخرى. -

 خسائر القروض و التسبيقات املمنوحة و غير القابلة لالستيراد . -

 أعباءاإلدارية العامة. -

 .ى باء االستغالل األخر أع -

 تتم املقاصة بين عناصر املنتوجات و األعباء , و يقدم الرصيد الصافي في الحساب النتائج .

 . 2-661إذا كانت مرتبطة بأصول و خصوم هي نفسها محل املقاصة طبقا ألحكام النقطة 
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تأثيرها ال  ا و طبيعتها أوإذا كانت ناتجة عن مجموع معامالت أو حوادث متجانسة أو مماثلة و كانت أهميته

يتطلب إعالما منفصال ) مثل : اإلرباح و الخسائر ناتجة عن أدوات مالية محتازة في محفظة معامالت 

 تجارية(.

أرباح و خسائر نجمت عن خروج أصول غير  يأذن بها ) مثل إذا كان مثل تلك املقاصة يفرضها التنظيم أو

 (. 2-002طية الصرف كما هو منصوص عليه في النقطة أو عمليات تغ 06-060جارية طبقا للنقطة 

 تحتسب النتيجة األعباء أو املنتوجات التي نشأت خالل سنة املالية و تاريخ إعداد الكشوف املالية .

و هكذا فإن الحوادث التي تطرأ بعد تاريخ اإلقفال و التي لها صلة بالظروف القائمة في تاريخ اإلقفال تترتب 

إذا كانت تساهم في تقديم معلومات تسمح بتقدير أفضل األصول أو الخصوم القائمة عند عليها تصحيحات 

 إقفال السنة املالية .

 

 وصف جدول تدفقات الخزينة و جدول حركات رؤوس الموال : الث :املطلب الث

 1وصف جدول سيولة الخزينة )الطريقة املباشرة و غير املباشرة(: الفرع األول:

سيولة الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساس التقييم مدى قدرة الكيان الهدف من جدول  -

 على توليد األموال و نظائرها و كذالك املعلومات بشان استخدام هذه السيولة املالية .

و مخارج املوجودات املالية الحاصلة أثناء السنة املالية حسب منشئها  ليقدم جدول سيولة الخزينة مداخي -

 رها(.)مصد

   التدفقات التي تولدها األنشطة العملياتية ) األنشطة التي تتولد عنها منتوجات و غبرها من

 األنشطة غير املرتبطة ال باالستثمار و ال بالتمويل(.

  التدفقات املالية التي تولدها أنشطة االستثمار ) عمليات سحب أموال عن اقتناء و تحصيل

 (. األموال عن بيع أصول طويلة األجل

  التدفقات الناشئة عن أنشطة تمويل ) أنشطة تكون نتيجتها تغيير حجم و بنية األموال

 الخاصة أو القروض(.

  تدفقات األموال متأتية من فوائد و حصص أسهم , تقدم كال على حدة و ترتيب بصورة دائمة

 من سنة مالية إلى سنة أخرى في األنشطة العملياتية لالستثمار أو التمويل .

                                                           
شوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها , , يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الك 6110يوليو سنة  62قرار املؤرخ في :11

 82-80الباب الثاني , الفصل الرابع ص:ص 
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 م تدفقات األموال الناتجة عن األنشطة العملياتية إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.تقد -

 فالطريقة املباشرة املوص ى بها تتمثل في:

تقديم الفصول الرئيسية لدخول و خروج األموال اإلجمالية) الزبائن املوردون , الضر ائب ...( قصد إبراز  -

 تدفق مالي صاف.

 ملالي الصافي إلى النتيجة قبل ضريبة الفترة املقصودة .تقريب هذا التدفق ا -

 و الطريقة غير املباشرة تتمثل في تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ بالحسبان :

 أثار املعامالت دون التأثير في الخزينة ) إهتالكات , تغييرات الزبائن , املخزونات , تغييرات املوردين(... -

 التسويات )ضرائب مؤجلة(.التفاوتات أو  -

التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة االستثمار  أو التمويل )قيمة التنازل الزائدة او الناقصة ...( و هذه  -

 التدفقات تقدم كال على حدة .

 املوجودات املالية هي: -

املصرفية القابلة  السيوالت التي تشمل األموال في الصندوق و الودائع عند االطالع .)بما في ذالك املكشوفات -

 للتسديد بناء على طلب و غير ذالك من تسهيالت الصندوق(.

شبه السيوالت املحتازة قصد الوفاء بااللتزامات ذات األجل القصير )التوظيفات املالية ذات األجل القصير و  -

 البالغة السيولة ( السهلة التحويل إلىسيوالت و الخاضعة لخطر هين بتغيير قيمتها (.

 قديم التدفقات املالية اآلتية على أنها مبلغ صاف:يمكن ت -

 السيوالت أو شبه السيوالت املحتازة لحساب الزبائن . -

 العناصر سريعة وتيرة الدوران , املبالغ املرتفعة و االستحقاقات القصيرة . -

 1:  وصف الجدول تغير األموال الخاصة:الثانيالفرع 

للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل منها يشكل جدول تغير األموال الخاصة تحويال 

 رؤوس األموال الخاصة للكيان خالل السنة املالية.

 املعلومات الدنيا املطلوب تقديمها في هذا الجدول تخص الحركات املرتبطة بما يأتي:

 النتيجة الصافية للسنة املالية. -

                                                           
, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها ,  6110يوليو سنة  62قرار املؤرخ في :1

 82-82س ص:ص الباب الثاني , الفصل الخام
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 سجل تأثيرها مباشرة كرؤوس األموال .تغييرات الطريقة املحاسبية و تصحيحات األخطاء امل -

 املنتوجات و األعباء األخرى املسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة. -

 عمليات الرسملة )االرتفاع , االنخفاض , التسديد...( -

 توزيع النتيجة و التخصيصات املقررة خالل سنة املالية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النسب املالية:املبحث الرابع 

و إملام بعدة جوانبه املكونة لها و كذا عدة العناصر نسب املالية سنطرق في هذا املبحث إلى معالجة النظرية لل

كما سنعالج ايضا  همية و عيوب النسب املاليةبحيث سنعالج التعريف و كذا األ النسب املالية املكونة للموضوع 

 فتابعنا:  املاليةالنسب  أنواع و محددات و حدود استخدام

 املالية: بالنساستخدام  و عيوب أهميةتعريف و األول:  املطلب 

 1: تعريف النسب املالية: األول الفرع 

                                                           
 .02-02ص:ص عبد الرحمان حمزة شمس الدين , دور ادوات التحليل املالي في تقييم املؤسسة اقتصادية,مرجع سبق ذكره , 1
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تطلق كلمة )نسبة( لكل عالقة مميزة بين مقدارين يمكن أن تكون بنسبة على شكل حصة او على شكل نسبة 

 . ةمؤوي

 التعبير عنها في شكل نسب مئوية أو شكل معامل . وهي عالقة كسرية معبرة توجد بين رقمين و يمكن

ويمكن تعريفها بأنها '' أداة من أدوات التحليل املالي الذي يقوم بدراسة القوائم املالية بعضها ببعض في شكل 

 نسب املؤوية ,أو عدد دورات ) معدل الدورات (.''

عام و األرباح و الخسائر تختار بطريقة أو هي عالقة حسابية بين حسابات امليزانية و حسابات االستغالل ال

 تجعل لها معنى و فائدة لتتبع تكور التوازن املالي للمؤسسة .

لهذا يمكن أن تستعمل بهدف تتبع أحسن للتطور االقتصادي للمؤسسة , في هذه الحالة يقوم املسئول املالي 

لية التي يقارن بنسب الدورات عند إقفال الحسابات عند نهاية كل دورة بإعداد مجموعة من النسب  املا

السابقة و يجب استعمالها بحذر ألنها ال تمثل إال الخطوة األولى , كونها تمده فقط ببعض املعلومات التي 

 يحتاجها ليقرر و يختار .

من معرفة املركز املالي للمؤسسة و وضعها الحالي فهي أداة هامة في إظهار املركز املالي و االئتماني و التنافس ي 

 للمؤسسة.

 ويمكن تعريفها كذالك كما يلي :   

هي عالقة تربط بين قيمتين ذات معنى على الهيكل املالي و االستغاللي و هذه النسب تسمح بإعطاء تفسير 

النتائج السياسات املالية املتخذة من طرف املؤسسة و ذالك بصفة موضوعية و في الظروف الخارجية 

 املفروضة على املؤسسة.

 املالية هي توفير أموال سائلة كافية لدى املؤسسة ملواجهة االلتزامات املترتبة عليها عند استحقاقها ''''النسب 

 و يمكن حساب عدد هائل من النسب املالية لنفس املؤسسة لذا يجب على املحلل املالي اختيار األهم.

اقتصادي يهدف إلى استخالص و بما أن النسب عبارة عن عالقة بين عنصرين متجانسين و مرتبطين بمنطق 

 مؤشرات تطور ظاهرة فانه هناك عدد ال نهائي منها,إذن فهي ذات أهمية بالغة.

 

 1:أهمية النسب املالية :الفرع الثاني

                                                           
 00كياس علي , دور التحليل املالي في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة , مرجع سبق ذكره .  ص   1
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إن النسب املالية تعتبر من أدوات تقدير و مقارنة نتائج املؤسسة , و تسمح للمؤسسة عبر الزمن بمتابعة 

الداخلية و الخارجية حيث من الواجب معرفة نقاط القوة و نقاط الضعف تطورها و تطور بعض املؤشرات 

 حتى يمكن استغاللها بشكل صحيح أو العمل على تصحيحها .

 :و تكمن أهمية النسب املالية في النقاط التالية 

 تقديم مدلوالت ذات مغزى و مفيدة. -

 املؤسسة .استعراض اتجاه البنود في القوائم املالية بفترات املالية لنفس  -

 مقارنة املؤسسة مع غيرها من املؤسسات املنتمية إلى نفس القطاع. -

 مقارنة املؤسسة من النسب املعيارية و الصناعية املعتمدة . -

 تقييم أداء املؤسسة و أداء إدارتها . -

 التعرف على مواطن الضعف و القوة في املؤسسة و اقتراح التوصيات و السياسات الكفيلة بمعالجتها. -

 

 :1املالية النسب استخدام عيوبفرع الثالث ال

 القوائم تكن لم فإذا لدخل، وقائمة املالي املركز قائمة وهي املالية القوائم علي املالية النسب تعتمد

ا ومعدة صحيحة املالية  املالية، للنسب فائدة هنالك تكون  فال عليها املتعارف املحاسبية للمبادئ وفق 

 :يلي فيما

 يطرأ الذي التغير تفسير صعوبة في املالية النسب عيوب نجد املالية، للنسب املوجهة االنتقادات أهم -

 عن الناتج عن االستدالل الحالة هذه في ويصعب رقمين، قسمة طريق عن تحسب النسب ألن عليها

 .كالهما أو البسط أو املقام في التعبير ينشأ أن النسبة،ويمكن انخفاض أو ارتفاع في السبب

  يلي كما البعض بعضها مع متداخلة ألجزاء متكاملة عملية يمثل واملؤشرات املالية بالنسب التحليل إن -

 . السوق  في تؤثران  القوتان وهذه بالطلب البيع نشاط يرتبط بينما بالعرض اإلنتاج نشاط يرتبط -

 املبيعات .بالتكاليف وعالقتها املبيعات إيرادات في النمو بدرجة اإلنتاج نشاط في الكفاءة درجة تقاس -

 .املختلفة للتكاليف

 اإلستغالل يتحقق متى األصول  في املستثمرة األموال من أكبر بنسبة املبيعات إيرادات صافي ارتفاع -

 .اإلنتاجية للطاقة األفضل

 

                                                           
س سايحي مهذي ,رش ي كمال , دور التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة , مذكرة التخرج مقدمة صمن متطلبات نيل شهاذة الليسات   1

-6102امعية جاالكاديمي في شعبة املالية و املحاسبة,كلية علوم اقتصادية التسيير و علوم التجارية. جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم, السنة ال

 62-64ص:ص   6102
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 النسب املالية:استخدام و حدود و محددات  أنواع املطلب الثاني:

 1أنواع النسب املالية :: األول الفرع 

 ولكن املالية، القوائم من استخراجها يمكن التي املالية النسب من محدد غير عددا هناك إن القول  يمكن

 الفصل صعوبة عنه ينتج مما التشويش، و الخلط إلى يؤدي قد أمر النسب استخراج و استعمال في املغاالة

 يكون  قد واسع، نطاق على املحاسبية النسب من كبير عدد استخدام إن .املهمة غير و املهمة النسب بين

 كافيا املعبرة النسب من محدودا عددا استخدام يكون  الحاالت، من كثير في أنه إال الحاالت، بعض في مفيدا

 .مفيدا و

 أسس على ذلك و متعددة، مجموعات إلى املحاسبية النسب تبويب و تقسيم يتم ما غالبا عام وبشكل

 هي رئيسية أنواع ستة إلى التحليل من الهدف أو الغرض على بناء النسب يقسم من فهناك مختلفة،

 ،(السيولة نسب) القصير األجل في السداد على املقدرة قياس نسب -

 الربحية، قياس نسب -

 ،(املالي اليسر نسب) الطويل األجل في السداد على املقدرة قياس نسب -

 التمويل، هيكل نسب مجموعة -

 األموال، استخدامات نسب مجموعة -

 .اإلنتاجية قياس نسب -

 التي املالية القائمة أو املصدر أساس على املحاسبية النسب يبوب من هناك أخرى، ناحية ومن

 مثل النسب هذه منها تستخرج :

 بامليزانية، تتعلق نسب مجموعة -

 النتائج، بحسابات تتعلق نسب مجموعة -

 النتائج، حسابات و بامليزانية تتعلق مشتركة نسب مجموعة -

 .النقدية التدفقات بقائمة تتعلق نسب  مجموعة -

 

 :1املالية النسب استخدام محدداتالفرع الثاني :

                                                           
مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستير في علوم التسيير ’ لزعر محمد السامي , التحليل املالي للقوائم املالية وفق التظام املحاسبي املالي  1

 84, ص: 6106-6100, السنة الجامعية  االدارة املالية , كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير , جامعة املنتوري قسنطينة–التخصص 
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 العمليات بشأن هامة معلومات يوفر أن يمكن املالية النسب باستخدام املالي التحليل أن من بالرغم و

 عند االعتبار في تؤخذ أن يجب عيوب أو قيود ثمة فإن املالي، املؤسسة ووضع للمؤسسة التشغيلية

  اأهمه من لعل ، القرارات اتخاذ و املؤسسة أداء تقييم في ألسلوب لهذاا : االحتكام

 املحاسبية، املعلومات على لألسعار العام املستوى  في التغيرات ألثر النسب إهمال -

 املالية، النسب حساب في متعددة ألساليب املختلفة املؤسسات إتباع بسبب املقارنة عمل صعوبة -

 هتالكات،اإل  طرق  املؤسسات بعض في تختلف فمثال

 بنظر تأخذ بالتالي و محددة زمنية نقطة عند للمؤسسة املالي لألداء صورة تعطي املالية النسب أن -

 مصداقية على يؤثر الذي األمر املالية، القوائم إلعداد املحاسبية الفترة خالل الحاصلة التغييرات االعتبار

 .املستقبل قراءة و للتنبؤ كأداة النسب هذه

 

 2ة:املالي النسب استخدام حدودالفرع الثالث:

 االنتقادات من كل إلى املالي التحليل في املالية النسب استخدام إلى عادة توجه التي االنتقادات تنقسم

 . ذاتها النسب بطبيعة تتعلق التي االنتقادات و النسب هذه منها تشتق التي املالية القوائم إلى املوجهة

 :ييل فيما فتتلخص املالية القوائم إلى املوجهة لالنتقادات بالنسبة

 عن تعبر ال فإنها بذلك و للمنشأة املالية السنة نهاية في عادة تعد مالية قوائم من املالية النسب تشتق

 سكون  لحظة في لها املالي املركز بيان على تقتصر إنما و ، مالية سنة خالل املنشأة على طرأت التي التغيرات

 لذا ، مستمرا نشاطا كونه حقيقة و املنشأة لنشاط الديناميكية الطبيعة حقيقة االعتبار في أخذنا ما فإذا

 . املستقبلية باالتجاهات للتنبؤ النسب هذه على االعتماد الصعب من يصبح

 على التحكمية بسمة يعرف ما املحاسبية املعلومات بموجبها تعد التي الفروض و املبادئ و األسس تضفي

 السعرية التقلبات أي األسعار في التغيرات يهمل التاريخية التكلفة فمبدأ ، البيانات تلك في الظاهرة األرقام

 و . االقتصادي التضخم فترات في خاصة سلبي أثر لذلك و ، واملطلوبات املوجودات قيم على تحدث التي

 التي األنشطة نطاق في املحاسبية السجالت في تسجل التي البيانات يحصر النقدي القياس فرض كذلك

 األهمية من كبير قدر على تكون  قد املسجلة غير الوصفية املعلومات أن علما ، نقدية صورة في تمثيلها يمكن

 . املالي التحليل لعملية

                                                                                                                                                                                     
 82املحاسبي املالي , املرجع سبق ذكره ص  النظاملزعر محمد السامي , التحليل املالي للقوائم املالية وفق  1
 64-60ذكره , ص:ص  ق, مرجع سب ,رش ي كمال , دور التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة مهديسايحي  2
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 فعالية من يحد ، أخرى  إلى منشأة من املالية القوائم لبنود اإلفصاح و القياس أساليب اختالف فإن كذلك

 يوفر املتبعة املحاسبية السياسات في تغيير إجراء أن كما . املنشآت بين املقارنة في املالية النسب استخدام

 . املنشأة أداء تقييم في املالية النسب مصداقية من يقلل مما ، املالي مركزها و املنشأة ربحية لتحسين الفرصة

 : ) املعلومات مقاييس ( املكونات تحليل

 قائمة على ي رئيس بشكل يركز التحليل هذا و ، املالية للقوائم ي الرأس التحليل من ينطلق املكونات تحليل

 و ، جهة من للبند النسبي الوزن دراسة خالل من التزاماتها سداد على املنشأة قدرة على للتعرف املالي املركز

 . "الزمن بمرور نباته دراسة أي أخرى  جهة من اتجاهه

 لتظهر إليه ينتمي الذي للباب اإلجمالية القيمة إلى معينة قائمة في البند قيمة تنسب األسلوب هذا وبموجب

 هذه بتجميع نقوم ثم من و ، – األصول  قيمة إجمالي إلى األصول  أحد ننسب مثال )كسر( نسبة صورة في

 املجموعة في التغير احتساب يتم عليه و ، الصحيح للواحد مساويا سيكون  جمعها حاصل فإن الكسور 

 : يلي كما اللوغاريتمية الدالة باستخدام متتاليتين زمنيتين فترتين خالل الواحدة

 (السابق العالم في البند نسبة/الحالي العالم في البند نسبة لغ( الحالي العالم في البند نسبة = البند في التغيير

 قد يكون  املفهوم هذا خالل من . املجموعة بنود في التغيرات مجموع إلى يساوي  املجموعة في التغير بالتالي و

 التحليلهذ  أن حيث ، والسكون  الجمود صفة هي و ي الرأس للتحليل توجه التي العيوب أهم على التغلب تم

 ميزة أن كما . أكثر أو محاسبتين فترتين مدار على البند قيمتي بين يربط ألنه الديناميكية بخاصية يتصف

 من املستقبلية باالتجاهات التنبؤ ألغراض مالئمة أكثر تجعله املكونات تحليل بها يتمتع التي الديناميكية

 . املالية النسب

 

 

 :األول  خاتمة الفصل

التحليل املالي  أن, بحيث في هذا الفصل مختلف املاهيات املتعلقة بعناصر املوضوع التحليل املالي  رأينالقد 

منه  االستفادةوذالك من اجل املالي للمؤسسة  األداءالتقييم  بإعطاءهو عبارة عن وسيلة تسمح لنل  بالقيام 

املؤسسة و املقرضين و غيرهم من املتعاملين  أصحابمن طرق مختلف املستخدمين القوائم املالية من 

, و يستمد التحليل املالي معطياته أي مدخالته من املخرجات املحاسبة أي القوائم االقتصاديين للمؤسسة

 أن, كما االستنتاج  إلىو التحليل املالي يتم من خالل مراحل من التصنيف مرورا باملقارنة وصوال , املالية 

هو  أيضا, و املؤسسة  مامأمن املفاضالت بين املصادر التمويل املتاحة التحليل املالي يساعد الوظيفة املالية 

من  آومن طرف ملوردون  سواءاملؤسسة من عدمه  إقراضاتخاذ القرار  ألجلوسيلة التي يستخدمها املدينون 

 .طرف املؤسسات املالية أي املصارف و البنوك 
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و هي التحليل املالي بواسطة النسب املالية  األدواتومن بين تلك  أدواتهمن خالل  إالفالتحليل املالي ال يتم 

 إعطاءاملستخرجة من القوائم املالية بهدف  األرقامالتي هي عبارة عن عالقة عددية و الكسرية بين مختلف 

 .وصف معين للوضعية املالية للمؤسسة و تشخيصها 
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 مقدمة الفصل الثاني:

املالي هو من بين الوسائل التي تسمح لنل بالتشخيص لوضعية املالية للمؤسسة و ذالك من خالل التحليل  إن   

 أن إذنذكر التحليل بواسطة التوازنات املالية و التحليل بواسطة النسب املالية ,  أدواته, و من تلك  أدواته

القوائم املالية هي معلومات  أنالقوائم املالية , بحيث  أيالتحليل املالي يستمد مدخالته من املخرجات املحاسبة 

التحليل املالي  باألدواتمبعثرة للقيام بالتحليلي و التشخيص املالي و للتنظيم تلك املعلومات نستخدم بما يسمى 

و التي مختلف املخرجات املحاسبة اال وهي القوائم املالية املذكورة سابقا بحيث في هذا الفصل سنقوم بعرض 

 أداةأول و كل هذا في املبحث األول , و في فصل الثاني سنعرض  سنقوم بعرضها وفق النظام املحاسبي املالي

التحليل املالي و هي التحليل املالي بواسطة التوازنات املالية بحيث سنعرض طرق حسابها و تفسيرها املالي و 

التحليل املالي و هي التحليل بواسطة النسب بحيث  أدواتمن  أداةي الفصل الثالث ثاني حاالته , كما سنعرض ف

 حاالته فتابعونا: إلى باإلضافةيرات املالية سنقوم بعرض مختلف النسب املالية و كيفية حسابه و كذا تفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حسب النظام املحاسبي املاليعرض النماذج القوائم املالية  : األول مبحث 
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  :املحاسبية امليزانيةنماذج عرض  : األول مطلب 

 الفرع االول: عرض امليزانية املحاسبية :

 1 و يتمثل نماذج امليزانية امليزانية كما يلي:

 : األصول : عرض ميزانية اوال

 األصول املحاسبية  عرض ميزانية  (II-1الجدول رقم ) 

 N أصول N مالحظة األصل

اهتالك 

 رصيد

N صافي N-1 صافي 

 غير جارية أصول 

 املنتوج االيجابي و السلبي -فارق االقتناء

 تثبيتات معنوية

 تثبيتات عينية 

 أراض ي

 مباني

 أخرى تثبيتات عينية 

 امتيازها تثبيتات ممنوح

 تثبيتات جاري انجازها 

 تثبيتات مالية 

 سندات موضوعة موضع معادلة

 و حسابات دائنة ملحقة بها  أخرى مساهمات 

 مثبتة أخرى سندات 

 غير جارية أخرى مالية  أصول قروض و 

 األصلضرائب املؤجلة  على

     

      غير الجاري األصلمجموع 

                                                           
الحسابات و قواعد سيرها , , يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة  6002يوليو سنة  62قرار املؤرخ في  1

 09-00الباب الثاني , الفصل السابع ص:ص 
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 أصول جارية

 التنفيذمخزونات و منتجات قيد 

 حسابات الدائنة و استخدامات مماثلة

 الزبائن

 املدينون اآلخرون 

 الضرائب و ما شابهها

 حسابات دائنة أخرى و استخدامات مماثلة

 املوجودات و ما شابهها

 األموال املوظفة و األصول املالية الجارية األخرى 

 الخزينة

 

