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 .و خاصة طلبة السنة الثانية ماستر تخصص تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير  
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 إلى كل من حملتهم ذاكرتي و لم تحملهم مذكرتي،       
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 قبل كل ش يء أشكر الواحد ألاحد الذي أعانني في دراستي هذه و زودني بقوة إلارادة        

 :و عمال بقوله تعالى

 "و علمك ما لم تكن تعلم، و كان فضل هللا عليك عظيما"                      

ألاستاذ، " نشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد و خاصة املشرف -

 .الذي لم يبخل عليا بش يء" يبعارفية طمأ

كما أتقدم بجزيل الشكر و العرفان لعائلتي على ما بذلوه من أجلي في حياتي و -

 .عملي هذا

كما أشكر كل عمال مؤسسة حليب النجاح بمدينة مغنية و على رأسهم -

 .الذي كان له الفضل في إعداد هذه املذكرة على أتم وجه"  رباحي العربي"

كل ألاساتذة الذين أشرفوا على تعليمنا من بداية مشوارنا الدراس ي إلى غاية  نشكر و -

 .هذه املرحلة

 . كل من ساعدني و لو بابتسامة صادقة نشكر و -

 .إلى كل هؤالء جزاهم هللا خيرا
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إن متابعة أداء املؤسسة أصبح من أهم املواضيع التي تشغل بال املسيرين داخل املؤسسة، نظرا         

فكبر حجم املؤسسات و تعدد  ،للتطورات الكبيرة و املتعددة في مختلف املجاالت التي يشهدها العالم اليوم

أنشطتها جعلها تعتمد على املعايير املحاسبة الدولية التي أثر كبير على ألاداء املالي للمؤسسة من خالل معرفة 

للوضع املالي لها،فهي تعكس النتيجة املنتظرة من وراء كل نشاط تقوم به املؤسسة ، و لتتمكن املؤسسة من 

 .فهي بحاجة إلى تقييم أدائها معرفة قدرتها على بلوغ أهدافها

إن التسيير الجيد و العقالني للمؤسسات يتوقف بالدرجة ألاولى على تحكمها في استعمال مواردها املختلفة       

بكيفية رشيدة ، و يتم هذا عن طريق الاعتماد على املسيرين ذو كفاءة عالية في استخدام ألادوات الالزمة من 

وائم املالية التي تقوم على جمع املعلومات و فرزها ، و بفضلها تسهل عملية أجل ذلك و من أهم تلك الق

تقييم النتائج و اتخاذ القرارات من قبل املسيرين ، و تكون هذه املعلومات مفيدة للمستخدمين متنوعين 

 .داخل املؤسسة و خارجها، سواء كانوا زبائن أو حتى مساهمين

ــــهدف هذه القــــــت       ــــــوائم املــــــــ ــــ ـــالية التي تصدرها املؤسسات إلى توفــ ــــ ــــير املعلومات عن املركز املالي و عــــــــ ن أدائها ـــــــ

امليزانية ،حساب النتائج، جدول تدفقات )و التغيرات الحاصلة و تحتوي القوائم املالية ألاساسية 

على معلومات متنوعة يمكن استخدامها في التحليل املالي ( حقالخزينة،جدول تغير حركة رؤوس ألاموال و املال 

و اتخاذ القرارات من أجل توقع ما سوف يحدث مستقبال، حيث تعتمد مدى صحة التحليل على دقة و صحة 

القوائم املالية املختلفة ،حيث أصبحت عملية اتخاذ القرارات معقدة و علمية بحثة ال مجال لوجود 

التمويل  لم تعد  أو الاستثمار رتجال ، و لذلك فنن القرارات دإلدارية في مجال التشغيل أوالعشوائية فيها أو الا 

ــــعملية سهلة على متخذ القرارات القيام ب ــــ ــليل املــــــــــها اعتمادا على الخبرة الذاتية دون دعمها بنتائج التحـــــــ ــــ ــــ ــــ الي ــ