 

 

 

 

 

 

    

      الجارية األصول مجموع 

      لألصول املجموع العام 
, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد  6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 98سيرها , الباب الثاني , الفصل السابع ص

 الخصوم:عرض ميزانية  ثانيا:

 الخصوم:املحاسبية عرض ميزانية  (II-6الجدول رقم ) 

 N N-1 مالحظة لخصوم ا

 رؤوس املوااللخاصة 

 إصدارهمال تم  رأس

 مال غير مستعان به رأس

 (1احتياطات املدمجة )–و احتياطاتعالوات 

 التقييم إعادةفوارق 

 (1فارق املعادلة )

 ((1نتيجة صافية /)نتيجة صافية حصة املجمع)

 /ترحيل من جديد أخرى الخاصة  أموالرؤوس 

   

    (1)الشركة املدمجةحصة 

    األقليةحصص ذوي 

    1املجموع 

 الخصوم غير جارية

 قروض و ديون مالية

 ضرائب )مؤجلة و مرصود لها(

 غير جارية أخرى ديون 

 مؤوناتو منتجات ثابتة مسبقا

 

   

    (6مجموع الخصوم غير جارية )

 الخصوم الجارية

 موردون و حسابات ملحقة

 ضرائب
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 ديون أخرى 

 خزينة سلبية
 

    (2مجموع الخصوم الجارية )

    مجموع عام للخصوم

 لتقديم الكشوف املالية املدمجة .  إالال تستعمل (1)

, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد  6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 00سيرها , الباب الثاني , الفصل السابع ص

 

 : محتوى الفصول امليزانية: الفرع الثاني 

 :األصول أوال: 

 :ل املحاسبية األصو  عرض محتوى الفصول امليزانية (II-2الجدول رقم )

 اهتالكات و مؤوناتN إجمالي  N املالية األصول 

 املثبتة  ) غير الجارية( األصول 

 (goodWillفارق الشراء )

 التثبيتات املعنوية 

 التثبيتات العينية 

 التثبيتات جاري انجازها

 التثبيتات املالية

 املؤسسات املشاركة-السندات املوضوعة موضع املعادلة 

 و الحسابات الدائنة امللحقة األخرى املساهمات 

 املثبتة  األخرى السندات 

 غير الجارية  األخرى املالية  األصول القروض و 

 

602 

 (602 ) خارج60

 (660) خارج  66و  61

62 

 

622 

 (622و  622) خارج 62

 622و  626و  621

 622و  622و  629

 

 6002و  6002

 (6002) خارج  600( و 6002) خارج  600

 606و  601و  606و  601

602 

   الغير الجارية األصول مجموع 

 الجارية األصول 

 و املنتجات قيد الصنع املحزونات

 االستخدامات املماثلة –الحسابات الدائنة 

 الزبائن

 اآلخروناملدينون 

 

 

 الضرائب

 الجارية األخرى  األصول 

 املوجودات و ما يماثلها

 مالية جارية أصول توظيفات و 

 الخزينة أموال

 

 

 20 إلى  20

 

 (910) خارج  91

( 990 إلى 999) خارج  99و  92و  96] مدين  900

 [900و  902و  92و  92و 

 992و  992و  999

 90مدين 

 (200) خارج  20

 

 (29و  22و  26و  21و غيرها من املدينين )  210

 

 

20 

 

901 

 902و 902

 

 

 

 

20 

   الجارية األصول مجموع 

   لألصول املجموع العام 

مدونة الحسابات و قواعد , يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا  6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 02ص  سيرها , الباب الثاني , الفصل السابع
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 الخصوم:ثانيا : 

 الخصوم: املحاسبية عرض محتوى الفصول امليزانية(II-4الجدول رقم ) 

 N الخصوم

 الخاصة األموالرؤوس 

 حساب مستغل( أواملال الصادر )  رأس

 املال غير املطلوب رأس

 (1االحتياطات املدمجة()العالوات و االحتياطات ) 

 التقييم إعادةفارق 

 (1فارق املعادلة )

 (1النتيجة الصافية ) النتيجة الصافية حصة املجمع( )

 , ترحيل من جديد األخرى الخاصة  األموالرؤوس 

 

 100و  101

100 

102 

109 

102 

16 

11 

 

  حصة الشركات املدمجة

  األقليةحصة ذوي 

  1 املجموع

 الجاريةالخصوم غير 

 القروض و الديون املالية

 الضرائب ) املؤجلة و املرصود لها(

 غير الجارية األخرى الديون 

 املؤوناتو املنتجات املدرجة في الحسابات سلفا

 

 12و  12

 122و  129

660 

 126و  121( و 122)خارج 12

  (6مجموع الخصوم غير الجارية )

 الخصوم الجارية

 امللحقةاملوردون و الحسابات 

 الضرائب

 األخرى الديون 

 

 خزينة الخصوم

 

 (900) خارج  90

 992و  992و  999دائن 

و  92( و 992الى  999) خارج  99و  92و  96دائن ]  200و  910

 [ 90و  92

 26و  21و عيرها من الديون  210

  (2مجموع الخصوم الجارية )

  املجموع العام للخصوم

 

, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد  6002يوليو سنة  62قرار املؤرخ في  :مصدر

 09سيرها , الباب الثاني , الفصل السابع ص 
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 النماذج الجدول الحسابات النتائج : عرض طلب الثاني: امل

 1سنقوم في هذا املطلب بعرض جدول حسابات النتائج حسب النظام املحاسبي املالي كما يلي : 

 :  جدول الحسابات النتائج حسب الطبيعة:األول الفرع 

 :حسب الطبيعة عرض نموذج الجدول حسابات النتائج:أوال

 :حسب الطبيعة ( نموذج الجدول الحسابات النتائجII-5الجدول رقم )

 N N-1 مالحظة 

 األعمالرقم 

 املنتجات قيد التصنيع أواملنتجات املصنعة  املخزوناتتغيير 

 املثبت  اإلنتاج

 االستغالل  إعانات

   

    السنة املالية إنتاج -1

 املشتريات املستهلكة

 األخرى  تاإلستهالكاالخدمات الخارجية و 

   

    استهالك السنة املالية -1

    (6-1لالستغالل ) القيمة املضافة -6

 املستخدمين  أعباء

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشابهة

   

    عن االستغالل  اإلجماليالفائض  -2

 األخرى  املنتجات العملياتية

 األخرى  األعباء العملياتية

 و املؤونات املخصصات لالهتالكات

 استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات

   

    النتيجة العملياتية -9

 املنتوجات املالية 

 املالية األعباء

   

    النتيجة املالية -2

    (2+2النتيجة العادية قبل الضرائب ) -2

    الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

    الضرائب املؤجلة ) تغييرات ( حول النتائج العادية

    العادية  لألنشطةمجموع منتجات 

    العادية لألنشطة األعباءمجموع 

                                                           
, يحدد قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و  6002يوليو سنة  62مصدر: قرار المؤرخ في  1

  19ص قواعد سيرها , الباب الثاني , الفصل السابع
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    العادية. لألنشطةالنتيجة الصافية  -2

    املنتوجات )يطلب بيانها( –العناصر الغير العادية 

    ) يطلب بيانها (األعباء–العناصر الغير العادية 

    النتيجة غير العادية -0

    النتيجة الصافية للسنة املالية -0

    حصص الشركات املوضوعة موضع املعادلة في النتيجة الصافية

    (1النتيجة الصافية للمجموع املدمج) -10

    (1) األقليةو منها حصة ذوي 

    (1حصة املجمع )

 

 في تقديم الكشوف املالية املدمجة إالال يستعمل  (1)
الحسابات و , يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة  6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 01قواعد سيرها , الباب الثاني , الفصل السابعص

 

 :حسب الطبيعة الجدول حسابات النتائج محتوى الفصول عرض ثانيا: 

 :حسب الطبيعة الجدول الحسابات النتائج محتوى الفصول ( II-2الجدول رقم )

  N 

 رقم األعمال

 املنتجات املصنعة أو املنتجات قيد التصنيع املخزوناتتغيير 

 اإلنتاج املثبت 

 إعانات االستغالل 

20 

26 

22 

29 

  إنتاج السنة املالية -6

 املشتريات املستهلكة

 األخرى  تالخدمات الخارجية و اإلستهالكا

20 

21 

  استهالك السنة املالية -11

  (6-1القيمة املضافة لالستغالل ) -16

 أعباء املستخدمين 

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشابهة

22 

29 

  الفائض اإلجمالي عن االستغالل  -12

 املنتجات العملياتية األخرى 

 األعباء العملياتية األخرى 

 و املؤونات املخصصات لالهتالكات

 استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات

22 

22 

20 

20 

  النتيجة العملياتية -19
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 املنتوجات املالية 

 املالية األعباء

22 

22 

  النتيجة املالية -12

  (2+2النتيجة العادية قبل الضرائب ) -12

 200و  202 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 202و  206 الضرائب املؤجلة ) تغييرات ( حول النتائج العادية

  مجموع منتجات لألنشطة العادية 

  مجموع األعباء لألنشطة العادية

  الصافية لألنشطة العادية.النتيجة  -12

 22 املنتوجات )يطلب بيانها( –العناصر الغير العادية 

 22 األعباء ) يطلب بيانها ( –العناصر الغير العادية 

  النتيجة غير العادية -10

  النتيجة الصافية للسنة املالية -10

  حصص الشركات املوضوعة موضع املعادلة في النتيجة الصافية

  (1للمجموع املدمج) النتيجة الصافية -60

  (1و منها حصة ذوي األقلية )

  (1حصة املجمع )

 

 في تقديم الكشوف املالية املدمجة إالال يستعمل  (1)
, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و  6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 02الباب الثاني , الفصل السابعصقواعد سيرها , 

 

 جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة: الفرع الثاني :

 ظيفة:ج حسب الو جدول الحسابات النتائ (:II-7الجدول رقم )

 

 N N-1 مالحظة 

 األعمالرقم 

 كلفة املبيعات

 اإلجماليهامش الربح 

 العملياتية أخرى منتجات 

 التكاليف التجارية

 ةاألعباء اإلداري

 عملياتية أخرى  أعباء
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 النتيجة العملياتية

) مصاريف املستخدمين املخصصات حسب الطبيعة األعباءتقديم التفاصيل 

 هتالكات(لل 

 منتجات مالية

 املالية األعباء

 النتيجة العادية قبل الضريبة

 الضرائب الواجبة على النتائج العادية

 الضرائب املؤجلة على النتائج العادية ) التغيرات(

 العادية لألنشطةالنتيجة الصافية 

 غير العادية  األعباء

 املنتوجات غير العادية

 النتيجة الصافية للسنة املالية

 (1حصص الشركات املوضوعة موضع املعادلة في النتائج الصافية )

 (1الصافية للمجموع املدمج ) النتيجة

 (1)األقليةمنها الحصص ذوي 

 (1حصة املجمع )

 

 

 لتقديم الكشوف املالية املدمجة  إالال تستعمل  (1)

, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد  6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 06ص سيرها , الباب الثاني , الفصل السابع

 

 تغيرات رؤوس االموال:ب الثالث: جدول التدفقات الخزينة و جدول طلامل

 : عرض جدول التغييرات الخزينة:الفرع االول 

 : الطريقة املباشرة: أوال 

 ( جدول سيولة الخزينة ) الطريقة املباشرة(II-9الجدول رقم )

 N-1نة املالية الس Nالسنة املالية  مالحظة  

 العملياتية األنشطةمن  املتأتيةالخزينة  أموالتدفقات 

 املقبوضة من عند الزبائنالتحصيالت 

 و املستخدمين للمورديناملبالغ املدفوعة 

 املدفوعة  األخرى الفوائد و املصاريف املالية 

 الضرائب عن النتائج املدفوعة

   

    العناصر غير العادية قبلالخزينة  أموالتدفقات 
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    الخزينة املرتبطة بالعناصر غير العادية)يجب توضيحها( أموالتدفقات 

    )أ( العملياتية األنشطةمن  املتأتيةالخزينة  أموالصافي تدفقات 

 االستثمار أنشطةمن  املتأتيةالخزينة  أموالتدفقات 

 معنوية أواملسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية 

 معنوية أو التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات  عينية

 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية

 ت عن عمليات التنازل عن التثبيتات مالية التحصيال 

 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات املالية 

 املقبوضة من النتائج املستلمة األقساطالحصص و 

   

    االستثمار )ب( أنشطةمن  املتأتيةالخزينة  أموالصافي تدفقات 

 التمويل أنشطةمن  املتأتيةالخزينة  أموالتدفقات 

 أسهم إصدار أعقابالتحصيالت في 

 الحصص و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بها

 من القروض املتأتيةالتحصيالت 

 املماثلة األخرى الديون  أوتسديدات القروض 

   

    التمويل )ج( أنشطةمن  املتأتيةالخزينة  أموالصافي تدفقات 

 السيوالت و شبه تغيرات سعر الصرف على السيوالت تأثيرات

 الخزينة في الفترة ) أ+ب+ج( أموالتغير 

   

    

    الخزينة و معادالتها عند افتتاح السنة املالية أموال

    السنة املالية إقفالالخزينة و معادالتها عند  أموال

    الفترة لالخزينة خال أموالتغيير 

    املقاربة مع النتيجة املحاسبية

 
يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و  ,6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 02ص الفصل السابع الثاني,الباب  سيرها,قواعد 

 

 الطريقة غير املباشرة: : ثانيا

 املباشرة(( جدول سيولة الخزينة ) الطريقة غير II-8الجدول رقم )

 N+1السنة املالية  Nالسنة المالية  مالحظة 

 العملياتية األنشطةمن  املتأتيةالخزينة  أموالتدفقات 

 صافي نتيجة السنة املالية

 تصحيحات من اجل:

 .األرصدةو  االهتالكات -

 تغير الضرائب املؤجلة -
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 تغير املخزونات. -

 .األخرى تغير الزبائن و الحسابات الدائنة  -

 .األخرى  املوردين و الديون تغير  -

 زيادة قيمة التنازل الصافية عن الضرائب أونقص  -

    تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط )أ(

 من عمليات االستثمار املتأتيةالخزينة  أموالتدفقات 

 مسحوبات عند اقتناء تثبيتات

 تحصيالت التنازل عن التثبيتات

 (1) اإلدماجتغيرات محيط  تأثير

 الخزينة املرتبطة بعمليات االستثمار أموالتدفقات 

   

    الخزينة املرتبطة بعمليات االستثمار)ب( أموالتدفقات 

 من عمليات التمويل املتأتيةالخزينة  أموالتدفقات 

 املدفوعة للمساهمين الحصص

 املال النقدي )املنقودات( رأسزيادة 

 القروض إصدار

 تسديد القروض

   

    من عمليات التمويل)ج( املتأتيةالخزينة  أموالتدفقات 

    الخزينة في الفترة )أ+ب+ج( أموالتغيير 

 الخزينة عند االفتتاح أموال

 اإلقفالالخزينة عند  أموال

 (1)األجنبيةتغيرات سعر العمالت  تأثيرات

   

    الخزينة أموالتغيير 

 

 في تقديم الكشوف املالية املدمجة إالال يستعمل  (1)

, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها, 6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 02الباب الثاني, الفصل السابعص

 

 الخاصة: األموالعرض جدول تغير  الفرع الثاني:
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 الخاصة: األموالجدول تغير  (II-10)الجدول رقم

فارق  عالوة اإلصدار رأسمال الشركة مالحظة 

 التقييم

فارق 

إعادة 

 التقييم

االحتياطات 

 و النتيجة

       N-2ديسمبر  21الرصيد في 

 تغيير الطريقة املحاسبية

 الهامة األخطاءتصحيح 

 تقييم التثبيتات إعادة

الخسائر غير املدرجة في  أو األرباح

 في حساب النتائج الحسابات

 الحصص املدفوعة

 املال رأسزيادة 

 صافي نتيجة السنة املالية

      

       N-1ديسمبر  21الرصيد في 

 تغيير الطريقة املحاسبية

 تصحيح األخطاء الهامة

 إعادة تقييم التثبيتات

األرباح أو الخسائر غير املدرجة في 

 الحسابات في حساب النتائج

 الحصص املدفوعة

 زيادة رأس املال

 نتيجة السنة املاليةصافي 

      

       Nديسمبر  21الرصيد في 

 

, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة 6002يوليو سنة  62مصدر: قرار املؤرخ في 

 00الحسابات و قواعد سيرها, الباب الثاني, الفصل السابعص
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 بواسطة التوازنات املالية: تحليلال بحث الثاني:امل

الدراسة التوازن املالي تسمح بتقييم املالءة و الخطر املالي املتعلق بالنشاط االستغاللي للمؤسسة , حيث نجد  إن

مل, و ااملال الع رأس:أهمهامدى التوازن املؤسسة من  إلبرازاملحلل املالي  إليهاهناك عدة مؤشرات يستند  أن

 املال العامل , و الخزينة  رأساحتياجات 

 1الوظيفية:امليزانية امللية و  :  امليزانيةاألول  املطلب 

 امليزانية املالية )سيولة , االستحقاق(:الفرع األول :

استحقاق الخصوم من جهة  و درجة من جهة األصلتقوم امليزانية املالية على التمييز بين درجة سيولة 

الخصوم فترتب وفقا لدرجة استحقاقها  أماوفقا لدرجة سيولتها املتزايدة  األصول  ثانية , حيث ترتب

الذي يسمح بتقييم الخطر املالي املقرض ) خطر عدم املالءة( و قدرة املؤسسة على  األمراملتزايدة , 

 . األجلمواجهة التزاماتها قصيرة 

 :ةامليزانية املالي( II-11الجدول رقم )

 الخصوم األصول 

 التي تزيد مدتها عن سنة  األصول 

 (.اآلجال)طويلة و متوسطة 

 بالقيمة الحقيقية.                        

 

 

 التي تقل مدتها عن سنة األصول 

 الدائمة. األموال

رؤوس                                                                                   املال االجتماعي. رأس

 أموال

 طويلة و                                                                                                                         

متوسطة                                                                                                                     

 الاآلج

 الديون التي تزيد مدتها عن السنة.

 

 (.اآلجال )طويلة و متوسطة

 

 رؤوس                                                                                  .األجلقصيرة  لاملوا

 األموال

 األجنبية

 الديون التي تقل مدتها عن السنة.

 

                                                           
في علوم  رالتحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي , مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيلزعر محمد سامي, 1

ص.ص , 6096-6099السنة الجامعية  -قسنطينة–, كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير, جامعة المنتوري -المالية اإلدارة–التسيير تخصص 

91-19 
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في  راملاجستيلزعر محمد سامي, التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي , مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املصدر:

-6011, السنة الجامعية  -قسنطينة–و علوم التسيير, جامعة املنتوري  االقتصادية, كلية العلوم  -املالية اإلدارة–علوم التسيير تخصص 

 00ص 6016

 

 امليزانية الوظيفية:الفرع الثاني: 

تصنيف مختلف العمليات التي  أساس علىيعتبر التحليل الوظيفي طريقة من طرق التحليل املالي تقوم    

تقوم بها املؤسسة حسب الوظائف . و حسب هذا التحليل , فان املؤسسة عبارة عن وحدة اقتصادية و مالية 

 تضمن تحقيق وظائف التمويل , االستثمار , و االستغالل .

للموارد و  إحصاء ساسأ: '' ميزانية تقوم على  بأنهاامليزانية الوظيفية  Hubert de la Bruslerieعرف املؤلف 

خزينة املؤسسة في االستخدامات في املؤسسة وفق مساهمتها في مختلف الدورات االقتصادية , حيث تعبر 

و االستخدامات املتراكمة , و يقصد بالدورات االقتصادية : دورة االستثمار , دورة  لحظة ما عن صافي املوارد

 .التمويل و دورة االستغالل '' 

كتل حسب املستوى  إلىالترتيب بنود امليزانية  بإعادةيعيد التحليل الوظيفي بناء امليزانية املحاسبية   

 ما يلي : بإظهارديمومتها و عقد عالقة تواصلية بين املوارد الدائمة و االستخدامات الدائمة , حيث يقوم 

 .امليزانية( أسفل)  الستخدامات املتداولةامليزانية( و ا أعلى: االستخدامات الثابتة )  األصول كتلتين من  -

 .امليزانية( أسفلامليزانية( و املوارد املتداولة )  أعلىكتلتين من الخصوم : املوارد الثابتة ) -

 للميزانية. األخرى  األربعةسالبة (: كنتيجة ملقارنة الكتل  أو الخزينة ) موجبة -

 ( امليزانية الوظيفية:II-16الجدول رقم)

 دورة التمويل املوارد الثابتة االستخدامات الثابتة االستثماردورة 

  الخصوم املتداولة لالستغالل املتداولة لالستغالل األصول  

 دورة االستغالل الخصوم املتداولة خارج االستغالل املتداولة خارج االستغالل األصول  دورة االستغالل

  الخزينة السالبة الخزينة املوجبة 

 

في علوم التسيير  راملاجستيلزعر محمد سامي, التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي , مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املصدر:

 01ص,6016-6011,السنة الجامعية  -قسنطينة–و علوم التسيير, جامعة املنتوري  االقتصادية, كلية العلوم  -املالية اإلدارة–تخصص 

 امليزانية الوظيفية انطالقا من امليزانية املحاسبية: إعدادقدم في الجدول التالي كيفية ون

 

 

 



 التحليل الماليللمحتوى العملي اإلطار الفصل الثاني: 
 

53 
 

 

 امليزانية الوظيفية: إعداد(: كيفية II-12الجدول رقم )

 االستخدامات الثابتة

 الثابتة الصافية: األصول 

 التثبيتات غير املادية

 التثبيتات املادية

 التثبيتات جاري انجازها

 املالية التثبيتات

 املوارد الثابتة

 الخاصة األموالرؤوس 

 الخصوم غير الجارية

 املتداولة لالستغالل األصول 

 املخزونات ) القيمة الصافية(

 الزبائن )القيمة الصافية(

 التسبيقات و املدفوعات على الحسابات

 املعاينة مسبقا األعباء

 الضرائب

 لاملتداولة لالستغالالخصوم 

 التسبيقات املستلمة

 املوردون 

 (6و االجتماعية )الديون الجبائية

 املنتجات معاينة مسبقا

 املتداولة خارج االستغالل األصول 

 (1) اآلخروناملدينون 

 الخصوم املتداولة خارج االستغالل

 (2) األخرى الديون املدينة 

 أصول الخزينة 

 الجارية األصول املوظفة و غيرها من  األصول 

 الخزينة أموال

 خصومالخزينة 

 الخصوم-الخزينة أموال

 

فيما يلي :العاملون  و الحسابات املرتبطة بهم  , الهيئات االجتماعية و  اآلخرونمثل املدينون تي (1)

 املختلفون. املدينون الحسابات املرتبطة بهم , املجمع الشركاء , 

الجبائية و االجتماعية فيما يلي: العاملون و الحسابات املرتبطة بهم , الهيئات االجتماعية تتمثل الديون  (6)

 رقم على الرسوم -النتائج،الدولة على الضرائب-دولةالالضرائب)و الحسابات املرتبطة بهم , 

 .)املماثلة التسديدات و الرسوم و األخرى  األعمال،الضرائب

 .املختلفون  املجمع الشركاء،الدائنون  :يلي فيما األخرى  املدينة الديون  تتمثل (2)

 
في  راملاجستيلزعر محمد سامي, التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي , مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املصدر:

-6011السنة الجامعية ,   -قسنطينة–و علوم التسيير, جامعة املنتوري  االقتصادية, كلية العلوم  -املالية اإلدارة–علوم التسيير تخصص 

 01 ص,6016
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 املال العامل: رأس: املطلب الثاني

 :تفسيره املالياملال العامل و  رأس: تعريف الفرع األول 

 1املال العامل: رأستعريف أوال: 

 املال العامل و نذكر منها ما يلي : لرأس فتعار يهناك عدة 

 الثابتة. لألصول الدائمة التي تزيد عن تمويلها  األموالالفائض من  أواملال العامل هو الهامش  رأس -

الدائمة املوجهة لتمويل دورة االستغالل , و بالتالي فهو يبين قدرة  األموالاملال العامل هو جزء  رأس -

 الدائمة . األموالاملتداولة عن طريق  األصول املؤسسة على تمويل 

املدى  إلىلتوازن و هو عبارة عن نقطة عبور من مشاكل التوازن املالي على مدى الطويل هو مؤشر ل -

 القصير.