نتيجة مؤثرات خارجية  لتقدم يجب أن ال يكون وليد الحظ أو الصدفة أوو توقعاته ، خاصة أن النجاح و ا

ليس للمؤسسة عليها أي تأثير ، و لذلك البد لها من تخطيط نشاطها للفترة املقبلة ، و الذي يحتاج طبعا إلى 

راسة معمقة تنفيذ و تقييم ألاداء و تحديد الانحرافات ، و هذا يعني عدم اتخاذ أي قرار إداري إال بعد إجراء د

و تحليل رقمي للقوائم املالية الختامية حيث يتسنى للمدير املالي اكتشاف نقاط القوة و استغاللها و نقاط 

الضعف التخاذ دإلجراءات التصحيحية ، لذا ال يكفي إعداد القوائم املالية إنما يجب تحليلها باستخدام 

معلومات مفيدة عن أداء املؤسسة في املاض ي و التنبؤ  ألاساليب و ألادوات املناسبة لتحويل تلك البيانات إلى

 :بمستقبلها ، و من هنا نطرح دإلشكالية الرئيسية التالية

 ما هو دور القوائم املالية في عملية تقييم الوضعية املالية للمؤسسة؟ -
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 :و ملعالجة هذه دإلشكالية نقوم بطرح ألاسئلة الفرعية التالية

  ؟ ماهية القوائم املالية-1

 ؟ستغناء على قائمة من القوائم املالية في عملية التحليلهل يمكن الا -2

 ؟للمؤسسة دون إعداد القوائم املالية الوضعية املاليةهل نستطيع معرفة -3

 :انطالقا من ألاسئلة الفرعية السابقة يمكننا تحديد الفرضيات التالية :الفرضيات

خالل فترة زمنية معينة عادة   القوائم املالية هي مجموعة من البيانات و املعلومات التي قامت بها املؤسسة-1

 .ما تكون سنة

ال يمكن الاستغناء على قائمة واحدة من القوائم املالية ألن كل قائمة مالية لها عالقة بقائمة اخرى و كل -2

 .ةقائمة تعطي صورة معينة و عملية معينة للمؤسس

ال نستطيع معرفة املركز املالي للمؤسسة دون إعداد القوائم املالية ، فالقوائم املالية هي قوائم قانونية -3

 .يفرضها مجلس املحاسبة على املؤسسات بتطبيقها و العمل بها، و كل مخالفة لهذا القانون يعاقب عليه 

 :أهمية الدراسة

يرين في املؤسسة إلى الدور الذي تلعبه القوائم املالية داخل تكمن أهمية هذا املوضوع في لفت انتباه املس 

املؤسسة ،حيث يقوم متخذ القرارات بتوظيف املعلومات املالية التي يتحصل عليها من املحيط الداخلي 

 .استمراريتها و  للمؤسسة بالدرجة ألاولى في بناء القرارات التي تحافظ على بقاء املؤسسة

 :أهداف الدراسة

 .التعرف على القوائم املالية و دورها في عملية التقييم أو التحليل املالي-1

 .إبراز أهمية القوائم املالية في املؤسسة -2

 .التعرف على حقيقة الوضع املالية ملؤسسة حليب النجاح-3

 :أسباب اختيار املوضوع

 :من أهم أسباب اختياري لهذا املوضوع ما يلي     

 :تتعلق باملوضوعو هي : أسباب موضوعية
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  أهمية جودة املعلومات املالية داخل املؤسسة و اعتبارها ألاساس الذي تبني عليه القرارات

 .املناسبة بمختلف أنواعها

 الدور الذي تلعبه املؤسسة في املجتمع. 

 محاولة إضافة مرجع جديد في املوضوع للمكتبة الجامعية. 

 :أسباب ذاتية

 رغبتي في الاطالع أكثر على املوضوع و التعرف على املفاهيم املتعلقة به. 

 جاء اختياري لهذا املوضوع بحكم التخصص الذي ادرس فيه. 

 :املنهج املستخدم في الدراسة

تتطلب دراسة و مناقشة إشكالية البحث املشار إليه سابقا، و كمحاولة الختيار صحة الفرضيات املطروحة أو 

الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي فيما يخص الجانب النظري ألن املنهج ألاكثر مالئمة لتقرير  نفيها ، تم

 .الحقائق و فهم عناصر الدراسة ، في حين تم الاعتماد على منهج دراسة حالة فيما يخص الجانب التطبيقي

 :حدود الدراسة

 مؤسسة حليب النجاح مقرها مدينة مغنية سوف تكون الدراسة امليدانية على مستوى : حدود املكانية

 .والية تلمسان

 إلى غاية  2312 -32-11يوما، وذلك لفترة ممتدة من  33ملدة أجريت الدراسة امليدانية : حدود الزمانية

 .2311-2312-2312لسنوات  املالية  قوائمحيث تتمثل في عرض ال، 11-33-2312

 :الدراسات السابقة

 .دور املعلومات املالية في تقييم ألاداء املالي للمؤسسة و اتخاذ القرارات :بن خروف جليلة -1

تهدف الدراسة إلى التعرف على املعلومات املالية الداخلية للمؤسسة ، و إبراز أهمية استخدام هذه 

على كيفية  املعلومات  الواردة في القوائم املالية في تقييم ألاداء املالي ، كما أن الباحث قام باالطالع

توظيف املعلومات املالية في تقييم ألاداء املالي و اتخاذ القرارات ، و خلصت هذه الدراسة إلى أن 

ــــاملعلومات هي التقارير املالية بصفة عامة و القوائم املالية بصفة خاصة ، و التي ي ــــ ــــجب أن تكون مالئـــ مة ـــــــ

 . القرارات املتعلقة باملؤسسة و موثقة حتى يمكن استخدامها في اتخاذ

عالج بلجياللي  2311-2312، 2مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة وهران: محمد بلجياللي-2

دراسة محمد في رسالته املعنونة التشخيص املالي و مدى مساهمته في اتخاذ القرارات دإلستراتيجية 



.مقدمة عامة  
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املالي أداة كافية للوصول إلى تقييم حقيقي  القوائم املالية للمؤسسة و تحديد إذا كان التشخيص

 .للوضعية املالية للمؤسسة

 :هيكل الدراسة

قمنا بتقسيم البحث إلى ثالثة فصول ، بحيث خصصنا الفصل ألاول ،بغية دإلملام بكل جوانب املوضوع       

نتطرق في املبحث ألاول إلى مفاهيم بصفة مفصلة للقوائم املالية أما  إلى عموميات حول القوائم املالية ،

 .القوائم املاليةعرض بحث الثاني فقد تطرقنا إلى و امل

استخدام التحليل املالي في تقييم  ، حيث نتطرق املبحث ألاول إلىمبحثينل الثاني فسنتناول فيه أما الفص    

 .خدام القوائم املالية في تقييم الوضعية املاليةاستأما املبحث الثاني . الوضعية املالية

للمؤسسة  خالل دراسة حالة  ةاملاليلوضعية تخدام القوائم املالية في تقيم او الفصل الثالث خصص الس     

، حيث احتوى املبحث ألاول على تقديم عام املؤسسة ، ثم تطرق املبحث إنتاج الحليب و مشتقاتهمؤسسة 

 ( .2311-2312-2015-)وضعية املالية للمؤسسة دراسة ال الثاني إلى
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 :                    تمهيد

مجموعة من القوائم املالية على فترات زمنية مختلفة تعكس صورة على تقوم أي املؤسسة بإعداد         

الوضع املالي للمنظمة خالل الفترة التي تغطيها، و تعتبر املحاسبة نظما دقيقا لذلك، حيث تنتهي العمليات 