 2تفسير املالي لرأس املال العامل :ثانيا: 

هذا  أن إالالطويل , األجلمؤشرات التوازن املالي في  كأحداملال العامل  رأسكان يفضل استخدام  إنحتى و 

 بالنقصان , أوكل املتغيرات املكونة له بالزيادة  أوالقصير بتغير احد  األجلاملؤشر قد يتغير في 

 و من العوامل التي تغير في حجمه بالزيادة :

 . األجلالخاصة و القروض طويلة  األموالزيادة  -

 .ةاألصول اإلنتاجيالتنازل عن بعض  -

 الجديدة . إنتاجية أصول اقتناء  -

 . األجلطويلة  للقروضتسديد  -

 الخاصة . األصول نقصان قيمة  -

 

 :كيفية الحساب الرأس املال العامل و حاالته:الفرع الثاني

 3املال العامل: رأسكيفية حساب اوال:

                                                           
أكاديمي في العلوم  ردور التحليل المالي في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة , مذكرة التخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة ماستيكياس علي ,  1

ن باديس المالية و المحاسبة تخصص تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير, كلية العلوم االقتصادية التسيير و العلوم التجارية , جامعة عبد الحميد اب

 69-62ص:ص , 6092-6092, السنة الجامعية مستغانم 
ي عبد الرحمان حمزة شمس الدين دور أدوات التحليل المالي في تقييم مؤسسة اقتصادية , مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة ماستر أكاديم 2

ص:ص :  6092-6092تغانم ,السنة الجامعية في العلوم التجارية تخصص التدقيق المحاسبي و مراقبة التسيير , جامعة عبد الحميد ابن باديس مس

62-69 
 زرقي نسرين , دور التحليل المالي في اتخاذ قرار منح القروض البنكية , مذكرة التخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم 3

تسيير و علوم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن باديس المحاسبية و المالية تخصص التدقيق المحاسبي و مراقبة التسيير , كلية علوم االقتصادية ال

 19ص :,6092-6092مستغانم  , السنة الجامعية 
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 املال العامل وفق منظورين : رأسيمكن حساب 

األصول الدائمة و  األموالاملال العامل عن العالقة بين  رأسو يعبر هنا  امليزانية: أعلىمنظور  -أ

 ,حيث:ةالثابت

 

 

 

املتداولة و الديون قصيرة  األصول املال العامل عن الفرق بين  رأسامليزانية : يعبر هنا  أسفلمنظور  -ب

امليزانية املختصرة مدى قدرة املؤسسة على االستجابة لالستحقاقات قصيرة  أدنىحيث يمثل من , األجل

 سيولة , و يحسب : األكثر قابلية للتحويل إلىاملتداولة , و هي  أصولهاعن طريق تحويل  األجل

 

 

 

 1املال العامل: رأسحاالت : ثانيا

 املال العامل و هي : رأس يأخذها أنعلى العموم نجد ثالث حاالت يمكن 

الدائمة و فائض هذه  باألموالممولة  األصول  أن: وهي الحالة املفضلة , و تعني FR>0املال العامل موجب:    رأس-أ

 املتداولة . األصول يستعمل في التمويل  األخيرة

املتداولة من  أصولها: و هي الحالة التي تكون فيها املؤسسة قد مولت  FR=0املال العامل يساوي صفر : رأس-ب

يطول لكون دورة استغالل غير  أنو هذا ال يمكن  األدنىو هو ما يشكل قاعدة التوازن املالي  األجلمواردها قصيرة 

 مستقرة.

الثابتة و في هذه الحالة  األصول الدائمة لن تكفي لتغطية  األموال أنهذا يعني   FR<0املال العامل سالب  رأس -ج

عدم توفر السيولة الالزمة و هذا  أيالقصيرة من تسديد املستحقات ,  اآلجالسوف تعرف املؤسسة صعوبات في 

 يدل على ضعفها املالي . 

 

 : أنواع رأس املال العامل و العوامل املؤثرة فيه: الفرع الثالث

 2أنواع رأس املال العامل: اوال:

                                                           
 69عبد الرحمان حمزة شمس الدين , دور أدوات التحليل المالي في تقييم مؤسسة اقتصادية ,المرجع سبق ذكره ص 1
 61-69المرجع سبق ذكره , ص:ص  2

األصول –األصول الثابتة  = ) األموال الخاصة + الديون الطويلة األجل (  –رأس المال العامل= األموال الدائمة 

 الثابتة 

 –الديون قصيرة األجل = )المخزونات + القيم المحققة + القيم الجاهزة(  –رأس المال العامل= األصول المتداولة 

-) األصول المتداولة لالستغالل + األصول المتداولة خارج االستغالل + خزينة األصول(  الديون قصيرة األجل =

 ) الخصوم المتداولة لالستغالل + الخصوم المتداولة خارج االستغالل + خزينة الخصوم(
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الثابتة , و  األصول الخاصة التي تمول  األموالمن  اإلضافياملال العامل الخاص : و هو املقدار  رأس 1-1

 يحسب بالعالقة :

 

 

 

 أوللمؤسسة, التي يتكلف بها النشاط االستغاللي  األصول : هو مجموع عناصر اإلجمالياملال العامل  رأس 1-6

 اولة , و تحسب بالعالقة التالية:املتد األصول اقل و تشمل مجموعة  أوالتي تدور في مدة سنة  األصول مجموعة 

 

 

 

املتداولة و  أواألصول  اإلجمالياملال  رأساملال العامل الخارجي: هو جزء من الديون الخارجية التي تمول  رأس 1-2

 يحسب بالعالقة التالية :

 

 

  

 1العوامل املؤثرة في رأس املال العال:ثانيا:  

 دورة االستغالل : 6-1

املال يتغير و يختلف باختالف دورة االستغالل , فكلما كانت هذه الدورة طويلة كلما تطلب  رأسحجم  أننجد 

الدائمة لتغطيتها و العكس صحيح , فمثال املؤسسات التجارية دورة استغاللها  األموالوجود حجم الكبير من 

 املؤسسات الصناعية فدورتها طويلة . أما قصير

 التغييرات املوسمية : 6-6

في فترة  األوليةنشاطها بالتغيرات املوسمية كان يرتفع سعر املواد  فيتأثربعض املؤسسات تتميز بنشاط ال موسمي 

 تواجه هذه الحالة بتوفير املخزونات الالزمة )مخزون العمل(. أنمعينة , لهذا يجب 

 حجم النشاط املؤسسة: 6-2

 ير و العكس صحيح .مال عامل كب رأس إلىتحتاج  كبيرفكلما كان حجم نشاطها 

 النشاط:طبيعة  6-9

 في املؤسسة. اإلنتاجفراس املال العامل مرتبط بنوعية و حجم تصريف املنتجات و بالتالي يجب تحديد طبيعة 

                                                           
 20-61ر أدوات التحليل المالي في تقييم مؤسسة اقتصادية,المرجع سبف ذكره ص:ص عبد الرحمان حمزة شمس الدين , دو1

 األصول الثابتة  –رأس المال العامل الخاص = األموال الخاصة 

 مجموع الديون  –رأس المال العامل الخاص = األصول المتداولة 

 رأس المال العامل اإلجمالي = األصول المتداولة

 العامل = قيم االستغالل + القيم القابلة للتحقيق + القيم الجاهزة رأس المال

 رأس المال العامل الخاص  –رأس المال العامل الخارجي = رأس المال العامل اإلجمالي 

 األموال الخاصة –رأس المال العامل الخارجي = مجموع الخصوم 

 رأس المال العامل الخارجي = الديون طويلة األجل + الديون قصيرة األجل
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 املال العامل: رأس: احتياجات الثالث املطلب

 :  تعريف احتياجات رأس املال العامل و كيفية حسابه: األول الفرع 

 املال العامل: رأستعريف احتياجات :أوال

 1املال العامل: رأساحتياجات  -1

 تسديدها,ما لم يحن موعد  األجلالقصير و تصبح ديونا قصيرة  األجلملال العامل في  رأستدرس احتياجات 

سيولة فتسمى احتياجات دورة  إلىاملتداولة التي لم تتحول  األصول بينما  االستغالل,و تسمى موارد دورة 

 االستغالل.

 ويمكن تعريفها كما يلي :

جزء من االحتياجات الضرورية املرتبطة ارتباطا  أونه قسط يعرف على أاملال العامل  رأس'' االحتياجات في 

املال العامل تمثل  احتياجات رأس أومباشرا بدورة االستغالل التي لم تغطى من طرف املوارد الدورية 

 ة بالتسيير العادي للمؤسسة ''احتياجات تمويل املكملة و مرتبط

 2قسمين و هما: إلىاملال العامل  رأسو تنقسم احتياجات 

 املال العامل لالستغالل: ساحتياجات رأ - 6

العناصر املرتبطة  أرصدةو يتمثل في الفرق بين  العامل,املال  رأسمن احتياجات  األكبرويمثل القسم 

  .للمؤسسة مباشرة بالنشاط االستغاللي العادي 

 املال العامل خارج االستغالل:  رأساحتياجات  - 2

 أناستثنائية( , غير  أويون خارج االستغالل )طارئة ينشا عن النشاط املؤسسة ذمم  و د نكذالك أيمكن 

املال  رأسضعيفة في تكوين احتياجات  أوهذا النوع من الذمم و الديون عادة ما تكون نسبته بسيطة 

 العامل .

 

 املال العامل: رأساحتياجات كيفية حساب  : الفرع الثاني 

 3املال العامل: رأساحتياجات  اوال:

                                                           
 20ص عبد الرحمان حمزة شمس الدين , دور أدوات التحليل المالي في تقييم مؤسسة االقتصادية مرجع سبق ذكره,1
 12ص سبق ذكره,لزعر محمد سامي , التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي ,مرجع  2
 29ص عبد الرحمان حمزة شمس الدين , دور أدوات التحليل المالي في تقييم مؤسسة االقتصادية مرجع سبق ذكره 3
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 على مستوى دورة االستغالل :

 

 على مستوى امليزانية:

 

 1املال العامل لالستغالل : رأساحتياجات ثانيا:

 ويعبر عنه بالعالقة التالية:

 

 

 2املال العامل خارج االستغالل: رأساحتياجات ثالثا: 

 ويعبر عنه بالعالقة التالية:

 

 

 

 3: حاالت احتياجات رأس املال العامل : الفرع الثالث

 املمال العامل الحاالت التالية : رأستأخذ احتياجات 

 : BFR=0املال العامل تساوي صفر   رأساحتياجات  -أ

تغطي القصير  األجلكل موارد املتاحة في  أياحتياجات الدورة تساوي موارد الدورة  أنو هذا يعني 

 حالة التوازن بالنسبة للمؤسسة و هي حالة عابرة . أياالحتياجات 

 : BFR>0املال العامل موجبة  رأساحتياجات  -ب

موارد خارج دورة  إيجاداملال و  سإلى رأاحتياجات الدورة  < موارد الدورة فاملؤسسة في حاجة  أنمعناه 

 املال العامل , فدورة االستغالل ال تغطي كل احتياجاتها . رأساالستغالل املتمثلة في 

                                                           
 12لزعر محمد سامي , التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي,مرجع سبق ذكره ص 1
 12مرجع سبق ذكره , ص 2
 26ص ين, دور أدوات التحليل المالي في تقييم مؤسسة االقتصادية مرجع سبق ذكره , عبد الرحمان حمزة شمس الد3

 موارد التمويل + رصيد العمليات خارج االستغالل  –احتياجات رأس المال العامل = احتياجات التمويل 

 السلفات المصرفية( –)الديون قصيرة األجل  –القيم الجاهزة ( –احتياجات رأس المال العامل = )األصول المتداولة 

 .لالستغالل املتداولة الخصوم -لالستغالل املتداولة األصول  =لالستغالل العامل املال رأس احتياجات

 .االستغالل خارج املتداولة الخصوم -االستغالل خارج املتداولة األصول  =االستغالل خارج العامل املال رأس احتياجات
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 : BFR<0املال العامل سالبة  رأس احتياجات -ج

املوارد تغطي االحتياجات و يبقى فائض و املؤسسة  أن حتياجات الدورة > موارد الدورة , أيا أنهذا يعني 

 غير املعتبرة. األخطارموجب لكن يجب توفيره ملواجهة مال عامل  سإلى رألديها سيولة و ال تحتاج 

 

 : الخزينة الصافية :الرابع طلبامل

 : تعريف الخزينة الصافية و كيفية حسابها : الفرع األول 

 1ف الخزينة الصافية:يتعر أوال: 

ويل التثبيتات و احتياجات عجز في املوارد الثابتة بعد تم أوتمثل فائض  أنهايمكن تعريف الخزينة الصافية على  

في التسيير السيولة , و يظهر التضارب  األساس ياملال العامل . و يعتبر تسيير الخزينة الصافية املحور  رأس

املؤسسة على تسديد املستحقات بسرعة ,  مقدرةبوضوح بين السيولة و الربحية , فزيادة قيمة الخزينة تزيد من 

 بالتزاماتها نحو دائنيها .و يتبدد معها مشكل وفاء املؤسسة 

 كيفية حساب الخزينة الصافية:ثانيا :

 2العالقات التالية : بإحدىتحسب الخزينة الصافية 

 

 

 

 3بالطريقة التالية: أيضاو تحسب 

 

 

 4: حاالت الخزينة الصافية:الفرع الثاني 

                                                           
 12لزعر محمد سامي , التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي,مرجع سبق ذكره ص  1
 12مرجع سابق الذكر ص 2
سسة , مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة ماستير أكاديمي في العلوم كياس علي , دور التحليل المالي في تحديد الوضعية المالية للمؤ  3

ديس المالية و المحاسبة تخصص تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير , كلية علوم اقتصادية التسيير و علوم التجارية  , جامعة عبد الحميد ابن با

 29ص مستغانم ,
تقييم األداء المالي للمؤسسة , مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في عائشة بوزيد , دور التحليل القوائم المالية في  4

علوم التسيير تخصص فحص المحاسبي ,كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير , جامعة محمد خيضر بسكرة ,السنة 

 22-22ص:ص ,6092-6092الجامعية 

 احتياجات رأس المال العامل  –الخزينة الصافية = رأس المال العامل 

 أموال خزينة خصوم  –الخزينة الصافية = األصول الموظفة و غيرها من األصول الجارية + أموال خزينة أصول 

 السلفيات المصرفية  –الخزينة = القيم الجاهزة 

 احتياجات رأس المال العامل  –الخزينة = رأس المال العامل 
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 إلىاملال العامل قادر على التمويل احتياجات الدورة و هناك فائض يضم  أنرأسالخزينة املوجبة : هذا يدل على 

تعمل املؤسسة على استعمال  أنليست في صالح املؤسسة , لذالك ينبغي  أن عملية تجميد األموال إالالخزينة , 

 استثمارات . إلىتمويلها  أو األجلفي تسديد ديونها قصيرة  األموالهذه 

 أموال إلىتفتقر املؤسسة  أياملال العامل ,  رأساملال العامل اكبر من  رأساحتياجات  أننجد الخزينة السالبة :

دام الحال فان املؤسسة تواجه خطر دائم  إن, و األجلاالقتراض قصيرة  إلىتمول بها عملياتها االستغاللية فتلجا 

املال العامل ال يغطي جزء من احتياجات الدورة , بل تمول هذه االحتياجات  رأس إنو مستمر , هذه الوضعية 

السائلة ملواجهة الديون  األموال, و هذا ما يسبب اختالف في الخزينة نتيجة نقص  األجلعن طريق ديون قصيرة 

 الفورية .

املال العامل و هي  رأست املال مساوي الحتياجا أنرأسكانت الخزينة صفرية فهذا يعني  إذاالخزينة الصفرية :

 مع عدم وجود احتياجات في نفس الوقت . لألموالالتبذير  أو إفراطانه ال يوجد  إالللخزينة ,  املثلىالوضعية 
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 التحليل بواسطة النسب املالية: :بحث الثالثامل

انتشارا في أوساط املحللين املاليين , و التحليل املالي و أكثرها يعتبر التحليل بواسطة النسب املالية من أهم طرق 

هي من أقدم هذه التقنيات حيث ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر عندما كان يستعين بها آنذاك 

املستخدمون و أصحاب الصلة التخاذ قراراتهم االقتصادية , و لعل أهم ما ساعد على انتشار النسب بين 

عليها في تقييم األداء و أوجه النشاط  و فهمها و إمكانية االعتماداملحللين و املستخدمين سهولة استخراجها 

 1املختلفة .

 و اليسر املالي : التمويل نسب السيولة و نسب الهيكل: األول  طلبامل

 2نسب السيولة:الفرع االول :

 أواملتداولة  أصولهاباستعمال  األجلهي النسب التي تقيس مدى قدرة املؤسسة على مواجهة ديونها القصيرة 

القيمة القابلة للتحقيق فان هذه النسب تسمح بمعرفة قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في املدى القصير 

 باالعتماد على ما هو تحت تصرفها , و لقياس ذالك نقوم بحساب النسب املالية التالية :

  املؤسسة و تحسب بالعالقة التالية : أصول ة مدى سيول نبيناملتداولة  األصول : بمقارنة  األصول نسبة سيولة -1

 

 

حركة سرعة  الثابتة و تبين لنا األصول املتداولة اكبر من قيمة  األصول قيمة  أنيعني  0.2كانت < إذا -

 ) املؤسسة تجارية(.ألرباحتحقيقها املتداولة و  األصول 

 أن و يعني ذالك ,املتداولة األصول الثابتة اكبر من قيمة مجموع  األصول قيمة  أنيعني  0.2كانت > إذا -

االستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتها و بالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية املؤسسة)املؤسسة 

 صناعية(.

القصير و  األجلفاء بديونها في نسبة السيولة العامة : تبين هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على الو -6

 تحسب بالعالقة التالية :

 

 

املؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة و بالتالي يمكنها من مواجهة االلتزامات املالية قصيرة  أنمعناه  1كانت <  إذا -

 دفع.قادرة على  آخربمعنى  األجل

                                                           
 90ص كياس علي , دور التحليل المالي في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة , المرجع سبق ذكره,   1
متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي ,  ل, مذكرة التخرج مقدمة الستكما pcnبن والي إكرام , فعالية التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات وفق 2

 29-22, ص:ص  6092-6092علوم التسيير , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم , السنة الجامعية  كلية علوم االقتصادية و التجارية و

 % 900× نسبة سيولة األصول = ) األصول المتداولة/مجموع األصول(  

 % 900× نسبة السيولة العامة = ) مجموع األصول المتداولة / ديون قصيرة األجل( 
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تنقص من الديون  أواملتداولة  األصول تزيد في قيمة  أناملؤسسة في وضعية حرجة عليها  1كانت >  إذا -

 األجل.القصيرة 

املؤسسات من  أداءنسب صرامة  لتقييم  أكثرنسبة السيولة الجاهزة : تعتبر نسبة السيولة الجاهزة -2

على تسديد ديونها الجارية باالعتماد على املؤسسة ناحية السيولة حيث تبين هذه النسبة مدى القدرة 

من الصعب على  ألنهكل قيمة غير جاهزة ,  إلى, دون اللجوء السيولة املوجودة حاليا تحت تصرفها فقط 

سيولة جاهزة , ما يصعب عليها تحويل قيم غير الجاهزة  إلىخزون تتوقع مدة معينة لتحول امل أناملؤسسة 

 تفقد مكانتها و سمعتها في السوق يتم حساب هذه النسبة بالعالقة التالية : أنسيولة  إلى

 

فان املؤسسة تواجه صعوبات في الدفع . و كلما كانت اكبر من الواحد فان هذا  0.2كلما قلت هذه النسبة عن 

 1 الجاهزة. األموالفي استخدام  إفراطيدل على 

نسبة السيولة السريعة : تستعمل هذه النسبة الختبار مدى كفاية املصادر النقدية املوجودة لدى -9

تسيير موجودات من البضاعة , و ضمن هذه  إلىدون االضطرار  األجلاملؤسسة في مواجهة التزاماتها قصيرة 

 األكثر األصول للسيولة من نسبة التداول القتصارها على  اتحفظ أكثرمقياسا الشروط تعتبر هذه النسبة 

 و املدفوعات مقدما من البسط , و تحسب هذه النسبة على النحو التالي : البضاعةتستثني  ألنهاسيولة , و 

 

 

 

 2النسب الهيكل التمويل و اليسر املالي: : ثانيالفرع ال

أوضحنا فيما سبق بعض النسب ذات عالقة بتحليل السيولة في األجل القصير , لكن قد يريد املحلل امللي الحكم 

على مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها طويلة األجل , أي مدى اليسر املالي و بالتالي فيجب البحث عن 

الداللة املناسبة آخذين في الحسبان احتياجات مستخدمي القوائم املالية . و هناك العدد من النسب ذات 

 النسب الشائعة االستخدام من بينها :

 نسبة التمويل الخارجي لألصول : -1

 و تحسب بطريقة التالية : 

 

                                                           
ديمي , هدي ايمان , التحليل المالي للقوائم المالية كأداة تمويل استثمارات المؤسسة , مذكرة التخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر اكا  1

 .19, ص 6092-6092وم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم , السنة الجامعية كلية علوم اقتصادية التسيير و عل
 .909-900ص:ص لزعر محمد سامي , التحليل المالي وفق النظام المحاسبي المالي , المرجع سبق ذكره ,    2

 %900× نسبة السيولة الجاهزة = ) القيم الجاهزة / الخصوم الجارية( 

 % 011× المخزون ( / الخصوم الجارية  –نسبة السيولة السريعة = ) األصول الجارية 

 ألصول نسبة التمويل الخارجي لألصول = ) الخصوم الجارية + الخصوم غير الجارية (/إجمالي ا
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 تفسير النسبة :

 تعبر هذه النسبة عن مدى الذي ذهبت إليه املؤسسة في تمويل أصولها من األصول الغير .

 نسبة التمويل الداخلي لألصول : -6

 و تحسب بالعالقة التالية : 

 

 

 تفسير النسبة :

 النسبة كدليل على مدى استقرار و سالمة مركز املالي من منظور األجل الطويل .تستخدم هذه 

 نسبة املديونية الكاملة:  -2

 و تحسب بالصيغة الرياضية التالية :

 

 

 تفسير النسبة :

 كمؤشر على مدى املخاطرة التي يغامر بها املقرضون .تستخدم هذه النسبة 

 نسبة املديونية القصيرة األجل : -4

 و تحسب بالعالقة الرياضية التالية:

 

 

 تفسير النسبة:

أصحاب املشروع و مقدار األموال الخارجية تبرز هذه النسبة العالقة بين مقدار األموال املقدمة من طرف 

 القصيرة األجل .

 

 نسبة التمويل الداخلي لألصول = األموال الخاصة / إجمالي األصول 

 نسبة المديونية الكاملة = ) الخصوم الجارية + الخصوم غير الجارية (/ األموال الخاصة 

 نسبة المديونية القصيرة األجل = الخصوم الجارية / األموال الخاصة 
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 1: نسبة املديونية:طلب الثانيامل

املؤسسة في  إليهاملديونية , و تقيس نسب املديونية املدى الذي ذهبت  إدارةنسب  أيضايطلق على هذه املجموعة 

اهتماما خاصا بهذه  املقرضينالغير في تمويل احتياجاتها , فهذا و يولي كل من املالكين و  األموالاالعتماد على 

 الخاصة لهم . ألهميتهااملجموعة من النسب 

 تأثرا أكثراملؤسسات ذات املديونية املرتفعة تكون عادة  أن إلىو قبل استعراض نسب املديونية , ال بد من التنبيه 

على نشاطها من تلك املؤسسات ذات مديونية املنخفضة , و ملا كانت نسب  تطرأبالتطورات السلبية التي قد 

االختالف الواسع بين هذه النسب  إلى, فقد كان من الواجب االنتباه  تأثراملديونية تساعد في قياس مدى هذا 

 التي تمارسها املؤسسات. األنشطةباختالف 

 ب الرفع املالي:نس أو *نسب املديونية 

نسب املديونية , و هو تعرف مصادر التمويل التي اعتمدت  أهدافمن  األول و تخدم هذه النسب الهدف        

 األهميةهذه املجموعة من النسب تعرف املختلفة , حيث يمكن بواسطتها  موجداتهاعليها املؤسسة لتمويل 

املتاح للدائنين من خال التركيبة املالية القائمة  األمانالنسبية لكل مصدر من املصادر التمويل , و مدى 

 يلي : هذه النسب ما أهمباستعمال عالقات في امليزانية العمومية , و من 

 املالكين:حقوق  أوحقوق املساهمين  إلىنسبة الديون -1

 تحسب هذه النسبة على نحو التالي :  

 

 

و  األجلو تتمثل في قروض القصيرة  الغير,التي حصلت عليها املؤسسة من  األموالالديون كافة  بإجماليصد يق

 املحتجزة . األرباحاملال و االحتياطات و  رأسبها  فيقصدالحقوق امللكية  أما األجل.الطويلة 

غاية من قبل املقدم من الدائنين لعمليات املؤسسة مع التمويل املقدم لنفس الو توازن هذه النسبة التمويل 

كلما ارتفعت هذه النسبة زادت احتماالت عدم  إذ, كما تعبر عن مدى مخاطر املالية لكل من الطرفين ,  أصحابها

الن عدم القدرة على مخاطر املستثمرين ,  أيضاقدرة املؤسسة على خدمة دينها و زادت مخاطر املقرضين , و تزيد 

 . اإلفالس إلىخدمة الدين قد يؤدي 

عن وجود قدرة كامنة على  أيضاللدائنين , و يعبر  أفضلو يعبر انخفاض هذه النسبة بشكل عام عن حماية 

 االقتراض لدى املؤسسة .

 املوجودات:الديون /  إجمالي-6

                                                           
 .62-62ص:ص كياس علي , دور التحليل المالي في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة ,المرجع سبق ذكره,   1

 و طويلة األجل (/ صافي حقوق المساهمين  نسبة المديونية = إجمالي الديون ) قصيرة األجل
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تقدم معلومات عن  الغير , كما األموالمن  أصولهااملؤسسة في تمويل  إليهتقيس هذه النسبة املدى الذي ذهبت    

 الناتجة عن خسارة دون تعويض حقوق الدائنين للخطر . األصول عاب تراجع يستقدرة املؤسسة ال 

 و تحسب هذه النسبة على النحو التالي :   

 

على حالها , يترتب على انخفاض هذه النسبة انخفاض مخاطر التي يتعرض لها املالكون و  األخرى  األشياءمع بقاء 

. و يفضل الدائنون انخفاض هذه النسبة , املقرضون , الن انخفاض النسبة يعني انخفاض عبء خدمة الدين 

املال  رأسالستغنائهم عن زيادة استمرار سيطرتهم  إلىتعظيم العائد لهم , كما قد تؤدي  إلىالن زيادتها فد يؤدي 

 بإدخال شركاء جدد .

 :امللكية حق إلى األجل القصيرة الديون  نسبة-2

 :التالي النحو على النسبة هذه تحسب

 

 

 على  رتهاقد استنفاذ بعد إال األجل الطويلة عملياتها لتمويل األجل القصير االقتراض زيادة إلى املؤسسة تلجا ال      

 تتأثر أن  احتمال بسبب ، لها التشغيلية املخاطر وارتفاع ، رأسمالها انخفاض بسبب األجل الطويل االقتراض

 ما إلى النسبة هذه ارتفاع و . االقتصادي النشاط مستوى  على تطرأ قد التي بالتغيرات سريعا نشاطها حجم

 على االعتماد زيادة إلى املؤسسة اضطرار على مؤشرا و ، الخطر باقتراب مؤشرا يكون  قد ةباملائ  67  يقارب

 املدى على املؤسسة بوضع الدائنين ثقة ضعف بسبب األجل الطويلة املصادر عن عوضا األجل القصيرة املصادر

 .الطويل

 

 1: نسب النشاط:طلب الثالثامل

 باألخذ وذلك التحليل في الزمني البعد بإدخال تسمح ألنها الهيكلة لنسب مكملة هي و التفسير بنسب تعرف وهي

 و املالية اإلدارة بها تسير التي الكيفية على الوقوف بهدف تستخدم فهي امليزانية عناصر بعضل دورا االعتبار بعين

 .  لديها املتوفرة املالية املوارد

                                                           
سايحي مهدي , رشيد كمال , دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية لمؤسسة , مذكرة التخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 1

محاسبة , كلية علوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير , جامعة عبد الحميد ابن باديس ليسانس أكاديمي في شعبة العلوم المالية و ال

 61-62ص:ص , 6092-6092مستغانم ,السنة الجامعية 

 نسبة إجمالي الديون / الموجودات = إجمالي الديون / إجمالي الموجودات 

 امللكية األجل/ حقوق  القصيرة الديون  = امللكية حقوق  / القصيرة الديون  نسبة
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 املوارد استخدام في كفاءتها دى تقسيم و أصولها إدارة في املؤسسة إدارة نجاح مدى لتقيم النسب هذه تستخدم

 من ممكن حجم أكبر تحقيق و األصول  لهذه األمثل استخدام على قدرتها مدى و األصول  اقتناء في املتاحة

 :هي النسب هذه أهم يلي ما في ممكن ربح أكبر كذا و   املبيعات

 :األصول  مجموع دوران معدل-1

 األصول  حجم و الصافية املبيعات بين العالقة مدى لبيان املهمة التحليلية النسب من النسبة هذه تعد

لى ع اإلجابة من تطوره متابعة املعدل هذا أو النسبة هذه دراسة تساعد و ، املؤسسة داخل خلقها في املستخدمة

 للمؤسسة التشغيلي النشاط بمستوى  قياسا معقوال يبدو األصول  في االستثمار مجموع ألن مفاده مهم السؤال

 .باملبيعات ممثال

 التالية: لعالقة وفقا املعدل هذاب احسيتم ال و

 

 

 

 تنتمي الذي القطاع نسبة مع عليها املتحصل النسبة مقارنة يمكن أنه إال النسبة لهذه معياري  معدل هناك ليس

 مستوى  من قريبا تعمل املؤسسة أن يعني فهذا القطاع معدل من أكبر املؤسسة معدل كان فإذا ، ملؤسسةا إليها

 معدل كان إذا أما املستثمر العامل املال رأس زيادة دون  النشاط حجم زيادة يمكن ال أنه يعني مما الكاملة طاقتها

 زائدة أصول  هناك أن أي مستغلة غير أصول  وجود على دليل فهذا القطاع بمعدل مقارنة منخفضا من املؤسسة

 .لها ضرورة ال

 حجم فيتزايد األصول  فاعلية و قدرة لتقييم تحليلي كمؤشر صول األ  دوران معدل دراسة عند األمر يض يقت و

 .املتداولة األصول  في االستثمار بين توزيعه ناحية من األصول  في االستثمار حجم متابعة ضرورة املبيعات

 :الثابتة األصول  دوران معدل-6

 أهمية وتكمن الثابتة األصول  دوران بمعدل يسمى ما أو التشغيلي األداء تقييم في املهمة التحليلية مؤشرات من

 خلق في الثابتة األصول  استخدام و استغالل في أدائها فاعلية كفاءة اإلدارة كفاءة قياس على قدرته في املؤشر هذا

 : التالية لعالقة وفقا الثابتة األصول  دوران معدل حساب يتم و املبيعات

 

 

 الكفاءة زادت كلما املالي التحليل في املستخدم املقارنة باملعيار قياسا الثابتة األصول  دوران معدل زاد كلما

 عن ناتجة الفاعلية تلك كانت سواء املبيعات خلق في الثابتة األصول  استخدام فاعلية خالل من اإلدارية

 .أمثل اقتصادي بمقدار تقييم الثابتة األصول  في االستثمار لكون  أو الفني االستخدام

 :املتداولة األصول  دوران معدل-2

 األصول  مجموع /األعمال رقم= األصول  مجموع دوران معدل

 الثابتة األصول  /األعمال رقم= الثابتة األصول  دوران معدل
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 هذا حساب يتم و املبيعات توليد في املتداولة األصول  استخدام في املؤسسة كفاءة مدى املعدل هذا يقيس

 :  التالية لعالقة وفقا املعدل

 

 

 

 عدد زادت كلما أنه بالتأكيد و املبيعات خلق في املتداولة األصول  استغالل في اإلدارة كفاءة عن يعبر املعدل فهذا

 ذلك في و املبيعات خلق في املتداولة األصول  في للمستثمر الواحد الدينار إنتاجية زادت كلما الدوران مرات

 . التشغيلي لألداء تعظيم

 :املخزون دوران نسب-9

 من تحويلها اجل من يستغرق  التي املدة معرفة و املحزونات فيها تتجدد التي املرات عدد بتقدير النسب هذه تمهت

 هذه لحساب و النقدي البيع حالة في جاهزة سيولة على أو الحساب على البيع حالة في حقوق  إلى مخزونات

 التالية: العالقة حسب الصناعية املؤسسات و  , التجارية املؤسسات بين التمييز يجب النسب

 املؤسسات التجارية: 9-1

 

 

 

 املؤسسات الصناعية: 9-6

 

 

 

 

 

 1حيث أن: 

 

 

 

 :السنة في الدورات عدد استنتاج يمكن السابقة النسب من

 

 

 

 

 

                                                           
 12عبد الرحمان حمزة شمس الدين . دور أدوات التحليل المالي في تقييم مؤسسة اقتصادية . مرجع سبق ذكره , ص 1

 املتداولة األصول / األعمال رقم= املتداولة األصول  دوران معدل

 يوم360. ×املباعة البضاعة شراء تكلفة /  زوناملخ متوسط=  البضائع دوران مدة

 يوم×360 .األولية املواد شراء تكلفة/ املخزون متوسط =  األولية املواد دوران مدة

 يوم×360 .الصنع التامة املنتجات تكلفة/ املخزون متوسط = التامة املنتجات دوران مدة

 .املخزون متوسط /  البضائع من السنوية املشتريات=  البضائع دورات عدد

 .املخزون متوسط  /  سنويا املستهلكة األولية املواد من املشتريات = األولية املواد دورات عدد

 6مخزون أول مدة + مخزون آخر مدة( / ( = ن متوسط املخزو 
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 : الحقوق  دوران نسبة  -2

 . الحقوق  تحصيل أجال مدة بمعرفة النسبة هذه تسمح

 

 

 

 

 

 

 

 :املوردين دوران نسبة -2

 املؤسسات بين نميز و املوردين اتجاه ديون  من املؤسسة على ما لتسديد املتوسطة املدة بتحديد النسبة هذه تتم

 .املشتريات إعادة في الختالف نظرا الصناعية و التجارية

 املؤسسة التجارية: 2-1

 

 

 

 املؤسسة الصناعية: 2-6

 

 

 

 

 

 النسب املردودية: نسب الربحية و  :طلب الرابعامل

 1نسب الربحية::االفرع األول 

تعطي النسب الربحية مؤشرات تعبر على مدى قدرة املؤسسة على تحقيق ربح سواء من األموال  املستثمرة أو من 

املبيعات فهي مقياس لكفاءة السياسات االستثمارية للشركة التشغيلية و التحويلية و هي بذالك تعكس األداء 

                                                           
 19-21ص:ص المرجع سبق ذكره ,  PCN ,ية التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسة االقتصادية وفق بن والي إكرام , فعال   1

 .املخزونمتوسط  / تكلفة اإلنتاج السنوية   =عدد دورات املنتوج التام

 360 .×لرسوم فيها بما األعمال قم( / ر القبض أوراق + الزبائن(  الزبائن حقوق مجموع = الحقوق دوران مدة

 .يوم

 الزبائن على الحقوق  مجموع / لرسوم فيها بما األعمال رقم =  الحقوق  دوران عدد 

 يوم×360. البضائع مشتريات / الدفع أوراق + املوردين قيمة مجموع = املوردين دوران مدة

 يوم×360. األولية املواد مشتريات / الدفع أوراق + املوردين قيمة مجموع = املوردين دوران مدة
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 املستثمرون تهم التي الرئيسية املؤشرات من تعتبر لكاكذ بل فقط اإلدارة النسباملالي للشركة وال تهم هذه 

 : استثماراتهم اتجاهات معرفة أجل من املتوقعون  و الحاليون 

  مجملالربحية: و املبيعات بين العالقة إليضاح مقاييس ثالث استخدام يمكن املبيعات: ربحية نسبة -1

 ال ألنه نظرا مقبول  غير مؤشر فهو الربح مجمل أما ، الربح صافي أو ، التشغيلي الربح صافي ، الربح

   . التكاليف على الرقابة في املؤسسة إدارة كفاءة على مهما مؤشرا تعتبر التي و التشغيل تكاليف  يتضمن

 . الربح صافي أو التشغيلي الربح بصافي املجال هذا في نكتفي  فإننا لذلك و

 

 مقياسا  يعتبر التشغيلي الربح صافي و ، التشغيلية املبيعات ربحية النسبة هذه تبين   :التشغيلي الربح هامش1-1

 نقارن  الحالة  هذه في فإننا لذلك و ، الحساب من التمويل تكاليف يستثنى الربح هذا ألن ، املبيعات لربحية أفضل

  . امللكية حقوق  إلى املديونية نسبة حيث من بعضها عن تختلف منشآت

 

  

 

 كما املؤسسة تمويل بأسلوب يتأثر الربح صافي فإن التشغيلي الربح صافي مع باملقارنة و : الربح صافي هامش1-6

 .الربح صافي انخفض كلما التمويل في القروض على املؤسسة اعتماد زدادا فكلما ، تشغيلية بقرارات يتأثر أنه

 

 

 - .األصول  في استثمار على ملؤسسةا تحققها الذي العائد مقدار على التعرف نود هنا و  :االستثمارات ربحية-6

 : التالية النسب استخدام السياق هذا في يمكن و 

  األصول  في استثماره يتم دينار لكل املؤسسة ربحية صافي النسبة هذه تقيس   :األصول  على العائد معدل 2 1

 تحقيق  على املؤسسة قدرة مدى تبين النسبة هذه أن أي ، األصول  تمويل فيها يتم التي الطريقة عن النظر بغض

 أنها إال للمؤسسة  املالي األداء تقييم في كبير بشكل تستخدم النسبة هذه أن مع و املختلفة مواردها من الربحية

 القروض على الفوائد  يتضمن ال الربح صافي أن إلى يعود ذلك في السبب و ، التقييم في مضللة نتائج إلى تؤدي قد

 التغلب يمكن و ، املؤسسة استثمارات من جزء بتمويل قاموا الذين املقرضين إلى دفعه يتم الذي العائد هو و ،

 هي جديدة نسبة حساب و التشغيلي الربح بصافي أعاله النسبة بسط في الربح صافي باستبدال املشكلة هذه على

 :أن حيث األصول  على التشغيلي العائد معدل

 

 

 

 السابقة النسبة كتابة إعادة بإمكانه فإن املتوسط عن العائد هذا انخفاض أسباب معرفة املحلل أراد إذا و

 املبيعات / التشغيلي الربح صافي   = التشغيلي الربح هامش

 املبيعات /الربح صافي= الربح صافي هامش

 األصول  /التشغيلي الربح صافي = األصول  على التشغيلي العائد معدل
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 : التالي الشكل على

 

 

 

 

  فهو الثاني أما ، التشغيلي الربح هامش هو األول   : رئيسيين نجزئي إلى النسبة هذه نقسم الطريقة بهذه ونحن

 :  فإن لذلك و ، األصول  دوران معدل

 

 

 

 وهي فيه املؤثرة العوامل بتحديد ذلك و املنشأة ربحية فهم في قصوى  أهمية ذو التشغيلي الربح هامش يعتبر و

×  . التشغيل تكاليف ، املباعة البضاعة تكلفة  )الوحدة سعر متوسط  أما املباعة الوحدات عدد (املبيعات  

 من ممكن قدر أكبر لتحقيق األصول  تشغيل في اإلدارة كفاءة مدى على يعتمد فهو األصول  دوران معدل

 .املبيعات

 يتعلق ما في املؤسسة أداء تقييم في املحلل رغب إذا بأنه سابقا اقلن :امللكية حقوق  على العائد معدل 2 -6

 رغب إذا أما ، األصول  على التشغيلي العائد معدل استعمال املستحسن من فإن األصول  في باستثماراتها

 في املساهمين من بغيرهم مقارنة املؤسسة في املساهمون  عليه يحصل الذي العائد معرفة في املحلل

 :كالتالي امللكية حقوق  على العائد معدل حساب املناسب من فإن أخرى  مؤسسات

 

 

 النسب املردودية::الفرع الثاني 

 ةهممسا مدى تحدد حيث تحقيقها في تهمسا التي الوسائل و النتائج ينب االرتباط ذلك أنها على ردوديةامل تعرف

 دائمة بصفة األرباح تحقيق على ؤسسةامل قدرة أنها على تعرف كما , اليةامل النتائج تحقيق في ستثمرةامل المل رأسا

 النتائج حسابات قائمتي من اهبنود على الحصول  يتم لطةمخت نسب ردوديةامل نسب تعتبر و ، نشاطها إطار في

 1 ردوديةامل نسب مهأ يلي ما في و  . يزانيةوامل

 1:االقتصادية املردودية1.

                                                           
ة بن عودة فيصل , تأثير التشخيص المالي على جودة القرارات اإلستراتيجية في المؤسسات االقتصادية , مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهاد1

خصص التدقيق المحاسبي و مراقبة التسيير , كلية علوم اقتصادية التسيير و علوم التجارية , جامعة عبد الماستر في العلوم المالية و المحاسبية ت

 29ص,  6099-6092الحميد ابن باديس مستغانم , السنة الجامعية 

 معدل العائد على األصول = صافي الربح التشغيلي / املبيعات× املبيعات / األصول 

 = هامش الربح  األصول معدل العائد التشغيلي على ×  األصول معدل دوران 

 امللكية حقوق /الربح صافي = امللكية حقوق  على العائد معدل
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 حيث ، االستثنائي الطابع ذات و الثانوية النشاطات تستبعد و ، الرئيس ي بالنشاط االقتصادية ردوديةامل تهتم

 األصول  و النتائج حسابات جدول  من االستغالل بنتيجة ثلةمم االستغالل دورة عناصر مكوناتها في  تحمل

 حساب أي ، االستغالل نتيجة تكوين في االقتصادية األصول  ةهممسا تقيس أي.   يزانيةامل  من االقتصادية

 االستغالل نتيجة تكوين في كأصول  مستثمرة  نقدية وحدة كل ةهممسا

 و تحسب بالعالقة التالية : 

 

 

 2:املالية املردودية.2

  نأخذ حيث ، اليةامل الحركات و العناصر كافة مكوناتها في تدخل و ؤسسةامل أنشطة بإجمالي اليةامل  ردوديةامل  تهتم

 األموال مشاركة مستوى  تحدد حيث يزانيةامل من الخاصة األموال و النتائج حسابات من الصافية النتيجة

  .الخاصة األموال حجم رفع و استعادة من ؤسسةامل كنمت صافية نتائج تحقيق  في الخاصة

 و تحسب بالعالقة التالية:

 

 

  

 3:املردودية التجارية -2

أي باستبعاد الضرائب املدفوعة عن رقم ’ تعبر هذه النسبة عن مدى تحقيق املؤسسة لنتيجة الصافية  

 األعمال , و تحسب بالعالقة التالية:

 

 

يتطلب على املؤسسة  إذن بالنتيجة, املحقق األعمالو هي نسب لتقييم نشاط املؤسسة و ذالك بمقارنة رقم 

 1الربح.الحصول على النتائج الكافية لكل منتج مباع لتغطية التكاليف و الحصول على 

                                                                                                                                                                                     
 21المرجع السابق ص 1

 21المرجع السابق ص 2
مالي للمؤسسة , مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم عائشة بوزيد , دور التحليل القوائم المالية في تقييم االداء ال  3

-6092التسيير التخصص فحص المحاسبي , كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير , جامعة محمد خيضر بسكرة , السنة الجامعية 

 29-20, ص:ص   6092

 االقتصادية األصول /  بعد الضريبة  االستغالل نتيجة=  االقتصادية املردودية

 الخاصة األموال /  الصافية النتيجة=  املالية املردودية

 المردودية التجارية = النتيجة الصافية/رقم األعمال خارج الضريبة 
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 2: ( اإلجمالي الهامش نسبة ) النشاط مردودية-9

 املؤسسات طرف من فقط تستعمل فهي لذلك ، للمؤسسة التجارية القدرات باكتشاف النسبة هذه تسمح

 :التالية بالعالقة تحسب هي و ، البيع إعادة بغرض الشراء عمليات ملختلف التجارية الربحية توضح فهي التجارية

 

 

 :كاألتيتحسب  اإلجماليالهامش  أنحيث 

 

 

  3: ( املضافة القيمة نسبة ) العمودي التكامل نسبة-2

 معطيات االعتبار بعين تأخذ املضافة القيمة ألن اإلنتاجية املؤسسات مردودية لقياس النسبة هذه تستعمل

 :التالية بالعالقة تحسب و ، تكاليفه و اإلنتاج عوائد

 

 

 4:الرافعة املالية -2

تقيس الرافعة املالية األثر االيجابي ملديونية املؤسسة على مردوديتها املالية , حيث تستطيع تحسين مردوديتها  

املالية باستعمال الديون شريطة أن تختلف األموال الخاصة عن صفر , وان يكون معدل تكلفة هذه الديون اقل 

التي تتحملها املؤسسة  –نظرا لتكلفة –فراط في االستدانة من مردوديتها االقتصادية . و هذا يعني انه ال ينبغي اإل 

 و املخاطر التي تتعرض لها , و عليه فان هناك حد ال ينبغي تجاوزه .

 صياغة اثر الرفع املالي:-

 بالعالقة التالية:طريقة صياغة عالقة الرفع املالي  يمكننا توضيح

 

                                                                                                                                                                                     
ية كأداة تمويل استثمارات مؤسسة , مذكرة التخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي هدي إيمان , التحليل المالي للقوائم المال   1

  20صالتخصص تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير, كلية علوم اقتصادية التسيير و علوم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم , 
اداة لتحديد الوضعية المالية للمؤسسة االقتصادية و التنبؤ بالمستقبل , مذكرة تخرج مقدمة شارف عيسى علي نور الدين , دراسة التحليل المالي ك2

عة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي التخصص تدقيق المحاسبي و مراقبة التسيير , كلية علوم اقتصادية التسيير و علوم التجارية , جام

 11-19ص:ص 6092-6092ية عبد الحميد ابن باديس مستغانم , السنة الجامع
 . 11ص المرجع سبق ذكره , 3
 999-901ص:ص لزعر محمد سامي , التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام الحاسبي المالي ,المرجع سبق ذكره ,   4

 الضريبة خارج عمالاأل  رقم /  اإلجمالي الهامش   =النشاط مردودية

 الضريبة خارج األعمال رقم /  املضافة القيمة =املضافة القيمة نسبة

 مشتريات المستهلكة –الهامش اإلجمالي = مبيعات 

 قتصادية االالمردودية  –الرافعة المالية = مردودية المالية 
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 حاالت:ثالث  األمرو نلخص في نهاية 

دورا ايجابيا في الحالة التي تكون فيها املردودية االقتصادية اكبر من معدل فوائد : يلعب اثر الرفع ىالحالة األول.