ب امليزانية، حسا: املحاسبية بقوائم مالية رئيسية تحدد املركز املالي للمؤسسة، و هذه القوائم املالية هي

النتائج، جدول التدفقات النقدية، جدول حركة تغير رؤوس ألاموال و املالحق، حيث أننا سوف نتطرق في هذا 

 .  الفصل
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 .القوائم املالية عموميات حول : ألاول املبحث  

مخرجات النظام املحاسبي، القوائم املالية التي تحتوي على مختلف املعلومات املحاسبية  إن             

الضرورية املالئمة، فهي بيان محاسبي تعكس صورة الكيان الاقتصادي الذي تعبر عنه الوحدة املحاسبية 

 .املستمر خالل السنة فتقوم بتوصيل املعلومات املختلفة و املتغيرة على املوارد الاقتصادية نتيجة الاستخدام

 .وخصائصها القوائم املاليةتعريف : املطلب ألاول 

 تعريف القوائم املالية -1

 :هناك عدة تعريفات للقوائم املالية و نذكر منها

هي عبارة عن بيانات تفصيلية و إجمالية لجميع عناصر املعامالت الاقتصادية و ألانشطة في املشروع،      

و يعبر عنها بشكل أرقام  ،املعايير املحاسبية محاسبية وفق طريقة معينة بموجبتعرض في مجموعة كشوف 

ربع سنة ،  )و املالية التي تنفذها املؤسسة خالل فترة معينة تعكس جميع العمليات و ألانشطة الاقتصادية 

 1.املالي  فيتعرف القارئ من خاللها على نتيجة املؤسسة و التغيرات الحاصلة في مركزه( نصف سنة ، سنة 

هذا التعريف يبرز أن الكشوفات املالية تعد حسب طريقة معينة ، و خالل فترة زمنية محددة و أن هذه          

 .الكشوفات تعكس صورة املؤسسة الحقيقية و مركزها املالي خالل فترة زمنية معينة 

ملجموع العمليات املالية للمؤسسة خالل عرفها على أنها السجالت و التقارير املالية الرسمية ي هناك من و        

فترة زمنية ، حيث تخلص هاته القوائم املالية الوضع املالي العام و النتيجة التشغيلية للمؤسسة بهدف 

إيصال املعلومة بوضوح و دون تعقيد لجميع ألاطراف ذات الاهتمام بالوضع املالي للمؤسسة ، و في إطار ذلك 

من القوائم امللحقة التي تساعد في تبسيط و تفصيل العمليات املالية  تقوم املؤسسة بإصدار مجموعة

 ..الاقتصادية

ركز هذا التعريف على أن القوائم املالية تظهر نتيجة املؤسسة بغرض إيصاليها إلى ألاطراف املستفيدة من   

 .و أن هناك قوائم تساعد على توضيح و تفصيل العمليات املعقدة و غبر الواضحة املالية،هذه القوائم 

و تعتبر القوائم املالية من أهم أنواع التقارير املالية ، كما تعتبر ذات فائدة إلدارة املؤسسة ، ألنها توضح          

من ناحية أخرى فإن القوائم مدى نجاحها في استغالل كمية املوارد الاقتصادية املوضوعة تحت تصرفها ، و 

املالية تمثل املصدر الرئيس ي للمعلومات املحاسبية للجهات الخارجية التي تهتم بأعمال املؤسسة ، و تلخص 

                                                             
 86-86:،ص7002دار املسيرة للنشر و التوزيع، ألاردن، دريد أل شيب، مقدمة في إلادارة املالية املعاصرة،  - 1
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أو السنة ، كما تظهر القوائم املالية املركز القوائم املالية عمليات املؤسسة عن فترة محددة عادة تكون شهر 

 .1، إضافة إلى نتائج ألاعمال التي أدت إلى الوصول إلى هذا املركز املالياملالي للمؤسسة في وقت إعدادها 