 الخاصة . األموال إلى ارتفاع مردودية ع( , كلما أدى ذالك –الديون , فكلما زاد ذراع الرفع و زاد الفرق ) م.ق

وائد الديون , و هي حالة نادرة , ردودية االقتصادية مع معدل فالحالة الثانية: للرفع اثر حيادي عندما تتساوى امل

 الخاصة عند نفس املستوى . األموالثبات  إلىهذا يؤدي 

الحالة الثالثة : يلعب اثر الرفع دورا سلبيا في الحالة التي تكون فيها املردودية االقتصادية اقل من معدل فوائد 

 . الخاصة األموالانخفاض مردودية  إلىالديون , و كل زيادة في ذراع الرفع تؤدي 
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 :الثاني فصلالخاتمة 

نظرة شاملة للمؤسسة و هي عبارة عن مختلف جداول تعد اعتمادا عن  بإعطاءتسمح لنا القوائم املالية  إن

ية املحاسبية املعتمدة عمليات املالية للمؤسسة و كذا القرائن الدالة عليها , و القوائم املالية تعد وفقا للمرجع

املحاسبي املالي و منطقة معينة للوجود املؤسسة  و هنا املرجعية املحاسبية املعتمدة هي النظام  ترةعليها في ف

تسمح لنا بذالك و من  التي اآلليةبل البد لنا من  قراءتها ألجلالجديد , لكن هذه القوائم املالية غير كافية وحدها 

التحليل املالي و هنا  باألدواتو التي تسمى  أدواتهمن خالل مختلف  إالالتحليل املالي و ال يتم ذالك  اآلليةتلك 

تحليل املالي هما التحليل املالي بواسطة التوازنات املالية و التحليل املالي باستخدام ال أدواتمن بين  استخدمنا

و هي  أالالتحليل املالي بواسطة التوازنات املالية تكفي فقط قائمة املالية الوحيدة  آن, بحيث النسب املالية 

و هي التحليل املالي بواسطة النسب فإننا نستخدم قائمتين املالية أال و هما جدول الثانية  أما األداةامليزانية 

 األدواتفي هذا الفصل مختلف العمليات الحسابية ملختلف  رأيناامليزانية و الجدول الحسابات النتائج , فقد 

التوازنات املالية هي عبارة عن  التحليل املالي بواسطة أنالتحليل املالي في  أداتيالتحليل املالي و نجد الفرق بين 

بالنسبة للتحليل املالي بواسطة النسب فهي عبارة عن عمليات القسمة  أمامختلف عمليات الجمع و طرح فقط 

التحليل املالي بواسطة  أننجد  أداتينبين  األخرو الفرق أي عبارة عن الكسر , الجمع و طرح  إلى باإلضافة

التحليل املالي بواسطة النسب  أنو هي امليزانية في حين  أالقائمة املالية الواحدة التوازنات املالية يعتمد على ال

 أنهو  أداتينيعتمد على القائمتين املالية و هما امليزانية و جدول الحسابات النتائج , و العنصر املشترك بين 

 كالهما يعطينا وصفا معينا للوضعية املالية للمؤسسة .
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  مقدمة الفصل الثالث:

سنقوم بدراسة  أيرام للتكرير السكر  فرع من املجمع برحال ,  للمؤسسةتشخيص الوضعية املالية  إلىسنتطرق في هذا الفصل 

اللمحة و التعريف للمؤسسة  بإعطاء األول التحليل املالي ميدانيا , بحيث سنقوم في املبحث  أدواتو تطبيق  للمؤسسةامليدانية 

رام للتكرير السكر و بيان هيكلها التنظيمي و نشاطها و دورها , كما سنقوم بالعرض مختلف القوائم املالية للمؤسسة للفترة 

بتحليل الوضعية املالية للمؤسسة رام للتكرير السكر بواسطة  في املبحث الثاني, و في املبحث الثالث سنقوم 7102املحاسبية 

التوازنات املالية , و في املبحث الرابع سنقوم بالتحليل املالي للوضعية املالية للمؤسسة باستخدام مختلف النسب املالية 

 فتابعونا: 
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 : تقديم العام للمؤسسة رام للتكرير السكر: األول املبحث 

 :تعريف مؤسسة رام للتكرير السكر  و ملحة التاريخية  :األول املطلب 

 : ملحة التاريخية عن مؤسسة رام للتكرير السكر:األول الفرع 

 فهذه تسييرها حسن يضبط قانوني بنظام محددة للتكرير الوطنية املؤسسة من فرع بمستغانم السكر تكرير شركة تعتبر

 الجهة من قرار بموجب آلخر مكان من تحويلها يمكن أسهم ذات شركة االقتصادية العمومية املؤسسة تسمية تأخذ الشركة

  ويمكن التجاري  سجللبا قيدها تاريخ من اابتداء سنة 99 ملدة وتستمر الرابعة املادة حسب اإلدارة مجلس من وبقرار العامة

 .01املادة  حسب األساس ي والقانون  التجاري  القانون  ألحكام طبقا مسبقا حلها يمكن كما تحديدها

رقم  األحاديو بالقرار   CAB/96م باملرسوم التنفيذي رقم  01/10/0610بتاريخ السكر  لتكرير مستغانم وحدة أنشأت  

 . 75/10/0610بتاريخ  16/500/000

 ب يقدر مال برأس و الواحد للسهم دج  100 بمبلغ سهم ألف 019111 أسهم ذات شركة

 مستغانم و وهران بين الرابط الطريق على مزغران مدينة غرب في الوحدة تقدر  دج 164000000000

 Fivecail Babcok Fcb الفرنسية  الشركة جازهانا في وساهمت هكتار 00قدرها مساحة وتشغل

       1970      سنة 

 السكر املستورد من الخارج إلنتاج السكر تكرير هو إنشائها من والهدف 01/19/0629بها بتاريخ  اإلنتاجيةانطلقت العملية 

 : في املتمثل كلالستهال املوجه

   كلغ 50 بوزن مبلور  سكر / السكر بقايا

 

 :رع الثاني: تعريف مؤسسة رام للتكرير السكرالف

 : التالية الدول  من  )األحمر السكر( األولية املادة باستيراد تقوم حيث يجإنتا طابع ذات تجارية مؤسسة سكر رام مؤسسة

 RAM SUCREMOSTAGANEM أي السكر لتكرير  BLANKYالخواص طريق عن العاج ساحل ,املوزنبيق, كوريا,  لالبرازي

BERRAHACGROVPE شركة كوكذل الصنع طريق في هو الذي وهران زائد مليانة وخميس مستغانم فرعين من السكر لتكرير 

 إلى طن 901111 يعادل ما أي اليوم في طن 105000 حوالي تصل حيث الخام السكر لنقل النقل



 رام للتكرير السكر ةاقتصادي لمؤسسة المالية الوضعية تقيمالفصل الثالث :
 
 

78 
 
 

و اليك تعريف الوجيز للشركة رام للتكرير  .عامل 701 حوالي عمالها عدد ويبل القرار اتخاذ وحدة ولها .السنة في طن   500000

 السكر:

 - :للمؤسسة وجيز تعريف

 RAM SUCRE - سكر  رام السكر تكرير معمل :التسمية

( RAFFINRIE DE SUCRE DE MOSTAGANEM ) 

 . الصناعي لإلنتاج النشاط قطاع ,وتصفية السكريات 107401 - التجاري : النشاط رمز

 .مستغانم 58 البريد مرق نامزغر  طريق :عنوان

 .مأسه ذات كةشر  :انونيالق الشكل

 .دج 164000000,00 املال رأ

 .مسهلل دج 100 غبمبل 164000 - :ماألسه عدد

  .السكر تكرير :كةالشر  نشاط

 .هامال سرأ نم %90 قتحق مأسه ذات كةشر  األم كةللشر  ةخاضع حالع بر مجمع و فر  نمفي فرع  يوه مأسه ذات كةشر  سكر رام

 

 للمؤسسة رام للتكرير السكر : األهدافو الهيكل التنظيمي  املطلب الثاني:

 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة رام للسكر:األول الفرع 

 امةالع يةاملدير  هاتترأس التي واملصالح ياتاملدير  نم عدد يف مؤسسةلل الداخلي بالتركي أو التنظيمي الهيكل يتمثل

 : يالتال النحو على امةالع األمانة برفقة مؤسسةلل

 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة رام للتكرير السكر:     (:III-1)الشكل رقم 

 

  

 املديرية العامة
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 .املؤسسةاملصدر: الوثائق                                                                                                               

 لخدا واملالية املحاسبية ياتعملال ةومتابع بةبمراق فةمكل هي التي واملالية املحاسبة يةمدير  ىإل ناتطرق تربصناخالل  ومن

 باملديرية: الخاص التنظيمي يكلاله توضيح نيمك خالله نوم املؤسسة

 األمانة

 

 مديرية التجارة مديرية املوارد البشرية مديرية املحاسبة و املالية مديرية األشغال
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 الهيكل التنظيمي الخاص بمديرية املحاسبة و املالية: (:III-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .املصدر : مؤسسة  رام للتكرار السكر

 

 الفرع الثاني: أهداف املؤسسة رام للتكرير السكر:

 أهداف أيضا ولها والنمو والبقاء االستمرارية تحقيق إلى باإلضافة الزبائن حاجات وتلبية إرضاء هو للمؤسسة ياس األس الهدف إن

 :بينها ومن النجاح قمة في تكون  حتى لتحقيقها ىعتس أخر

  .يس األسا نشاطها عالمة لها التي األخر الصناعية النشاطات وكل السكر إنتاج نشاطات وتنمية وتسيير استثمار  -

 .السكر مادة اإلنتاج فيخص فيها املعتمدة املخططات تحقيق من لتتمكن التكوين ضمان -

 .اإلنتاج مردودية ترفع بحيث الصيانة هيكل وتطوير تنظيم  -

 .الجيد حوالرب اإلنتاج تعظيم  -

 خالل من والتسيير اإلنتاج عمليات يسهل بما العمل في الحديثة واألساليب التكنولوجيا من االستفادة على العمل  -

 .الشأن هذا في وامللتقيات التدريب

 .املادة هذه على الطلب تغطية يضمن بما السكر إنتاج نشاطات وتنمية تسيير -

 .التسويق يخص فيما الحكومة قبل من املتخذة والتدابير املسطرة األهداف إطار في بضاعتها بيع ضمان  -

 مديرية المحاسبة و المالية

 رئيس فرع المالية

 رئيس فرع المحاسبة

المكلف بالخزينة  أمين الصندوق

 مكلف مكلف بالتثبيتات و المالية

بالمحاسبة 

 المادية

مكلف 

 بالمحاسبة العامة
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 املطلب الثالث: سيرورة العمل و إمكانيات مؤسسة رام للتكرير السكر:

 : سيرورة عمل للمؤسسة رام للتكرير السكر: األول الفرع 

 :التالية املراحل عبر الوحدة داخل اإلنتاج عملية تمر

 :التموين مرحلة 1

 : والتخزين االستقبال هما قسمن إل و تنقسم

  :  االستقبال 1 - 1

 كوبا, ,البرازيل  :التالية الدول  نم  )األحمر السكر( األولية  املادة باالستيراد السكر لتكرير مستغانم سكر رام وحدة وتقوم

 إلى يتسعا الذي بامليناء الرئيس ي تخزن في املخزن  تم البحري بوهران الخط عبر املطلوبة الكمية وتصل العاج ساحل املوزمبيق,

 .مستغانم وحدة يزود األخير ن وهذاط 1800

 مجمع فرع ) لنقل الراشيدية وهران ( األسهم شركة طريق نع امليناء من الرئيس ي املخزن  نم شحنها يتم الكمية وصول  وعند

 90 مسافة لىع نط 20 ب حمولتها تقدر حيث شحنات بإرسال ذلك حصتها باستالم بمستغانم سكر رام اإلنتاج وحدة إلى برحال

 .النقل ووصل التسليم وصل الشراء فاتورة :التالية الوثائق استالم من كم

 : التخزين 2 - 1

 التلبية أو الكمية وزن بإعادة باملخازن   املكلف يقوم نط 15000 إلى تتسع التي )الوحدة مخازن  ( املخازن  إل األولية املادة تصل ملا

 لىع يحتوي  الجرد الذي  جدول  في اإلدخالمذكرة   بالتسجيل يقوم وبعد الشراء فاتوة يف املوجودة املعلومات صحة  نم للتأكد

 .وكلفتها وكميتها األولية املادة تاريخ :التالية املعلومات

 - :املؤسسة داخل التموين آلية 3 - 1

 : التالية املراحل تتبع الوحدة بها تقوم التي التمويل عميية إن

 مصلحة إلى  الطلب هذا يقدم حيث قليلة بكمية املتوفرة الشراء طلب في إعداد بالوحدة املخازن  إدارة تقوم :الشراء طلب تقديم

 . الشراء طلبيه تعد ثم العامة واإلدارة املالية مصلحة باشتراك وذالك  والقيمة املطلوبة والكمية النوع، لتحديد للدراسة الشراء

 بهدف باملوردين باالتصال األخيرة  هذه تقوماألخرى  واملصالح الشراء مصلحة نم الشراء طلبيه دراسة بعد :التوريد أمر إرسال •

 . املادة ونوعية السعر حول  االتفاق وبعد املطلوبة واملواد بالسلع  التموين
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 نسخة منه  وينسخ وعنوانه املورد اسم التاريخ   :التالية املعلومات على  يحتوي  مسند في  التوريد أمر ةوثيق  الشراء إدارة تحرير

 .املورد إل ترسل نسخة و الشراء مصلحة لدى تبقى منها 

 .استالم نسخة و تحرير  معاينتها بعد املخازن  مصلحة استالمها يتولىالوحدة  إلى املطلوبة املواد تصل عندما :الطلبية استالم •

 إلى منه نسخة تبعث باستالمها تقرير بعد ملواد املخازن  مصلحة تستلم ما بعد: املستلمة املوارد قيمة وتسديد الفاتورة استالم •

 يدفع ثمنها بالشيك .  املالي املدير ثم الشراء  فاتورة وصل مع  الشراء مصلحة

  اإلنتاج: مرحلة

 املخزن  من مباشرة الورشة تزويد يكون  و أحيانا اإلنتاج ورشةإلى  املخازن ن م األولية املادةاإلخراج  بطلبيه اإلنتاج مدير يرسل

 :التالية مراحل على السكرتكرير  ويتم بامليناء املوجودة

 - :املعالجة مرحلة 1 - 2

 ( .R3 ) الثالث الخزان  في يمزج ذلك وبعد املعالجة  ورشة إلى الخام السكر  , يصل  الضخ آالت باستخدام

 :العنفة مرحلة 2 - 

 البلورة  لعملية يمرر  املزيج  ن م جزء  حيث املركزي  الطرد  آلة باستخدام  املزيج نم السكر بلورات بعزل   تسمح العملية هذه

 .املوالية املرحلة إلى  يمر البلورات يمثل والذي  املزيج  نم الباقي أما الضعيف  املنتجات

 - :التذويب مرحلة 3 - 2 

 ثم  واملاء   ) الكيربون  محلول  ( نباتي أسود مادة آلية إلى . ويضاف 80 بدرجة تذويب   الخزانة إلى البلورات ترسل لولبي فبمساعدة

 (.(sirop يدعى محلول  و يعطي  املزيج ا ذه يصفى ثم يخلط 

 - :التصفية مرحلة  4 - 2

 .لكذل إليه مصفاة باستعمال للمحلول  الكاملة التصفية بعملية تقوم املرحلة   هذه في

 - :البلورة مرحلة 5 - 2 

 نوعا السكر على تتحصل لكي 75% تقارب حرارة بدرجة البلورة عملية تنجز حيث املحلول  يف املوجود املاء  نوع ، هو منها والهدف

  %2ىإل %0.5 بنسبة رطب ما

 - :التجفيف مرحلة 7 - 2
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 مكيف ( تسخين بجهاز يجفف الضعيفة للمنتجات  وبالنسبة , القالب  سكر صناعة ورشات إلى مباشرة ترسل الجيدة املنتجات

 .كغ 50 ل أكياس ي ف وتوضع  ) ساخن هوائي

 - :التخزين مرحلة 8 - 2

 .بها الخاصة الوحدة مخازن  إلى املنتجات ترسل

 - :التوزيع مرحلة 3

 .املجمع لإلستراتجية طبقا وهذا املنتوج بتوزيع  تقوم التي استيراد بمركز النهائي املنتوج كل بتوزيع  مستغانم وحدة تقوم

 

 مؤسسة رام للتكرير السكر: إمكانياتالفرع الثاني: 

 وهذا %10 حوالي قليلة نسبة اإلناث عدد لكن وإناث ذكور  عامل 250 نم أكثر سكي رام مؤسسة تمتلك :البشرية الناحية من •

 تنشيط لىع تعمل كونها طويلة زمنية ملدة النشاط بمسايرة تسمح جيدة ومؤهالت خبرة ذو وهم املؤسسة عمل لطبيعة نظرا

 مقسمين العمال وعدد العصرية مسايرة أجل من والخارج الداخل يف للمشاركة العمال بعض وترسل والعملية العلمية البعثات

 البشرية املوارد مهام تبين يمكن ذلك خالل ومن قانونية ساعات8فوج  كل ويعمل بالتناوب العمل فترات وتكون  أفواج أربعة إلى

 : تضم بحيث

  : يف مهامه وتتمثل:املستخدمين مصلحة رئيس -أ

 العمال إدارة تسييرة متابع. 

 العمال قانون  تطبيق. 

 للعمال الوظيفي املسار متابعة. 

 : يف مهامه وتتمثل :املستخدمين مكتب -ب

 التنصيب قرارات يحضر كما العمل ملفات مراقبة  ✓

 .العمال ومهام أداء تقييم  ✓

 .العمال بإحصاء خاصة يومية تقارير وضع  ✓

 :ب يقوم :االجتماعي ضمان فرع -ت
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 .العمال تصريح  ✓

 .الطبية اإلجازات تصريح  ✓

 .املنح دمقي  ✓

 .التقاعد بداية تصريح  ✓

 :ب يقوم: األجور  فرع -ث

 .عامة بصفة ناملستخدمي أجور  تحديد  ✓

 .والتعويضات املنح تحديد  ✓

 .الحسابات كل رصيد تصفية  ✓

 : التالي الشكل يف املحاسبة ومصلحة ناملستخدمي مصلحة بين العالقة تبيان يمكن خالل ذالك  ومن

 مصلحة املحاسبة:العالقة بين مصلحة املستخدمين و ( III-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق املؤسسة. املصدر:

 فيها يتم التي املحاسبة مصلحة إلى تنقل ثم اإلجمالية األجور  كتلة بتحضير املستخدمين مصلحة تقوم حيث

 .شهر كل العملية هذه لألجر وقيام املستحق اإلجمالي املبلغ تحضير

 مصلحة المستخدمين مصلحة المحاسبة

 كلفة األجور اإلجمالية. -

 كتلة األجور اإلجمالية. -
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 الخارج نم وكلها والداخلية الخارجية التطورات ملواكبة عالية تكنولوجيا ذات آلة 269 لىع املركب يحتوي  :املادية الناحية من •

 التنفيذ يف والسرعة والبحث العمل لتسهيل املؤسسة داخل املعلومات ثقافة وتطوير تسيير لىع اآللي اإلعالم شبكة وتسهر

 برامج منها مختلفة بلغات برامج 06 الشركة وتستعمل طابعة 54 ولديها مختلفة أنواع نم حاسوب 100 حوالي تستعمل فالشركة

 .)املخزونات تسيير ( تقدير برامج  األجور,  برامج املحاسبة ,

 يف التحليلية محاسبةلى ع يعتمد أنه إذا ومحكم منظم تسيير جهاز سكر رام املؤسسة تمتلك :والتسيير املالية الناحية من •

 بموقع استراتيجي املؤسسة تمتاز دج ,كما  146000000.00  ب يقدر ضخم مال رأس وتمتلك القرارات واتخاذ والتنظيم التنسيق

 املستوى  السكير على لصناعة وطنية مؤسسة أكبر لتكون  تأهلها  الوقت نفسي ف ومهمة هامة إستراتيجية بنقطة وتتميز هام

 .الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وفقا للنظام املحاسبي املالي 2112املالية ملؤسسة رام السكر للسنة بحث الثاني : القوامم امل

 ملؤسسة رام لتكرير السكر: 2112امليزانية املحاسبية للسنة :  األول املطلب 
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 :2112للسنة  للمؤسسة رام للتكرير السكر  األصول ميزانية ( III-1الجدول رقم )

 أصول  مالحظة األصل

2112 

 رصيداهتالك 

2112 

 صافي

2112 

 صافي

2112 

 أصول غير جارية

 املنتوج االيجابي و السلبي -فارق االقتناء

 تثبيتات معنوية

 تثبيتات عينية 

 أراض ي

 مباني

 تثبيتات عينية أخرى 

 تثبيتات ممنوح امتيازها

 تثبيتات جاري انجازها 

 تثبيتات مالية 

 سندات موضوعة موضع معادلة

 مساهمات أخرى و حسابات دائنة ملحقة بها 

 سندات أخرى مثبتة

 قروض و أصول مالية أخرى غير جارية

 ضرائب املؤجلة  على األصل

  

 

11.111.11 

5.022.021.125.10 

 

 

 

 

55.911.160.62 

 

 

 

 

 

717.111.11 

 

 

 

9.111.12 

0.151.927.009.11 

 

 

20.555.55 

0.556.011.006.70 

 

 

 

 

55.911.160.62 

 

 

 

 

 

717.111.11 

 

 

 

0.521.112.191.01 

 

 

 

 

71.111.091.12 

 

 

 

 

 

717.111.11 

 

 0566102061.15 0527607591.00 0151922770.72 5700976016.21  مجموع األصل غير الجاري 

 أصول جارية

 مخزونات و منتجات قيد التنفيذ

 حسابات الدائنة و استخدامات مماثلة

 الزبائن

 املدينون اآلخرون 

 الضرائب و ما شابهها

 حسابات دائنة أخرى و استخدامات مماثلة

 املوجودات و ما شابهها

األموال املوظفة و األصول املالية الجارية 

 األخرى 

 الخزينة

  

61157706.10 

 

022271107.27 

70156125.72 

009951560.21 

 

 

 

 

 

10510197.21 

 

 

 

251161.51 

 

61157706.10 

 

021661076.97 

70156125.72 

009951560.21 

 

 

 

 

 

10510197.21 

 

26712109.02 

 

929001000.11 

02010111.11 

001915900.21 

 

 

 

 

 

19120092.75 

 207970570.17 601910101.21 251161.51 602061505.11  مجموع األصول الجارية

 7007751677.90 7716901110.72 0156712602.02 9071170677.19  املجموع العام لألصول 

 

 0املصدر: وثائق املؤسسة انظر امللحق رقم                                                                                                                 

 : 2112للمؤسسة رام للتكرير السكر للسنة  الخصوم(  ميزانية III-2الجدول رقم )

 2112 2112 مالحظة الخصوم

    الخاصة رؤوس املوال
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 رأس مال تم إصداره

 رأس مال غير مستعان به

 (0احتياطات املدمجة )–عالوات و احتياطات 

 فوارق إعادة التقييم

 (0فارق املعادلة )

 ((0نتيجة صافية /)نتيجة صافية حصة املجمع)

 الخاصة أخرى /ترحيل من جديدرؤوس أموال 

019111111.11 

 

266507.10 

0197271111.11 

 

011121711.10 

000110917.21 

 

019111111.11 

 

266507.10 

0197271111.11 

 

017001261.55 

99696111.95 

 

 

    (0حصة الشركة املدمجة)

    حصص ذوي األقلية

 0206072100.10 0112662101.71  0املجموع 

 غير جاريةالخصوم 

 قروض و ديون مالية

 ضرائب )مؤجلة و مرصود لها(

 ديون أخرى غير جارية

 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

  

 

910170.09 

 

1669156.50 

 

 

905706.92 

 

1206190.12 

 2057711.09 2911911.90  (7مجموع الخصوم غير جارية )

 الخصوم الجارية

 موردون و حسابات ملحقة

 ضرائب

 ديون أخرى 

 خزينة سلبية

  

025611010.06 

016796017.72 

21110110.01 

 

001991752.01 

011601116.79 

01011126.61 

 510626111.51 905606111.01  (5مجموع الخصوم الجارية )

 7007751677.90 7716901110.72  مجموع عام للخصوم

 

 2املصدر : وثامق املؤسسة انظر امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 :ملؤسسة رام للتكرير السكر 2112ة جدول الحسابات النتامج للسناملطلب الثاني : 

 :2112للمؤسسة رام للتكرير السكر للسنة  جدول الحسابات حسب الطبيعة( III-3الجدول رقم )
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 2112 2112 مالحظة 

 رقم األعمال

 تغيير املخزونات املنتجات املصنعة أو املنتجات قيد التصنيع

 اإلنتاج املثبت

 االستغاللإعانات 

 115106101.72 

 

7611105.10 

100169961.21 

 

9151911.00 

 101051617.10 110611720.71  إنتاج السنة املالية -0

 املشتريات املستهلكة

 األخرى  تالخدمات الخارجية و اإلستهالكا

 061519252.05 

09566100.01 

010101591.96 

06116111.12 

 710206692.01 707219591.15  استهالك السنة املالية -7

 901101600.10 905715677.10  (7-0القيمة املضافة لالستغالل ) -5

 أعباء املستخدمين

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشابهة

 729261609.01 

001196.75 

750515919.01 

500100.71 

 020160100.16 022651601.67  الفائض اإلجمالي عن االستغالل -9

 األخرى املنتجات العملياتية 

 األعباء العملياتية األخرى 

 املخصصات لالهتالكات و املؤونات

 استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات

 572011.99 

611569.56 

97121122.50 

115701.70 

9170292.72 

95677111.10 

 072101951.01 059126155.17  النتيجة العملياتية -0

 املنتوجات املالية

 األعباء املالية

 701010.51 

975211.91 

56710.60 

921222.07 

 952020.02 712710.11  النتيجة املالية -1

 071027106.10 059927591.09  (1+0النتيجة العادية قبل الضرائب ) -2

 79191195.70 70096291.77  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 905706.92 07910.12  الضرائب املؤجلة ) تغييرات ( حول النتائج العادية

 102755501.62 111050606.01  مجموع منتجات لألنشطة العادية

 000077077.19 002110201.90  مجموع األعباء لألنشطة العادية

 017001261.55 011121711.10  النتيجة الصافية لألنشطة العادية. -1

    املنتوجات )يطلب بيانها( –العناصر الغير العادية 

    األعباء ) يطلب بيانها ( –العناصر الغير العادية 

    النتيجة غير العادية -6

 017001261.55 011121711.10  النتيجة الصافية للسنة املالية -01

    حصص الشركات املوضوعة موضع املعادلة في النتيجة الصافية

    (0النتيجة الصافية للمجموع املدمج) -00

    (0و منها حصة ذوي األقلية )
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    (0حصة املجمع )

                                                                  

 3انظر امللحق رقم  املصدر الوثامق املؤسسة

 

 :للمؤسسة رام للتكرير السكر 2112ينة للسنة املطلب الثالث: جدول التدفقات الخز 

 :2112رام للتكرير السكر للسنة ( جدول التدفقات الخزينة للمؤسسة III-4الجدول رقم )

 2112 2112 مالحظة  

 تدفقات أموال الخزينة املتأتية من األنشطة العملياتية

 التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن

 املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمين

 الفوائد و املصاريف املالية األخرى املدفوعة 

 الضرائب عن النتائج املدفوعة

  

062557160.09 

001690170.20 

 

 

 

916207101.11 

917121711.90 

0751011.11 

 0156100.06 91902125.15  تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية

    تدفقات أموال الخزينة املرتبطة بالعناصر غير العادية)يجب توضيحها(

 6235061.65 41412023.03  العملياتية )أ(صافي تدفقات أموال الخزينة املتأتية من األنشطة 

 تدفقات أموال الخزينة املتأتية من أنشطة االستثمار

 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات  عينية أو معنوية

 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن التثبيتات مالية 

 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات املالية 

  

0111111.11 

 

7091755.61 
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 الحصص و األقساط املقبوضة من النتائج املستلمة

 -2641233.51 -6111111.11  صافي تدفقات أموال الخزينة املتأتية من أنشطة االستثمار )ب(

 أموال الخزينة املتأتية من أنشطة التمويلتدفقات 

 التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم

 الحصص و غيرها من التوزيعات التي تم القيام بها

 التحصيالت املتأتية من القروض

 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

   

    صافي تدفقات أموال الخزينة املتأتية من أنشطة التمويل )ج(

 تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت

 

   

 3155212.25 36412023.03  تغير أموال الخزينة في الفترة ) أ+ب+ج(

 -17171271.11 -19620092.75  أموال الخزينة و معادالتها عند افتتاح السنة املالية

 19120092.75 10510197.21  أموال الخزينة و معادالتها عند إقفال السنة املالية

 142255026.51 122132505.55  تغيير أموال الخزينة خالل الفترة

 017001261.55 011121711.10  املقاربة مع النتيجة املحاسبية

 

 4انظر امللحق رقم  املصدر الوثامق املؤسسة

 

 

 : للمؤسسة رام للتكرير السكر 2112للسنة  األموالاملطلب الرابع : جدول التغييرات رؤوس 

 :2112للمؤسسة رام للتكرير السكر للسنة  األموالجدول حركة رؤوس ( III-6الجدول رقم )
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عالوة  رأسمال الشركة مالحظة 

 اإلصدار

فارق 

 التقييم

االحتياطات و  فارق إعادة التقييم

 النتيجة

       N-2ديسمبر  31الرصيد في 

 تغيير الطريقة املحاسبية

 تصحيح األخطاء الهامة

 إعادة تقييم التثبيتات

األرباح أو الخسائر غير 

املدرجة في الحسابات في 

 حساب النتائج

 الحصص املدفوعة

 زيادة رأس املال

 صافي نتيجة السنة املالية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019111111.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266507.10 

  

 

0197271111.11 

 

902795917.01 

 

 

 

 

 

95695019.91 

       N-1ديسمبر  31الرصيد في 

 تغيير الطريقة املحاسبية

 تصحيح األخطاء الهامة

 إعادة تقييم التثبيتات

األرباح أو الخسائر غير 

املدرجة في الحسابات في 

 حساب النتائج

 الحصص املدفوعة

 زيادة رأس املال

 صافي نتيجة السنة املالية

  

 

 

                                                                                

 

 

019111111.11 

 

 

 

 

 

 

266507.10 

 

  

 

0197271111.11 

 

996961111.95 

 

 

 

 

 

017001261.55 

       Nديسمبر  31الرصيد في 
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 املصدر الوثامق املؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2112لي للمؤسسة رام لتكرير السكر للسنة املا األداءاملبحث الثالث: التقييم 

 : للمؤسسة رام للتكرير السكر 2112ة لتحليل بواسطة التوازنات املالية للسناملطلب األول :ا
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 امليزانية الوظيفية: إعداد: األول  الفرع

 : امليزانية الوظيفية الشاملة: أوال 

 : 2112رام للسكر  للمؤسسة( امليزانية الوظيفية III-2الجدول رقم )

 االستخدامات الثابتة

 التثبيتات غير املادية

 التثبيتات املادية

 التثبيتات جاري انجازها

 التثبيتات املالية

 

20555.55 

0556011006.70 

55911160.62 

717111.11 

 املوارد الثابتة

 :رؤوس األموال الخاصة

 إصدارهاملال تم  رأس

 و االحتياطات عالوات

 التقييم إعادةفارق 

 الصافيةنتيجة 

 الترحيل من جديد

 :الخصوم غير الجارية

 ضرائب )مؤجلة و مرصود لها(

 مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

 

 

019111111.11 

266507.10 

0197271111.11 

011121711.10 

000110917.21 

 

910170.09 

1669156.50 

 مجموع املوارد الثابتة 1322562340.61 االستخدامات الثابتة مجموع

 

1875458316,71 

 

 األصول املتداولة لالستغالل

 املخزونات ) القيمة الصافية(

 الزبائن )القيمة الصافية(

 التسبيقات و املدفوعات على الحسابات

 األعباء املعاينة مسبقا

 الضرائب

 

61157706.10 

021661076.97 

 

 

 

009951560.21 

 

 لاملتداولة لالستغالالخصوم 

 و الحسابات امللحقة املوردون 

 (7و االجتماعية ) الديون الجبائية

 

 

025611010.06 

016796017.72 

 343158087,46 لمجموع الخصوم املتداولة لالستغال 025421241.23 املتداولة لالستغالل األصول مجموع 

 

 األصول املتداولة خارج االستغالل

 (0املدينون اآلخرون )

 

 

70156125.72 

 الخصوم املتداولة خارج االستغالل

 (5الديون املدينة األخرى )

 

21110110.01 

املتداولة خارج  األصول مجموع 

 االستغالل 

 21011211.11 مجموع الخصوم املتداولة خارج االستغالل 26235123.22

 الخزينة أصول 

األصول املوظفة و غيرها من األصول 

 الجارية

 أموال الخزينة

 

 

 

10510197.21 

 الخزينة خصوم

 الخصوم-أموال الخزينة

 

 

 

11.11 
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 11.11 مجموع الخزينة خصوم 21326042.22 األصول مجموع خزينة 

  

 املؤسسة .املصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على الوثائق                                                                                          

 ثانيا: امليزانية الوظيفية املختصرة:

 : 2112( امليزانية الوظيفية املختصرة للمؤسسة رام للتكرير السكر للسنة III-2الجدول رقم )

 1875458316,71 املوارد الثابتة 1322562340.61 االستخدامات الثابتة

 

الخصوم املتداولة  025421241.23 املتداولة لالستغالل األصول 

 لالستغالل

343158087,46 

 

املتداولة خارج  األصول 

 االستغالل

الخصوم املتداولة خارج  26235123.22

 االستغالل

21011211.11 

 11.11 خزينة الخصوم 21326042.22 األصول خزينة 

 

 

 :FRاملال العامل  رأس الفرع الثاني:

 املال العامل: رأس: حساب  أوال 

 امليزانية: أعلىاملال العامل من  رأسحساب -1

  = األصول الثابتة–األصول الثابتة  = ) األموال الخاصة + الديون الطويلة األجل (  –رأس املال العامل= األموال الدائمة 

1875458316,71 – 0527607591.00 =502505968,20 

 امليزانية: أسفلاملال العامل من  رأسحساب -2

الديون قصيرة  –الديون قصيرة األجل = )املخزونات + القيم املحققة + القيم الجاهزة(  –رأس املال العامل= األصول املتداولة 

) الخصوم املتداولة لالستغالل + -(األصول املتداولة خارج االستغالل + خزينة  األصول املتداولة لالستغالل +  األصول )   األجل =

 )-(10510197.21+70156125.72+176911291.25= ) الخصوم املتداولة خارج االستغالل + خزينة الخصوم(

343158087,46 +21110110.01 +11 = )916465656,76 - 413959688,56  =502505968,20 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: -1
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املؤسسة رام للسكر قد  أناملال املوجب و هذا يعني  رأس نأللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102في فترة املحاسبية نالحظ هنا 

دج يمثل الفائض من املوارد الثابتة بعد تمويلها  017010611.71املبلغ  أنمولت كل استخداماتها الثابتة باملوارد الثابتة و 

 . األجلاملتداولة القصيرة  األصول  يوجه لتمويلالفائض قد  هذالالستخدامات الثابتة و 

 

 :BFRالعامل املال  رأسالفرع الثالث: احتياجات 

 املال العامل لالستغالل : رأس: احتياجات  أوال 

 ل العامل لالستغالل:رأس املاحساب احتياجات  -0

 - 176911291.25 = لالستغالل املتداولةالخصوم  -األصول املتداولة لالستغالل =احتياجات رأس املال العامل لالستغالل

343158087,46  =486302653,27 

 املال العامل خارج االستغالل: رأسثانيا: احتياجات 

 املال العامل خارج االستغالل: رأسحساب احتياجات  -1

    ل = الخصوم املتداولة خارج االستغال -األصول املتداولة خارج االستغالل =احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل

70156125.72 - 21110110.01 = -45162527,83)) 

 املال العامل : رأسثالثا : احتياجات 

 املال العامل: رأسحساب احتياجات  – 1

 املال العامل خارج االستغالل = رأساملال العامل لالستغالل + احتياجات  رأساملال العامل = احتياجات  رأساحتياجات 

486302653,27 +-45162527,83) = )441140125,44 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها :  - 2

املتداولة اكبر من  األصول  أن أي املال العامل موجب  رأس أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

لتمويل  441140125,44قدره املال العامل  رأس إلىاملؤسسة في حاجة  أنو هذا يعني  990091070.99الخصوم املتداولة بقيمة 

 املتداولة  األصول 

 

 :TNالخزينة الصافية  الرابع:الفرع 



 رام للتكرير السكر ةاقتصادي لمؤسسة المالية الوضعية تقيمالفصل الثالث :
 
 

96 
 
 

 حساب الخزينة الصافية: أوال:

 و تحسب بالطريقة التالية : : طريقة األولى

 61365842,76=  11 – 10510197.21خزينة الخصوم =   – األصول =  خزينة  السلفيات املصرفية –الخزينة = القيم الجاهزة 

 و تحسب بالطريقة التالية :: طريقة الثانية 

 61365842,76= 441140125,44 - 502505968,20احتياجات رأس املال العامل =   –الخزينة = رأس املال العامل 

 ثانيا : تفسير النتيجة املتحصل عليها:

املال العامل قد  رأس أنالخزينة الصافية موجبة و هذا يعني  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

, لكن هذا الفائض الخزينة  إلىهذا الفائض يضم  ودج  10510197.21املال و حقق فائض بقيمة  رأسغطى كل احتياجات من 

في تمويله لالستثمارات و  تسديد الديون و إما  في إمايجب استخدامه  إنماال تجمد و  األموال أن أيليس في مصلحة املؤسسة 

 . األموالللموارد و عدم اكتناز  األمثلام هذا ما يعرف باستخد

 

 :للمؤسسة رام للتكرير السكر 2112ة املطلب الثاني: التحليل بواسطة النسب املالية للسن

 : نسب السيولة:األول الفرع 

 :األصول : نسبة السيولة أوال

 و تحسب كاألتي: حساب النسبة: -1

  0,40=  011( × 7716901110.72/ 601910101.21= ) % 011 ×األصول( نسبة سيولة األصول = ) األصول املتداولة/مجموع 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: -2

و هي تمثل مدى  1.9هي  األصول نسبة سيولة  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102نالحظ في الفترة املحاسبية للسنة 

قيمة األصول الثابتة اكبر من قيمة مجموع  أنو هذا يعني   1.0اصغر من نسبة  هذه النسبة  أنو نالحظ  األصول سيولة 

مردودية األصول املتداولة و يعني ذالك أن االستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتها و بالتالي تعطي إمكانية تحسين 

 .سة)املؤسسة صناعية( املؤس

 ثانيا:نسبة السيولة العامة:
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 و تحسب كاألتي: حساب النسبة: -1

( ×  905606111.01 /601910101.21= ) % 011× العامة = ) مجموع األصول املتداولة / ديون قصيرة األجل( نسبة السيولة 

011 %   =2,21 . 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: -2

و هي تمثل قدرة   7.70نسبة سيولة العامة تساوي  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102نالحظ في دورة املحاسبية للسنة 

املؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة و بالتالي يمكنها من  أنهذا يعني  ,  0هذه النسبة  اكبر من  أناملؤسسة على الوفاء بدينها و بما 

 مواجهة االلتزامات املالية قصيرة األجل بمعنى آخر قادرة على دفع.

 ثالثا:نسبة السيولة الجاهزة:

 و تحسب كاألتي: حساب النسبة: -1

  0,15 ( =  905606111.01/  10510197.21= ) %011× نسبة السيولة الجاهزة = ) القيم الجاهزة / الخصوم الجارية( 

 :  تفسير النتيجة املتحصل عليها -2

و هي تمثل  1.00نسبة السيولة الجاهزة تساوي  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102سنة نالحظ في الدورة املحاسبية لل

 أنالنقديات و بما  أيما لديها من السيولة الجاهزة من خالل  األجلالقصيرة  أيرة املؤسسة على تسديد ديونها الجارية قد

                                    .األجلالقصيرة  أيتواجه الصعوبات في التسديد الديون الجارية املؤسسة  أنهذا يعني , ف 1.5  اقل من  هذه النسبة 

 رابعا:نسبة السيولة السريعة:

 و تحسب كاألتي:  حساب النسبة: -1

( /   61157706.10 -601910101.21= ) % 011× ( / الخصوم الجارية  املخزون –نسبة السيولة السريعة = ) األصول الجارية 

905606111.01  =818433437,15/905606111.01 =1,98 

     تفسير النتيجة املتحصل عليها: -2

و هي تمثل  0.61نسبة السيولة السريعة تساوي  إن 7102للسنةرام للتكرير السكر  الدورة املحاسبية للمؤسسة نالحظ في

  البضاعة.من  على مخزوندون االعتماد  موجداتهاباالعتماد على  اآلجلمدى قدرة املؤسسة على مواجهة ديونها قصيرة 

 

 النسب املديونية: الفرع الثاني:
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 املالكين:حقوق  إلى حقوق املساهمين أو نسبة الديون   :أوال

 :كاألتيوتحسب  حساب النسبة: -1

( 905606111.01+ 2911911.90) =  نسبة املديونية = إجمالي الديون ) قصيرة األجل و طويلة األجل (/ صافي حقوق املساهمين

 /0112662101.71  =421420149,01/0112662101.71  =0,23 

     تفسير النتيجة: -2

 1.75حقوق املساهمين تساوي  إلىنسبة الديون  أن 7102ة في سنرام للتكرير السكر  الفترة املحاسبية للمؤسسةي نالحظ ف

املؤسسة في حالة ال  أناملنشاة , و يعني  أصحابنسبة التمويل املقدم من الدائنين على التمويل املقدم من طرف و هي تمثل 

 ن تسديد ديونها من خالل مواردها الدائمة.يمكن للمؤسسة م أي 0باس بها و ذالك الن النسبة اقل من 

 إجمالي الديون / املوجودات :  ثانيا:

 :كاألتيو تحسب   :حساب النسبة -1

( / 905606111.01+ 2911911.90=  ) نسبة إجمالي الديون / املوجودات = إجمالي الديون / إجمالي املوجودات

7716901110.72 = 421420149,01  /7716901110.72 =0,18  

  تفسير النتيجة: -2

 1.01الديون على املوجودات تساوي  إجمالي نسبة أن رام للتكرير السكر للمؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية للسنة 

 ديون. إجمالينسبة التمويل املؤسسة من خالل و هي تمثل 

 :نسبة الديون القصيرة األجل إلى حق امللكية ثالثا:

 و تحسب كاألتي: النسبة:حساب  -1

  0,22=  0112662101.71/  905606111.01=  الديون القصيرة األجل/ حقوق امللكية = حقوق امللكية / نسبة الديون القصيرة

    تفسير النتيجة: -2

إلى حقوق امللكية  األجلأن نسبة الديون القصيرة للمؤسسة رام للتكرير السكر  7102سنة لل الحظ في الفترة املحاسبيةن

على التمويل املقدم من طرف أصحاب املنشاة , و يعني أن  األجلو هي تمثل نسبة التمويل من الديون قصيرة  1.77تساوي 

من خالل  األجلأي يمكن للمؤسسة من تسديد ديونها قصيرة  0املؤسسة في حالة ال باس بها و ذالك الن النسبة اقل من 

 مواردها الدائمة.
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 نسب النشاط : الثالث:الفرع 

 :األصول  مجموع دوران معدل :أوال

 وتحسب كاألتي: حساب النسبة:-1

 0,29 =115106101.72/7716901110.72 =  مجموع األصول  /رقم األعمال= معدل دوران مجموع األصول 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:-2

العالقة و هي تمثل  1.76تساوي  األصول معدل دوران مجموع  أنرام للتكرير السكر  للمؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

 1.76تخلق قيمة املبيعات ذات قيمة  األصول دج من 0 أن أي, داخل املؤسسة مستخدمة في خلقها  األصول حجم بين املبيعات و 

 دج.

 :ثابتةال ل األصو  دوران معدل ثانيا:

 وتحسب كاألتي:  حساب النسبة:-1

 0,48 =115106101.72/0527607591.00= الثابتة األصول  /األعمال رقم= الثابتة األصول  دوران معدل 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:-2

و هي تمثل العالقة  1.91أن معدل دوران األصول الثابتة تساوي  رام للتكرير السكر للمؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

دج من األصول الثابتة  تخلق قيمة املبيعات 0بين املبيعات و حجم األصول الثابتة املستخدمة في خلقها داخل املؤسسة , أي أن 

 .دج 1.91ذات قيمة 

 :املتداولة األصول  دوران معدل ثالثا:

 و تحسب كاألتي:  حساب النسبة:-1

 0,72 =115106101.72/601910101.21= األصول املتداولة/رقم األعمال = معدل دوران األصول املتداولة

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:-2
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و هي تمثل  1.27أن معدل دوران األصول املتداولة تساوي رام للتكرير السكر  للمؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

تخلق  املتداولة دج من األصول 0مستخدمة في خلقها داخل املؤسسة , أي أن  املتداولة العالقة بين املبيعات و حجم األصول 

 دج . 1.27 قيمة املبيعات ذات قيمة

 :نسب دوران املخزون رابعا:

 و تحسب كاألتي:  :حساب النسبة-1

نسب املتعلقة بالحساب  أقومالصناعية ففي هذه الحالة  املؤسسةالسكر و هي  رام للتكريرمتربص في املؤسسة  إنيبما 

 ة الدوران املنتجات التامة و هما يحسبا بالعالقة التالية:األولية و مدباملؤسسة الصناعية و هي مدة دوران املواد 

  :األوليةمدة دوران املواد 1-1

 و تحسب كاألتي: حساب النسبة: 1-1-1

  يوم×360 .تكلفة شراء املواد األولية/ متوسط املخزون =األولية مدة دوران املواد 

 =7(/06991210.71+01621190.20) =7مدة(/ آخرمدة + مخزون  أول متوسط املخزون = ) مخزون  أنحيث 

36425427,0300/7= 18212713,52 

= 511( × 18212713,52/61157706.10 )=  يوم×360 .تكلفة شراء املواد األولية/ متوسط املخزون = مدة دوران املواد األولية  

 يوم  66أي  68,4= 063×  0,19

 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 1-1-2

و  أيام 1شهرين و  أييوم  11هي  أوليةمدة دوران مواد  أنسكر تكرير الللمؤسسة رام لل 7102نالحظ في الفترة املحاسبية للسنة 

 منتوج تام للصنع . إلى األوليةتحويل املادة هي املدة التي يتم فيها 

 

 :املنتجات التامةمدة الدوران 1-2

 و تحسب كاألتي: حساب النسبة: 1-2-1

  يوم×360 .تكلفة املنتجات التامة الصنع/ متوسط املخزون = مدة دوران املنتجات التامة
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 =7(/79052.011.11+911111.11)=7مدة(/ آخرمدة + مخزون  أول متوسط املخزون = ) مخزون  أنحيث 

25005500,0000/7= 12502750,00 

 يوم×360 .تكلفة املنتجات التامة الصنع/ متوسط املخزون = املنتجات التامة مدة دوران

 يوم  97 أي 79,2 = 063×  0,22= 063× ( 12502750,00/557662571,8505)=

  تفسير النتيجة املتحصل عليها: 1-2-2

 أييوم  26هو  أي سكر األبيضمدة دوران منتوج التام  أنفي مؤسسة رام للتكرير السكر  7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

 .الحقوق ا والى السيولة على حسب الحالة  إلىيتم تحويل فيها املخزون و هي املدة التي يوم  06شهرين و 

  : دوران الحقوق  مدة خامسا:

 و تحسب كاألتي:  حساب النسبة:-1

=   360 .×األعمال بما فيها لرسوم( / رقم  أوراق القبض + الزبائن( مجموع حقوق الزبائن  = مدة دوران الحقوق 

 يوم . 505أي  313,29=511*0,87=511×021661076.97/115106101.72

 1,15=115106101.72/021661076.97= مجموع الحقوق على الزبائن / رقم األعمال بما فيها لرسوم = عدد دوران الحقوق 

 .مرة

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:-2

 01 أييوما  505مدة دوران الحقوق تساوي  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102للسنة املالية  ةاملحاسبينالحظ في الفترة 

 يوم. 05و  أشهر 01تحصيل كل الحقوق بعد  أي  الزبائنتحصيل الحقوق من يوما و هذه املدة تمثل  05و  أشهر

 :املوردين دوران مدة سادسا:

 و تحسب كاألتي:  :حساب النسبة-1

=  يوم×360. مشتريات املواد األولية / أوراق الدفع + مجموع قيمة املوردين = دوران املوردينمدة 

 .يوم 501أي  315,71=  511×  0,88=  511×025611010.06/061519252.05

 مرة 1,14=الدفع  أوراق/ مجموع قيمة املوردين +  األوليةعدد دوران املوردين = مشتريات مواد 

 املتحصل عليها:تفسير النتيجة -2
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 01 أييوما  501مدة دوران املوردين تساوي  أن للمؤسسة رام للتكرير السكر 7102للسنة املالية  ةاملحاسبينالحظ في الفترة 

 يوم . 01أشهر و  01, أي تسديد ديون املوردين بعد املوردين  إلىيوما و هذه املدة تمثل تسديد الديون 01و   أشهر

 : نسب الربحية و النسب املردودية:  الفرع الرابع:

  : نسب الربحية: أوال 

 نسبة ربحية املبيعات :  -1

    :هامش الربح التشغيلي 1-1

 و تحسب كالتالي:  :حساب النسبة 1-1-1

 0,2031=  059126155.17/115106101.72 = املبيعات /صافي الربح التشغيلي    =هامش الربح التشغيلي 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 1-1-2

و هذه النسبة تمثل  0,2031هامش الربح التشغيلي تساوي  أنرام للتكرير السكر  للمؤسسة 7102نالحظ في الدورة املحاسبية 

دج كهامش ربح  0,2031على  املؤسسة تحصلدج من املبيعات ت 0كل  أن من, و هذا يعني تكاليف التمويل ربحية املبيعات دون 

 التشغيلي خارج التكاليف التمويل.