عبارة عن سجالت و تقارير رسمية توجه إلى ألاطراف املستفيدة من هذه و منه نستنتج أن القوائم املالية هي 

ــاملعلومات و هناك أنواع من القوائم املالية و هي تعبر عن املركز املالي للمؤسسة فت ــــــــــ داخلية ـــــساعد ألاطراف الــ

  .قراراتهمو الخارجية باتخاذ 

 : خصائص القوائم املالية -7

حتى تكون استفادة كاملة من القوائم املالية حددت لجنة املعايير املحاسبة بعض الخصائص التي يجب أن 

 :تتوفر فيها و نذكر منها

 .و يقصد بها إمكانية فهمها بشكل مباشر كم طرف مستخدميها :الفهم قابلية -1

و يقصد بذلك أن تكون مفيدة التخاذ القرارات و تساعد في تقييم ألاحداث املتعلقة باملؤسسة  :املالئمة-7

 .سواء كانت حاضرة أو مستقبلية

بمعنى خلوها من ألاخطاء و اتصافها بصدق التعبير و عرضها للمعلومات في حدود ألاهمية  :املوثوقية -3

 1.النسبية و التكلفة و عدم حذف أي معلومة تؤثر على قرارات مستخدميها

و يقصد بذلك جعل مستخدمي القوائم املالية قادرين على مقارنتها على مدار الزمن حتى : للمقارنة القابلية -4

على اتخاذ أداء املؤسسة و مركزها املالي و ذلك باالعتماد على أسس ثابتة في عملية القياس و عرض يتعرفوا 

 2.الاقتصاديةألاثر املالي لألحداث 

 .السمات العامة للقوائم املالية: ثانيا 

 في حد ذاتها و لكنها تهدف على تقديم املعلومات التي تكون مفيدة في  القوائم املالية ليست غاية

 .الاقتصاديةاتخاذ قرارات ألاعمال و القرارات 

 ــــأهداف القوائم املالية ليست ثابتة و لكنها تتأثر بالبيئة الاقتصادية و الق ــــ ــــانونية و الســــ ــــ ــــ ـــــياســـ ــــ ــــ ية ـ

 .تقدم فيها التقارير و الاجتماعية التي

  تتأثر ألاهداف أيضا بالخصائص و القيود املتعلقة بنوعية املعلومات التي يمكن أن توفرها

 .القوائم املالية

                                                             
    

.74صدريد أل شيب  ،نفس املرجع - - 1 
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 تنتج املعلومات غالبا بصورة تقريبية و لكنها ليست دقيقة تماما. 

 الفعلتعكس املعلومات بصورة واضحة آلاثار املالية و العمليات و ألاحداث التي حدثت ب. 

  املعلومات الواردة في القوائم املالية ليست سوى مصدر واحد للمعلومات التي يحتاجها متخذ

 .ألاعمالالقرارات املتعلقة بمؤسسة 

  هناك تكلفة إلعداد و استخدام املعلومات. 

  القوائم املالية أساسا من احتياجات املستخدمين الخارجيين الذين تنقصهم سلطة  أهدافتنشأ

 .البد أن يعتمدوا على املعلومات التي تقدمها لهم إلادارة ذلك لفرض املعلومات التي يحتاجونها ، 

  يتم توجيه أهداف القوائم املالية نحو املصلحة العامة لتخدم العديد من املستخدمين و تمكنهم

تحديد مدى قدرة املؤسسة على توليد تدفقات نقدية جيدة ، و يتم صياغتها لتخدم قرارات من 

 .املستثمرين و الدائنين كمرجع يرتكزون عليه

 :      أن ألاهدافبالنسبة لألهداف الخاصة بالتقارير املالية فإنها ليست مقصورة على القوائم املالية و تبين 