 الربح: صافي هامش 1-2

 :كاألتيو تحسب  حساب النسبة: 1-2-1

 0,2028=  059927591.09/115106101.72=  املبيعات /صافي الربح=هامش صافي الربح 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 1-2-2

و هذه النسبة تمثل  1.7171الربح  تساوي صافي هامش  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102 ةاملحاسبينالحظ في لدورة 

 دج كهامش صافي الربح . 1.7171دج من املبيعات تحقق املؤسسة ما قيمته  0من كل  أنربحية املبيعات , و هذا يعني 

 :االستثمارات ربحية -2

    :األصول  على العامد معدل 2-1

   حساب النسبة: 2-1-1

 :كاألتيو تحسب 
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 0,0588=  7716901110.72/  059126155.17 =  األصول  /صافي الربح التشغيلي =معدل العائد التشغيلي على األصول 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 2-1-2

, و هذا  1.1011تساوي  لألصول معدل العائد التشغيلي  أنرام للتكرير السكر للمؤسسة  7102نالحظ في الدورة املحاسبية 

 .دج من عائد التشغيلي  1.1011التي تم استثماره يحقق ما قيمته  األصول دج من  0كل  أنيعني 

 معدل العامد على حقوق امللكية: 2-2

 و تحسب كاألتي: حساب النسبة: 2-2-1

 . 0,0720=  0112662101.71/ 059927591.09=  حقوق امللكية/صافي الربح =معدل العائد على حقوق امللكية 

 النتيجة املتحصل عليها:تفسير  2-2-2

, أي  1.1271معدل العائد على الحقوق امللكية تساوي  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

 كصافي الربح . أودج كعائد  1.1271املال يتم استثماره يتم الحصول على  رأسدج من  0كل  أن

 ثانيا : النسب املردودية:

 االقتصادية: املردودية -1

 و تحسب كالتالي: ة:حساب النسب 1-1

  األصول االقتصادية=/  بعد الضريبة  نتيجة االستغالل= املردودية االقتصادية 

× نتيجة االستغالل  –لالستغالل(  اإلجماليما يسمى بالفائض  أو) االستغاللالنتيجة االستغالل بعد الضريبة = نتيجة  أنحيث 

 ( = 1.06-0× ) 022651601.67( =  األرباحمعدل الضريبة على  -0×) = نتيجة االستغالل  األرباحمعدل الضريبة على 

022651601.67  ×  1.10   =144 128 904,33 . 

 0,0630=  7716901110.72/  144128904,33املردودية االقتصادية = 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 1-2

كل  أنو هذا يعني  0,0630املردودية االقتصادية تساوي  أنرام للتكرير السكر للمؤسسة  7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

( تعطينا نتيجة االستغالل بعد الضريبة ما قيمته  األموالاالقتصادية) أي مجمل الديون مع رؤوس  أصول دج من  0

 دج . 0,0630

 املالية: املردودية -2
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 و تحسب كاألتي: حساب النسبة: 2-1

  0,0583=  0112662101.71/ 011121711.10 =  األموال الخاصة / النتيجة الصافية = املردودية املالية 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:

 أن, و هذا يعني 0,0583أن املردودية املالية تساوي رام للتكرير السكر  للمؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية للسنة 

 . دج كنتيجة الصافية   0,0583الخاصة تعطينا  األموالدج من  0كل 

 :املردودية التجارية -3

 :كاألتيوتحسب   حساب النسبة: 3-1

 . 0,16=  011121711.10/115106101.72=  املردودية التجارية = النتيجة الصافية/رقم األعمال خارج الضريبة

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 3-2

دج  0كل  أن, و هذا يعني  1.01املردودية التجارية تساوي  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

 دج  1.11يعطي نتيجة الصافية تقدر ب  األعمالمن رقم 

 :اإلجمالي ( الهامش نسبة)  النشاط مردودية -4

 و تحسب كاألتي: حساب النسبة: 4-1

خارج  األعمالمشتريات املستهلكة ( / رقم  –= ) مبيعات  خارج الضريبةرقم األعمال  / الهامش اإلجمالي    =مردودية النشاط

  0,70=  115106101.72/  464714881,1400=  115106101.72(/  061519252.05 - 115106101.72)الضريبة = 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 4-2

 1.21أن مردودية النشاط أي نسبة هامش اإلجمالي تساوي  رام للتكرير السكر للمؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

 دج . 1.21قدره  إجمالياملبيعات تعطينا هامش  أي األعمالدج من رقم  0كل  أنو هذا ما يعني 

 :(  املضافة القيمة نسبة)  العمودي التكامل نسبة -6

 و تحسب كاألتي: : حساب النسبة 6-1

  0,68=  115106101.72/ 905715677.10=  رقم األعمال خارج الضريبة / القيمة املضافة  =نسبة القيمة املضافة

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 6-2
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دج   0 أنمما يعني  1.11نسبة القيمة املضافة تساوي  أنرام للتكرير السكر  للمؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية 

 دج . 1.11تعطينا القيمة املضافة قدرها  األعمالمن رقم 

 الرافعة املالية:  -2

 و تحسب هذه النسبة كما يلي: حساب النسبة: 2-1

 ( 0,0047-=)  0,0630  -  0,0583 املردودية االقتصادية =  –الرافعة املالية = مردودية املالية 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها: 2-2

( و هذه النسبة 0,0047-نسبة الرافعة املالية تساوي)  أن رام للتكرير السكر للمؤسسة 7102 نالحظ في الدورة املحاسبية للسنة

يلعب اثر الرفع دورا سلبيا في الحالة التي تكون فيها املردودية االقتصادية اقل من معدل فوائد  في هذه الحالة  أنسالبة مما يعني 

 الديون , و كل زيادة في ذراع الرفع تؤدي إلى انخفاض مردودية األموال الخاصة .

 

 النسب الهيكل التمويل و اليسر املالي: الفرع الخامس:

 :لألصول  : نسبة تمويل الخارجيأوال

 وتحسب كما يلي: حساب لنسبة:-1

= نسبة التمويل الخارجي لألصول = ) الخصوم الجارية + الخصوم غير الجارية (/إجمالي األصول 

(905606111.01+2911911.90)/ 7716901110.72=421420149,0100/7716901110.72=0,18 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:-2

و هذا  1.01هي  لألصول  نسبة التمويل الخارجي أن رام للتكرير السكر في املؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية للسنة 

 الديون . إجماليمن  أي من التمويل الخارجي %01املؤسسة هنا تعتمد على ما نسبته  أنيعني 

 :لألصول ثانيا: نسبة التمويل الداخلي 

 يلي:وتحسب كما  حساب لنسبة:-1

 0,82=0112662101.71/7716901110.72األموال الخاصة / إجمالي األصول=  =التمويل الداخلي لألصول  نسبة

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:-2
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و هذا  1.17لألصول هي نسبة التمويل الداخلي  أن رام للتكرير السكر للمؤسسة 7102حظ في الفترة املحاسبية للسنة نال 

 و حصص املساهمين.األموال من رؤوس  أي %17املؤسسة تعتمد على التمويل الداخلي ما نسبته  أنيعني 

 ثالثا: نسب املديونية كاملة:

 وتحسب كما يلي: :حساب لنسبة-1

 (/2911911.90+905606111.01= )نسبة املديونية الكاملة = ) الخصوم الجارية + الخصوم غير الجارية (/ األموال الخاصة 

0112662101.71=421420149,0100/0112662101.71=0,23 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:-2

و هنا نالحظ  1.75نسبة املديونية كاملة تساوي  أن رام للتكرير السكر للمؤسسة 7102نالحظ في الفترة املحاسبية للسنة 

 . %75املنشاة تمثل  أصحابمقدمة من  األموالنسبة بين مجموع الديون و مقدار رؤوس  أوعالقة  إن

 :األجلرابعا: نسب املديونية قصيرة 

 وتحسب كما يلي: :حساب لنسبة-1

 0,2216 =905606111.01/0112662101.71= الخصوم الجارية / األموال الخاصةنسبة املديونية القصيرة األجل = 

 تفسير النتيجة املتحصل عليها:-2

و  1.7701تساوي  األجلنسبة املديونية قصيرة  أنللمؤسسة رام للتكرير السكر  7102 ي الفترة املحاسبية للسنة فنالحظ 

بين مقدار األموال املقدمة من طرف أصحاب املشروع و مقدار األموال الخارجية القصيرة النسبة  أوالعالقة  أنهذا يعني 

  . %77.01هي 
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 :الثالث خاتمة الفصل

 : أنالحظنا  7102املحاسبية  للفترةبالتحليل املالي للمؤسسة رام للتكرير السكر  يبعد قيام

في دج كفائض من املوارد الثابتة  017010611.71كل استخداماتها الثابتة باملوارد الثابتة و بقي املبلغ املؤسسة قد مولت             

املؤسسة  أنو هذا يعني لتمويل األصول املتداولة دج  441140125,44أن املؤسسة في حاجة إلى رأس املال العامل قدره  حين

 إمابالتسديد بعض الديون و  إما إلىيوجه هذا املبلغ  أنو يستحسن دج  61365842,76تتوفر عن خزينة صافية تقدر ب 

 . اإلضافية األرباحباستثماره لتحقيق 

نسبة   أنمؤسسة هي مؤسسة صناعية .كما  أن أي 1.0و هي اكبر من  1.9ب  األصول املؤسسة حققت نسبة سيولة            

و هي اقل  1.00 نسبة السيولة الجاهزة هي أنمؤسسة قادرة على الدفع , كما  أن أي 0اكبر من و هي  7.70السيولة عامة هي 

هي  السريعةنسبة السيولة  أنكما املؤسسة غير قادرة على تسديد ديونها بما لها من السيولة الجاهزة ,  أنو هذا يعني  5من 

فيما يخص املديونية  أما,  امخزوناتهو هي تمثل قدرة املؤسسة على تسديد ديونها من موجوداتها بدون اعتماد على  0.61
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يمكن للمؤسسة  أنو هذا يعني  0و هي اقل من  1.75هي  املالكين حقوق  أو املساهمين حقوق  إلى الديون  نسبة أنفالحظنا 

 التمويل نسبة تمثل هي و 1.01 تساوي  املوجودات/  الديون  إجمالي أن, كما  ديونها من خالل مواردها الدائمة من تسديد

و هذا  0و هي اقل من  1.77تساوي  امللكية حق إلى األجل القصيرة الديون  نسبة أيضا, و  ديون  إجمالي خالل من املؤسسة

 للمؤسسة من تسديد ديونها قصيرة األجل من خالل مواردها الدائمة , كماأي يمكن  بها باس ال حالة في املؤسسة أنيعني 

دج من األصول تخلق قيمة 0و هذا يعني أن   1.76معدل دوران مجموع األصول تساوي  أنالحظنا في نسب النشاط 

األصول الثابتة  تخلق قيمة دج من 0وهذا يعني أن   1.91دوران األصول الثابتة تساوي  أن, كما دج 1.76املبيعات ذات قيمة 

دج من األصول 0أن  و هذا يعني 1.27معدل دوران األصول املتداولة تساوي  أنالحظنا  أيضاو  دج 1.91املبيعات ذات قيمة 

أيام و  1يوم أي شهرين و  11مدة دوران مواد أولية هي  أنالحظنا  وأيضادج  1.27املتداولة تخلق قيمة املبيعات ذات قيمة 

 06يوم أي شهرين و  26هو  مدة دوران منتوج التام  أيضاهي املدة التي يتم فيها تحويل املادة األولية إلى منتوج تام للصنع و 

 505مدة دوران الحقوق تساوي  و أيضا الحظنا أن  الحقوق أو إلى السيولة إلىيوم و هي املدة التي يتم تحويل فيها املخزون 

مدة دوران املوردين تساوي  أن أيضايوم و الحظنا  05أشهر و  01يوما أي تحصيل كل الحقوق بعد  05أشهر و  01يوما أي 

فيما الحظنا  الربحية نسبيوم و فيما يخص  01أشهر و  01يوما أي تسديد ديون املوردين بعد 01أشهر و   01يوما أي  501

دج من املبيعات تتحصل املؤسسة  0يعني أن من كل مما  0,2031هامش الربح التشغيلي تساوي  أنيخص ربحية املبيعات 

 0أن من كل  أي   1.7171هامش صافي الربح  تساوي  أيضاو  دج كهامش ربح التشغيلي خارج التكاليف التمويل 0,2031على 

أن معدل العائد و الحظنا في ربحية االستثمارات  دج كهامش صافي الربح 1.7171دج من املبيعات تحقق املؤسسة ما قيمته 

دج من  1.1011دج من األصول التي تم استثماره يحقق ما قيمته  0و هذا يعني أن كل   1.1011التشغيلي لألصول تساوي 

دج من رأس املال يتم استثماره يتم  0أي أن كل  1.1271العائد على الحقوق امللكية تساوي عائد التشغيلي وأيضا  أن معدل 

املردودية االقتصادية تساوي  أنكصافي الربح و الحظنا أيضا  فيما يخص املردودية  دج كعائد أو 1.1271الحصول على 

و دج  0,0630تعطينا نتيجة االستغالل بعد الضريبة ما قيمته  دج من أصول االقتصادية 0كل  أنيعني  مما 0,0630

 أيضاو  دج كنتيجة الصافية  0,0583دج من األموال الخاصة تعطينا  0يعني أن كل   مما 0,0583املردودية املالية تساوي 

كما الحظنا أن دج  1.11دج من رقم األعمال يعطي نتيجة الصافية تقدر ب  0أن كل  أي  1.01املردودية التجارية تساوي 

دج من رقم األعمال أي املبيعات تعطينا  0و هذا ما يعني أن كل  1.21مردودية النشاط أي نسبة هامش اإلجمالي تساوي 

دج من رقم األعمال تعطينا   0أن و هذا يعني  1.11نسبة القيمة املضافة تساوي دج و أيضا  1.21هامش إجمالي قدره 

في هذه  أن( و هذه النسبة سالبة مما يعني 0,0047-أن نسبة الرافعة املالية تساوي)   دج و أيضا 1.11القيمة املضافة قدرها 

الحالة  يلعب اثر الرفع دورا سلبيا في الحالة التي تكون فيها املردودية االقتصادية اقل من معدل فوائد الديون و كل زيادة في 

فالحظنا أن  املالي اليسر و التمويل الهيكل النسبأما في ما يخص ,  ذراع الرفع تؤدي إلى انخفاض مردودية األموال الخاصة

من التمويل الخارجي أي من  %01و هذا يعني أن املؤسسة هنا تعتمد على ما نسبته  1.01ارجي لألصول هي نسبة التمويل الخ

مما يعني أن املؤسسة تعتمد على التمويل الداخلي  1.17و كذا الحظنا أن نسبة التمويل الداخلي لألصول هي  إجمالي الديون 

أي أن عالقة  1.75أن نسبة املديونية كاملة تساوي و كذا الحظنا أي من رؤوس األموال و حصص املساهمين  %17ما نسبته 
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نسبة املديونية  أنو أيضا   %75أو نسبة بين مجموع الديون و مقدار رؤوس األموال مقدمة من أصحاب املنشاة تمثل 

و مقدار األموال  بين مقدار األموال املقدمة من طرف أصحاب املشروعالنسبة  أنو هذا يعني  1.7701تساوي  األجلقصيرة 

 . %77.01الخارجية القصيرة هي 

 . 7102للسنة  و هذا ما استخلصته خالل قيامي بالتحليل املالي للمؤسسة رام للتكرير السكر
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  الخاتمة العامة:

قوائمها املالية و التي تعتبر مخرجات النظام املعلومات املحاسبي , يقوم على دراسة للمؤسسة التحليل املالي  إن  

تحليل و تشخيص , وذالك ما  أيبحيث تعتبر القوائم املالية غير كافية من اجل دراسة وضعية املالية للمؤسسة 

و و التي من بينها التوازنات املالية و النسب املالية,  أدواتهااستوجب القيام بالتحليل املالي من خالل مؤشراتها و 

التي هي عبارة عن العمليات الحسابية تتم من خالل القواعد و القوانين الحسابية معينة معيارية بهدف الوصول 

إلى النتائج الرياضية الرقمية و التي تعطي داللة معينة بحيث تترجم إلى دالالت  و تفسيرات الحرفية تهدف إلى 

تتعلق بامليزانية و هناك أدوات  أدواتؤسسة املالية , فهناك إعطاء وصف الشامل لألداء املالي و وضعية املالية للم

أخرى تتعلق بالجدول الحسابات النتائج و أخرى تتعلق بكلتاهما , و التحليل املالي يخدم  الوظائف املالية 

 للمؤسسة .

 نتائج اختبار الفرضيات:

 املالية وضعيتها التشخيص و التحليل من املؤسسة تمكن اآللية عن عبارة هي املالي التحليل إن :األولىالفرضية 

الفرضية صحيحة و  أن أيو هذا صحيح  املالية التوازنات و املالية بالنسب بينها من التي األدوات عدة خالل من

تمكن املؤسسة من معرفة وضعيتها املالية و كذا تشخيصها من خالل النتائج املستخلصة  األدواتذالك الن تلك 

 ملالي و التي من بينها النسب املالية و التوازنات املالية .التحليل ا أدواتمن 

 املتعلقة الرياضية القوانين تطبيق خالل من املالية التوازنات و املالية النسب استخدام يتم الفرضية الثانية:

 املعلومات تلك تكون  و الرياضية القوانين تلك خالل من عليها املتحصل النتائج تفسيرات كذا و املالي بالتحليل

في معالجة هذا  رأيناهما  أيو هذا صحيح  املالية القوائم بعض من مستخرجة املالي التحليل في املستخدمة

التحليل املالي و ذالك من خالل قواعدها و  أدواتخالل التحليل و التشخيص املالي يتم من  أن أياملوضوع 

القوائم  أيمن مخرجات النظام املعلومات املحاسبي  امدخالتهقوانينها الرياضية املختلفة و املعيارية تستمد 

 املالية.

 : الثالثة الفرضية
 من التي للبيانات كافيا مصدرا SCF نظام وفق املعدة و مؤسسة ألي الحالية املالية القوائم أن فيها إعتبرنا والتي

 بعيد حد إلى إعتبارها يمكن حيث و هذه الفرضية خاطئة , املالي األداء عن للتعبير كمؤشرات تستخدم أن شأنها

 والتي االستبيانات مثل أخرى  مصادر إغفال يجب ال أنه غير التوازنات املاليةو  املالية النسب حساب في كذلك

 .الدراسة محل للمؤسسة ودقيق شامل تقييم إلى الوصول  خاللها من املالي املسير تمكن

 : الرابعة  الفرضية

 على وقطعي نهائي بشكل ) املالية النسب ( املالي التحليل نسب خاصة املالية املؤشرات أن فيها افترضنا والتي

 بشكل ليس لكن للمؤسسة املالي الوضع عن تعبر أنها حيث خاطئة الفرضية هذه للمؤسسة، املالية الوضعية

التوازنات  بينها من والتي املالية املؤشرات من أخرى  بمجموعة تدعيمها يجب تقليدية، مؤشرات ألنها نظرا نهائي

 املالية .
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 نتائج الدراسة التطبيقية: -1

املوارد الثابتة قد مولت  أنتحقيق التوازن املالي و هذا يدل على  أياملال العامل موجب  رأس أننالحظ  -2

 املتداولة. األصول كل االستخدامات الثابتة و بقي منها ما ممول 

 العامل املال رأس إلى تحتاجاملؤسسة  أناملال العامل موجب و هذا يعني  رأساحتياجات  أننالحظ  -3

 .املتداولة الدورة احتياجات لتمويل الدائم

لكن من املستحسن قيام سواء   للمؤسسة الجيدة الوضعية على يدل وهذاجبة مو  الخزينة أن ظنالح -4

 بتسديد بعض الديون لسبب أن املال ال يجب أن يجمد . سواءباستثماره 

قادرة على الدفع لكن ليس  أنهاكما  إنتاجيةاملؤسسة هي مؤسسة  أن األصول نسبة السيولة  أننالحظ  -5

 . وجودات ملا لها من السيولة بل ملا لها من امل

 .الدائمة املؤسسة يمكن تسديد ديونها من خالل مواردها  أننالحظ  -6

تتحصل  املؤسسة أنباالستمرار خالل فترة املحاسبية كما نالحظ و تتحول املخزونات تتجدد  أننالحظ  -7

 .خالل فترة املحاسبية  و تسدد باالستمرار لحقوقها و ديونها على التوالي 

 التي الحالة في سلبيا دورا الرفع اثر يلعب  الحالة هذه في أن يعني مما سالبة الرافع هي نسبةنالحظ ان  -8

 إلى تؤدي الرفع ذراع في زيادة كل و الديون  فوائد معدل من اقل االقتصادية املردودية فيها تكون 

 . الخاصة األموال مردودية انخفاض

املؤسسة تعتمد  بشكل كبير على تمويل الداخلي مقارنة بالتمويل الخارجي الذي يمثل نسبة  أننالحظ  -9

 قليلة .

 بشكل كبير . مضافةيحقق قيمة  األعمالرقم  أننالحظ  -01

 

 النتائج العامة للبحث:

 في املسيرين مساعدة على يعمل كما املؤسسة حالة لدراسة ضرورية هيديةمت خطوة املالي التحليل يعتبر -0

 سبق التي اإلستراتيجية القرارات لتقييم رقابية أداة الوقت نفس في يعتبر و الصائبة، القرارات اتخاذ

 اتخاذها.