 ـــالت ــــ ـــــيجلي اــــــــقرير املـــ ـــ ــــ ــــ ــــب أن يقدم معــــ ــــ ــــ ــــ ـــلومات مفيدة للمستــــــ ــــ ــــ ـــثمرين الحاليين و املرتقبين و الـــــ ــــ دائنين ــــــــ

و ذلك التخاذ القرارات املناسبة و يجب أن تكون املعلومات مفهومة لهؤالء  آلاخرينو املستخدمين 

و يتوفر لديهم الرغبة في دراسة  الاقتصاديةالذين تكون لديهم خلفية معقولة عن ألاعمال و ألاحداث 

 .معقولةاملعلومة بمثابرة 

 املرتقبين و الدائنين جل مساعدة املستثمرين الحاليين دم التقارير املادية املعلومات من أـــــــــيجب أن تق

في تقدير مقدار و توقيت و عدم التأكد املتعلق باملتحصالت النقدية املتوقعة من  آلاخرينو املستخدمين 

 .ضد ألاوراق املالية والقرو الفوائد  أو املتحصالت من املبيعات و استردا وتوزيعات ألارباح أ
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           .أهداف القوائم املالية :الثانياملطلب 

في بناء نظرية محاسبية و إن املحاسبيين قد  ألاولىإن معرفة أهداف القوائم املالية تمثل الخطوة            

ــالعلمي ب النقاشاهتموا دائما بضرورة و تحديد هذه ألاهداف خاصة عندما كلما كان  ــــــينهم حـــــــ ــــ ــــضمول مــ ــــ ــــ ــــ ون ـ

عمل تابعة للمعهد ألامريكي للمحاسبيين القانونيين الواليات املتحدة قامت مجموعة  و أشكال القوائم املالية

الذي يعد من   يولد ترو م بتحديد أصول القوائم املالية، و يعرف ذلك التقرير باسم   1623ألول مرة عام 

أهداف القوائم املالية ، ثم تتالت املحاوالت فقامت هيئة معايير أهم املحاوالت العلمية التي بذلت لتحديد 

م بخصوص أهداف املحاسبة املالية ، و في بريطانيا صدر 1626بإصدار بيان عام   FASBاملحاسبة املالية 

م حول أهمية و مضمون أهداف القوائم املالية و من أهم 1621تقرير عن معهد املحاسبيين القانونيين عام 

 :القوائم املالية ما يلي أهداف 

  املحاسبيةتزويد متخذي القرارات الاقتصادية باملعلومات. 

 خدمة املستخدمين الذين تتوفر لديهم سلطة محدودة أو مصادر محدودة للحصول على معلومات. 

 1.تقديم معلومات واقعية و تفسيرية عن العمليات وألاحداث 

 .نو قد قسمت أهداف القوائم املالية إلى قسمي

 

 .ألاهداف العامة - أ

 توفير املعلومات التي تفيد في ترشيد القرارات الاستثمارية الحاليين و املرتقبين. 

  توفير املعلومات التي تفيد تقدير التدفقات املستقبلية بحيث تسمح بالفصل بين التدفقات

 .التقديرية الحالية و املستقبلية 

 .التزاماتها و التغيرات التي طرأت على هذه املوارد و الالتزامات توفير املعلومات املتوقعة ملوارد املؤسسة و 

 .ألاهداف التفصيلية - ب

  توفير املعلومات التي تفيد في تقييم أداء املؤسسة و التي تربط بين املجهودات و الانجازات و تسمح

 .بتنبؤات سليمة و لينة وفق ألاساس النقدي

 ة و تدفق ألاموال أي تحديد مصادر التمويل و أوجه لتي تفيد في تحديد السيولا توفيرا ملعلومات

 .التصرف بهذه ألاموال

                                                             
. .76-76د حيدر علي املسعودي، مرجع ذكر سابقا، ص -م-محمد علي الحجاوي، أ  1 

.30نفس املرجع، ص   1  
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  و تقييم كفاية أدائها باستخدام  إلادارةتوفير املعلومات التي تفيد في تقييم القوائم عن املسؤولية

اء ، مع إلاشارة إلى أن القوائم املالية ال يمكنها فصل أداء إلادارة عن أدمعلومات الربحية و مكونتها 

 .املؤسسة

 توفير معلومات تتعلق بمالحظات و تغيرات إلادارة. 