 للمؤسسة، الحقيقية املالية الوضعية عن صادقة صورة بإعطاء تسمح جوهرية أداة املالي التحليل -2

 تخص التي القرارات سواء قرارات، من العديد اتخاذ في يساهم املالي فالتحليل ذلك إلى باإلضافة

 .باملؤسسة العالقة ذات األطراف تخص التي أو تهاذا بحد املؤسسة

 .املتبعة السياسة في للمؤسسة الضعف و القوة نقاط معرفة على يساعد املالي التحليل  -3

 تفسير بغرض معينة عالقة تقييم إلى دف منها أداة فكل املالي، التحليل في املستخدمة األدوات تتعدد -4

 .معينة صورة
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 تدويل يتم بموجبها التي املختلفة املؤسسة ألنشطة األساسية الدعامة بمثابة تعد املالية الوضعية إن  -5

 ال"  يؤكد ما هو و ، املؤسسة وهف تعمل الذي العام السياق و املالية الظروف إطار في املؤسسة وظائف

 "  املالية بالوضعية إال يتحرك ش يء

 التوصيات و االقتراحات :

 .معها املتعاملين ثقة لتعزيز كلاوذ ديونها من تقليل على تعمل أن املؤسسة على -0

 .االجتماعية كالتجهيزات اإلنتاجية االستثمارات فيالزيادة   :اإلنتاجيةالطاقة  فيالزيادة  -2

 .تكاليف بأقل الطرق  أحسن استعمال أيمصاريفها  من التقليل على تعمل أن املؤسسةعلى  -3

 .وضعيتها مع يتناسب بما وتوظيفها املؤسسة نشاط لتوسيع الخاصة األموال منالدفع  -4

 في الخاصة أموالها على واالعتماد ةداملجم املوال وتوظيف تشغيل خالل من املالية املردودية تحسين -5

 .اماتداالستخ تمويل

 في يونهادل املؤسسة ديدتس رةتق على سلبا يؤثر قف تأخير أي ألن الحقوق  تحصيل على أكثر الحرص -6

 .االستحقاق دمواعي

 استمرار يضمن مما خاصة بصفة املالية املردودية و عامة بصفة املردودية بتحسين أكثر االهتمام -7

 .املؤسسة وتطوير

 رقم  من والرفع اإلنتاج متطلبات مع يتماش ى بما  استهالكها حجم في أكثر تتحكم أن املؤسسة على يجب -8

 .املؤسسة نشاط زيادة أي األعمال

 .املالية املصاريف من تنقص حكيمة استدانة سياسة انتهاج -9

 تقوم أن و القرارات نجاح في أهمية من اهل امل اليةامل علوماتامل و ليملاا التحليل بأهمية الباحث يوص ي -01

 .القرارات نجاح في فعال بدور  الوظيفية و الشخصية العوامل

 مما القرارات اتخاذ لمجا في دورات عقد و الدالي التحليل لاملجا في اإلدارية القرارات متخذي تدريب -00

 .اليامل التحليل نتائج مع بفعالية التعامل على القرارات متخذي قدرة زيادة في يسهم

 مصلحة بتخصيص ذلك و منها االستفادةو  اليامل للتحليلكبيرة  أهمية تعطي أن ؤسسةامل على حتر نق -02

 نقاط و القوة نقاط لكشف مستمرة بصفة للمؤسسة ليةاامل الوضعية معرفة أجل من هل خاصة

 .معالجتها كيفية و الضعف

 .األفضل األداءعلى الحدة للتحقيق املالي بصورة دورية و في كل وظيفة  األداءالقيام بعملية التقييم  -03

 إسقاط أي تطبيقية لدراسة وبداية دراسة كل مفتاح هو ألنه النظري  بالجانب االهتمام باحث كل على -04

 .النظري  الجانب في إليه التطرق  تم ما

 أن حيث االندماج، عمليات هي املالي التحليل مجال في منها يستفاد أن يمكن التي الهامة األمور  من -05

 املجال؛ هذا في جدا الفعالة األدوات من يعد األداء وتقييم املالي التحليل

 عنصر تقليل ثم ومن املعلومات نوعية لتحسين املالي التحليل نسب استخدام املستثمرين ىعل -06

 املخاطرة؛

 .امردوديته على إيجابيا يؤثر ذلك ألن جيدة استغالل نتيجة تحقيق على الحرص املؤسسة على يجب -07
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 البحث: آفاق

 استخدام النسب املالية في تحليل القوائم املالية  موضوع املذكرة هذه تناولت

 الوقت، وضيق الدراسة لحدود نظرا إليها التطرق  بوسعنا يكن لم باملوضوع مهمة جوانب هناك أن الحظنا وقد

 لتعالج التخصيص، من بش يء أوسع أخرى  بدراسات للقيام لاملجا افتحن قد نكون  أن نتمنى األساس هذا وعلى

و كذا إيجاد  الطويل املدى و القصير املدى على املالية الوضعية تحديد في نسب املالية و التوازنات املاليةال دور 

آليات األخرى أي أدوات األخرى التي من خاللها نستطيع القيام بالتحليل املالي و تشخيص الوضعية املالية 

 . 20و إعطاء أهمية كبيرة للتحليل املالي و تطويره بما يخدم متطلبات القرن لمؤسسة ل



115 
 

 قائمة املراجع و املصادر :

 الكتب:

د. حمزة محمود الزبيدي , التحليل املالي )تقييم األداء و التنبؤ بالفشل( , دار مؤسسة الوراق, عمان , األردن,   -

 .  0222سنة 

 . 0202د.اسعد حميد العلي ,اإلدارة املالية , الطبعة الثالثة, دار الوائل للنشر, عمان ,األردن, سنة  -

الشنطي و د.زهير الحدرب , مقدمة في اإلدارة و التحليل املالي , الطبعة األولى , دار البداية , عمان , د.أيمن  -

 . 0202األردن سنة 

تطبيقات, الطبعة األولى , دار الصفاء  مفاهيم-عبد الحكيم كراجة و اآلخرون , اإلدارة و التحليل املالي أسس -

 .   0222للنشر,عمان, األردن , سنة 

محمد الزغبي , اإلدارة و التحليل املالي , الطبعة األولى , دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ,  عمان ,  هيثم  -

  . 0222االردن , سنة 

 

 املذكرات:

بن عودة فيصل , تأثير التشخيص املالي على جودة القرارات اإلستراتيجية في املؤسسات االقتصادية , مذكرة  -

شهادة املاستر في العلوم املالية و املحاسبية تخصص التدقيق املحاسبي و  مقدمة ضمن متطلبات لنيل

مراقبة التسيير , كلية علوم اقتصادية التسيير و علوم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم , 

 22, ص 0202-0202السنة الجامعية 

 ل, مذكرة التخرج مقدمة الستكما pcnسات وفق بن والي إكرام , فعالية التحليل املالي في تقييم أداء املؤس -

متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي , كلية علوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير , جامعة عبد الحميد 

 . 0202-0202ابن باديس مستغانم , السنة الجامعية 

 مقدمة تخرج مذكرة , pcnوفق االقتصادية املؤسسة أداء تقييم في املالي التحليل بن والي إكرام, فعالية -

أكاديمي, كلية علوم اقتصادية التسيير و العلوم التجارية, جامعة عبد  ماستر شهادة نيل متطلبات الستكمال

 . 0202-0202الحميد ابن باديس مستغانم, سنة الجامعية 

للمؤسسة , مذكرة التخرج ضمن  بو بكر زين العابدين توفيق , دور التحليل املالي في تشخيص البيئة املالية -

متطلبات نيل شهادة املاستر األكاديمي , كلية علوم االقتصادية التسيير و علوم التجارية. جامعة عبد الحميد 

 . 0202-0202ابن باديس مستغانم , سنة الجامعية 
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ن متطلبات نيل زرقي نسرين , دور التحليل املالي في اتخاذ قرار منح القروض البنكية , مذكرة التخرج ضم -

شهادة ماستر أكاديمي في العلوم املحاسبية و املالية تخصص التدقيق املحاسبي و مراقبة التسيير , كلية 

علوم االقتصادية التسيير و علوم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم  , السنة الجامعية 

0202-0202. 

ملالي في تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية ,  مذكرة سارة قدوري, دور استخدام أدوات التحليل ا  -

كلية علوم االقتصادية و علوم التجارية و ’ التخرج الستكمال متطلبات شهادة املاستر األكاديمي الطور الثاني 

 . 0202-0202علوم التسيير , جامعة قاصدي مرباح ورقلة , السنة الجامعية 

التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية ملؤسسة , مذكرة التخرج مقدمة سايحي مهدي , رشيد كمال , دور  -

ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس أكاديمي في شعبة العلوم املالية و املحاسبة , كلية علوم االقتصادية و 

 .0202-0202التجارية و علوم التسيير , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ,السنة الجامعية 

عيس ى علي نور الدين , دراسة التحليل املالي كاداة لتحديد الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية و  شارف -

التنبؤ باملستقبل , مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي التخصص تدقيق 

عبد الحميد ابن باديس  املحاسبي و مراقبة التسيير , كلية علوم اقتصادية التسيير و علوم التجارية , جامعة

 . 0202-0202مستغانم , السنة الجامعية 

عائشة بوزيد , دور التحليل القوائم املالية في تقييم االداء املالي للمؤسسة , مذكرة مقدمة كجزء من  -

متطلبات نيل شهادة املاستر في علوم التسيير التخصص فحص املحاسبي , كلية العلوم االقتصادية و 

 .  0202-0202وم التسيير , جامعة محمد خيضر بسكرة , السنة الجامعية التجارية و عل

عائشة بوزيد , دور التحليل القوائم املالية في تقييم األداء املالي للمؤسسة , مذكرة مقدمة كجزء من  -

متطلبات نيل شهادة املاستر في علوم التسيير تخصص فحص املحاسبي ,كلية العلوم االقتصادية و التجارية 

 .0202-0202علوم التسيير , جامعة محمد خيضر بسكرة ,السنة الجامعية  و

عبد الرحمان حمزة شمس الدين دور أدوات التحليل املالي في تقييم مؤسسة اقتصادية , مذكرة مقدمة  -

ضمن متطلبات لنيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم التجارية تخصص التدقيق املحاسبي و مراقبة 

 . 0202-0202ة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ,السنة الجامعية التسيير , جامع

كياس علي , دور التحليل املالي في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة , مذكرة التخرج ضمن متطلبات لنيل  -

شهادة ماستير أكاديمي في العلوم املالية و املحاسبة تخصص تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير, كلية العلوم 

-0202تصادية التسيير و العلوم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم , السنة الجامعية االق

0202 . 
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كياس علي , دور التحليل املالي في تحديد الوضعية املالية للمؤسسة , مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل  -

اسبي و مراقبة التسيير , كلية علوم شهادة ماستير أكاديمي في العلوم املالية و املحاسبة تخصص تدقيق مح

 20اقتصادية التسيير و علوم التجارية  , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ,ص 

لزعر محمد سامي, التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي , مذكرة تدخل ضمن متطلبات  -

, كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير,  -ارة املاليةاإلد–نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص 

 . 0200-0200السنة الجامعية  -قسنطينة–جامعة املنتوري

ناصح حورية , أهمية نظام املعلومات املحاسبي في تقييم جودة القوائم املالية, مذكرة التخرج مقدمة ضمن  -

اقتصادية التسيير و علوم التجارية , جامعة عبد الحميد متطلبات نيل شهادة املاستر األكاديمي , كلية علوم 

 . 0202-0202ابن باديس مستغانم , سنة الجامعية:

هدي ايمان , التحليل املالي للقوائم املالية كأداة تمويل استثمارات املؤسسة , مذكرة التخرج مقدمة ضمن  -

و علوم التجارية , جامعة عبد الحميد متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي , كلية علوم اقتصادية التسيير 

 .0202-0202ابن باديس مستغانم , السنة الجامعية 

هدي إيمان , التحليل املالي للقوائم املالية كأداة تمويل استثمارات مؤسسة , مذكرة التخرج ضمن متطلبات  -

دية التسيير و نيل شهادة ماستر أكاديمي التخصص تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير, كلية علوم اقتصا

 علوم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم . 

 جريدة رسمية:

, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و  0222يوليو سنة  02قرار املؤرخ في  -

 كذا مدزنة الحسابات.

ملحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و , يحدد قواعد التقييم و ا 0222يوليو سنة  02قرار املؤرخ في  -

 كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها , الباب الثاني , الفصل الثالث .

, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و  0222يوليو سنة  02قرار املؤرخ في  -

 فصل الرابع .كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها , الباب الثاني , ال

, يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و  0222يوليو سنة  02قرار املؤرخ في  -

 كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها , الباب الثاني , الفصل الخامس .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAM SUCRE MOSTAGANEM   

SPA RAM SUCRE 

BP 58 ROUTE DE MAZAGRAN MOSTAGANEM 

RC N° : 27/00 – 0782241/00/ب 

                                                       BILAN ACTIF 

                                                     Exercice close le           31/12/2017 

ACTIF NOTE 2017  
Brut 

2017 
 mort-prov 

2017 
 NET 

2016  
NET 

ACTIF IMMOBILISE (NON 
COURANT) 
Ecart d'acquisition (ou goodwill) 
Immobilisation incorporelles 
Immobilisation corporelles 
Immobilisation en cours 
Immobilisation financières 
Titres de participation évalués 
par équivalue 
Autres participation et créances 
rattachée 
Autre titre immobilisées 
Prêtes  et autres actifs financiers 
non courante 
Impôt différés actif 
 

  
 

08.888.88 

7.377..70..77.03 

77.500.03..37 

 
 
 
 
 
 
 
.0..888.88 

 

 
 
5......7 

3.070.57....5..8 

 
 
7..777.77 

3.773.38..333..3 

77.500.03..37 

 
 

 
 
 
 
 

.0..888.88 

 
 
 
3.770...7.850.3. 

.8.0.0..50..7 

 
 
 
 
 
 
 
.0..888.88 

 

TOTAL ACTIF NON COURANT   7.335.3..3.7. 3070577..3..7 377.3..750..3 3733037.3..07 

ACTIF COURANT 
Stock et encours 
CREANCE ET EMPLOIS 
ASSIMILES 
Clients 
Autre débiteurs 
Impôts 
Autre actifs courants 
DISPONIBILITES ET ASSIMILES 
Placement et autres actifs 
financiers courant 
trésorerie 

  
3087..33..3 

 

.777.80...7. 

...73877..7 

3.5570733.78 

 
 
 
 
 

.37..05..7. 

 
 
 

778.3..78 

 
3087..33..3 

 

.7.3383.3.5. 

...73877..7 

3.5570733.78 

 
 
 
 
 

.37..05..7. 

 
73..78.5.37 

 

575.30333..8 

37..3.88.0. 

33.587533.7. 

 
 
 
 
 

.5.73357..7 

TOTAL ACTIF COURANT  33733.7.7.8. 778.3..78 33.5......7. 7..5.37..... 

TOTAL GENERAL ACTIF  53.0...3...05 3073.87337..7 ..0353088...7 .3...703...5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Tirage : 25/02/2019       Heure: 14:14          utilisateur: AD/administrateur                              imp. INFOPLUS ORAN (041 42 46 95)  

                          

 1امللحق رقم 



RAM SUCRE MOSTAGANEM  

SPA RAM SUCRE 

BP 58 ROUTE DE MAZAGRAN MOSTAGANEM 

RC N° : 27/00 – 0782241/00/ب 

                                                       BILAN PASSIF 

                                                     Exercice close le           31/12/2017 
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.83. 2017 NOTE PASSIF 
 
3.5888888.88 

 
73373..0. 

385.7..0.8.88 

 
38.33873..77 

55353.0..57 

 
 

 
3.5888888.88 

 
73373..0. 

385.7..0.8.88 

 
380078.88... 

..3.8350..7. 

 

 CAPITAUX, EMIS OU  CAPITAL OU FONDS DE 
DOTATION OU FOND 
Capital non appelé 
Primes et réserves (réserves consolidées(1))  
ECART DE REEVALUATION 
ECART D'EQUIVALENCE 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
REPORTE A NOUVEAU 
                      Part de la société consolidant(1) 
                      Part des minoritaires(1) 

 

37.33.7.....3 30.73370.....  TOTAL I 
 
 
537.33.57 

 
.733853.87 

 
 
5....3.35 

 
.335073.73 

 PASSIFS NON COURANTS 
Emprunts et dettes financières 
Impôts (différés et provisionnés)  
Droits du concédant 
Provisions et produits comptabilisé d'avance  
 

737...8..5 75.85.8.5.  TOTAL PASSIFS NON COURANTS II 
 
3.0550.77.3. 

3.03.8803..5 

.0.08.73.38 

 
377380.0..33 

3.3.53.8...7 

78083.83.38 

 PASSIFS COURANT 
Fournisseur et comptes rattaches 
Impôt 
Autres dettes  
Trésoreries passif 

70.37388..78 5373.3.00...  TOTAL PASSIFS COURANTS III 

.3...703...5. ..0353088...7  TOTAL GENERAL PASSIF 

 2امللحق رقم 



RAM SUCRE MOSTAGANEM  

SPA RAM SUCRE 

BP 58 ROUTE DE MAZAGRAN MOSTAGANEM 

RC N° : 27/00 – 0782241/00/ب 

                                                         COMPTE DE RESULTAT 

                                                   (Par nature) 

                                          Période du    01/01/2017   au      31/12/2017 

 NOTE 2017 2016 

VENTES DE MARCHANDES ET DE PRODUITS FABRIQUES , VENDES DE 
PRESTATION 
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKEE 
PRODUCTION IMMOBILISEE 
SUBVENTION D'EXPLOITATION 

  
..7833.30..7 

 
.3.0..7.830 

 
.33.3553..78 

 
507.58..33 

1- PRODUCTION DE L'EXERCICE  ...300.73..0 .3..7838..03 

ACHATES CONSOMMES 
SERVICES EXTERIEURS ET AUTRES CONSOMATIONS 

 330785777.37 

35733.33..8 
30.0.8758.53 

330.3.8...7 

2- CONSOMMATION DE L'EXERCICE  .3.785750..7 .8.733357.3. 

3- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (1-2)  5.7.073..... 5380383..... 

CHARGES DE PERSONNEL 
IMPOT , TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES 

 .757383.5..8 

...853..7 
.7.7.7505..8 

7.303.... 

4- EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION  37737.330.3. 37.83.....03 

AUTRES PRODUITS OPERATIONNELS 
AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES 
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS PROVISIONS ET PERTES DE 
VALEUR 
REPRISES SUR PERTES DE VALEUR ET PROVISIONS 

 7.730..55 

38.735.73 

5..70877.7. 

..7.38..3 

50..757..7 

573...00... 

5- RESULTAT OPERATIONNEL  375.73.77... 3.7838578.3. 

PRODUITS FINANCIERS 
CHARGES FINANCIERES 

 .3..83.70 

5.770..5. 
73.8..3. 

57.777.3. 

6- RESULTAT FINANCIER  .87.0..80 577.73.37 

7- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT (5+6)  37557.750..5 3...7.0.3.83 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 
Impôt diffères (variation ) sur résultats ordinaires      

 ...5375.... 

..583..7 
.5850057..3 
537.33.57 

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES  ....733.3.38 .37.77730.37 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES  ..7..37.0.5. .3.3.......5 

8- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES  380078.88... 38.33873..77 

ELEMENTES EXTRAORDINAIRES – PRODUITES 
ELEMENTES EXTRAORDINAIRES – CHARGES ( à préciser) 

   

9- RESULTAT EXTRAORDINAIRE     

10- RESULTAT NET DE L'EXERCICE   380078.88... 38.33873..77 

Part dans les résultats nets des sociétés mise en équivalence (1)     

11- RESULTAT NET DE L'ENSEMPLE CONSOLIDE (1)    

Dont part des minoritaires (1) 
Part du groupe (1) 
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RAM SUCRE MOSTAGANEM  

SPA RAM SUCRE 

BP 58 ROUTE DE MAZAGRAN MOSTAGANEM 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

(Méthode direct) 

                                          Période du    01/01/2017   au      31/12/2017 

 NOTE 2017 2016 

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES OPERATIONNELES 
Encaissement reçus des clients 
Somme versées aux fournisseurs et au personnel 
Intérêts et autres frais financiers payés 
Impôt sur résultats payés    

  
.3777..3...5 

...3530.3.73 

 

 
5.37...30..0 

5..07..88.53 

3.7......0 

FLUX DE TRESORERIE AVANT ELEMENTS EXTRAORDINNAIRES  58537077.07 ..730.3..3 

Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)    

1- FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
OPERATIONNELLES (A) 

 .8.37074404 6545063465 

FLUX SE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES 
D'INVESTISSEMENT 
Décaissements sur acquisition d'immobilisation corporelle ou 
incorporelle 
Décaissements sur cessions d'immobilisation corporelles ou 
incorporelle 
Décaissements sur acquisition d'immobilisation financière  
Décaissements sur cession d'immobilisation financière  
Intérêt encaissés sur placement financiers 
Dividendes et quote-part des résultat reçu   

  
.888888.88 

 
..58.77.38 

2- FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
D'INVERTISSEMENT (B) 

 6888888488-  36.8344458-  

FLUX DES TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE 
FINANCEMENT 
Encaissement suite à l'émission d'actions 
Dividendes et autres distribution effectués 
Encaissements provenant d'emprunt 
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées 

   

3- FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES 
FINANCEMENT (C) 

   

Incidence des variations des taux de change sur liquidités et 
quasi-liquidités  

   

4- VARIATION DE TRESORERIE DE LA PERIODE (A+B+C)  46.37074404 4855537455 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice   

 .5373357..7-  

.37..05..7. 
0.8.07.0..0-  
.5.73357..7 

VARIATION DE TRESORERIE DE LA PERIODE  335845505455 3.5555076453 

RAPROCHEMENT AVEC LE RESULTAT COMPTABLE  380078.88... 38.33873..77 
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RAM SUCRE MOSTAGANEM  

SPA RAM SUCRE 

BP 58 ROUTE DE MAZAGRAN MOSTAGANEM 

 

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 

 NOTE Capital social 
 

Prime 
D'émission 

Ecarte  
d'évaluation  

Ecarte de 
réévaluation 

Réserves et 
résultat 

SOLDE AU 31 DECEMBER N-2 

Changement de méthode 

comptable 

Correction d'erreurs 

significatives 

Réévaluation des 

immobilisations 

Profites non comptabilisées 

dans le compte de résultat 

Dividendes payés 

Augmentation de capital 

Résultat net de l'exercice 

SOLDE AU 31 DECEMBER N-1 

Changement de méthode 

comptable 

Correction d'erreurs 

significatives 

Réévaluation des 

immobilisations 

Profites non comptabilisées 

dans le compte de résultat 

Dividendes payés 

Augmentation de capital 

Résultat net de l'exercice 

SOLDE AU 31 DECEMBER N-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5888888.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5888888.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73373..0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73373..0. 

  

 

 

 

 

 

385.7..0.8.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385.7..0.8.88 

 
 
 

 
 
 

537.575...3. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

573573.5.50 

 
 

 
 

 

553538.0..57 

 

 

 

 

 

 

38.33873..77 
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 امللخص:

أن حيث ,يان دور التي تلعبه التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة ب إلىهذه الدراسة تهدف  

بتشخيص الوضعية املالية للمؤسسة و معرفة  تسمح لنا من بين اآلليات التي التحليل املالي هي عبارة عن اآللية

و التي من بينها النسب  و مؤشراتها أدواتهانقاط القوة لتعزيزها و نقاط الضعف ملعالجتها , وذالك عن طريق عدة 

 .املالية و التوازنات املالية و هي  تستمد مدخالتها من املخرجات النظام املعلومات املحاسبي أي القوائم املالية 

هذه الدراسة على امليدان و بالضبط على مؤسسة رام للتكرير السكر حيث قمنا بدراسة و تحليل  أسقطناكما 

للسنة  حول الوضعية املالية للمؤسسة رام للتكرير السكر عام التقرير  بإعطاءالقوائم املالية للمؤسسة و قمنا 

ه عبر بعض أدوات التحليل املالي وهي و قدمنا الوصف عام للوضعية املالية للمؤسسة في مختلف جوانب 7102

 باستخدام امليزانية و جدول الحسابات النتائج .النسب املالية و التوازنات املالية 

 الكلمات املفتاحية:

 , التشخيص املالي . التحليل املالي  أدواتالتحليل املالي ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé: 



Cet étude est  visée pour exposé le rôle que joues analyse financière pour diagnostique la situation 

Financial , a ce point que l'analyse Financial c'est un moyenne parmi les moyenne qui nous permet 

de diagnostique la situation financière d'entreprise et connaître les point forte pour le renfoncé et 

les point faible pour le traiter  par plusieurs les outilles et les indice , parmi cette eaux les racine 

financière et équilibre financière qui prendre leur entré de sorti le système d'information financière 

et comptable ( les états  financière) .  

De même que nous avons pratiqué notre étude sur le terrain exactement a l'entreprise ram a 

raffinage de sucre a ce point que nous avons fait d'étude  et annualise les états financière 

d'entreprise et faire le rapporte générale autour de situation financial d'entreprise ram de sucre 

d'année 2017 et faire le description général le situation financière de l'entreprise dans plusieurs 

leur côtés par certaine des outils d' analyse financière qui est  eaux les racine financière et équilibre 

financière on utilise le plan comptable et tableau des comptes résultats. 

Les mots clé:  

Analyse financial , les outilles analyse financial , diagnostique financière. 