باعتبارها وكيال  إلادارةو يرى أن تعدد أهداف القوائم املالية من حيث النظرة التقليدية أداة توضح إنجاز    

في التصرف في أموالها املكلفة بها، أما النظرة الحديثة فترى أهمية القوائم  الاقتصاديةعن أصحاب الوحدات 

خدمتها للمستثمرين و آلاخرين ، فهي تساعدهم في التنبؤ بنشاط الوحدة الاقتصادية و تقييم خالل  املالية من

مثل ملوارد الوحدة أدائها و إجراء املقارنات الالزمة كي يتمكنوا من اتخاذ القرارات املتعلقة باالستغالل ألا 

 .الاقتصادية املتاحة

مساعدة متخذي القرارات في التعرف على املركز املالي للشركة و ألارباح املتحققة نتيجة مزاولة هذه     

ــــالشركة نشاطاتها التشغيلية و غير التشغيلية و التوقعات املستقبلية لنتيجة هذه ألانشطة و       امل ــــ ركز املالي ـــ

يرها من التوقعات التنبؤية التي تخص مستقبال الشركة ، أي أن القوائم املالية تهدف بشكل رئيس ي إلى و غ

 .(نتائج ألاعمال، املركز املالي، التغيرات في حقوق امللكية، التدفقات النقدية): تقديم معلومات عن

عظم املستعملين ، لكنها ال توفر كافة املعلومات ، و التي قد ملاملشتركة  الاحتياجاتتلبي القوائم املالية -

يحتاجها هؤالء املستعملين في اتخاذ القرارات الاقتصادية ، و يرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن هذه القوائم 

تعكس آلاثار املالية لألحداث الاقتصادية فقط و ال توفر بالضرورة معلومات مالية مستقبلية أو معلومات 

 .مالية غير 
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 .القوائم املالية مستخدمي: الثالث املطلب

ــــشمل مستخدمي القوائم البيانات املالية املستثمرين الحاليين و املحي           ــــ ـــتملون و املوظـــــ ــــ ــــــفون و املقــــ ــــ رضين ــــــ

العمالء و الحكومات و وكالتها و الجمهور يستخدم هذه البيانات املالية لتلبية  آلاخرينو الدائنين التجاريين 

 :تياجاتحبعض احتياجاتهم املختلفة من املعلومات و تشمل هذه الا 

 :املستثمرون -أ 

ـــــبالنظر إلى العائيهتم املستثمرون و مقدمو رؤوس ألاموال باملشاريع التي يضعون فيها أموالهم   املحقق د ــــــ

أو املوقع تحقيقه من الاستثمار فيها مع مقابلة ذلك بمستوى املخاطرة املرتبطة و من ثم يحتاجون إلى 

املعلومات املحاسبية التي تمكنهم من تقييم النجاعة الاقتصادية و املالية للمؤسسة و صافي مركزها املالي 

االستثمار ، كما أنهم يهتمون بتقييم قدرة ، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات الشراء و البيع و الحفاظ ب

 .املشروع على توزيع ألارباح

 :املوظفون  - أ

يهتم املوظفون باملعلومات التي تسمح لهم بمعرفة ربحية املؤسسة و قدرتها على الاستثمار بما يحفظ        

منها بالطاقة كما أنهم يهتمون بقدرتها على دفع مكافآتهم و تعويضاتهم خاصة ما يرتبط  عملهم،مراكز 

 .و منافع التقاعد( الجزء املتغير)الربحية 

 :املقرضون  - ب

املقرضون بقدرة املؤسسة على الوفاء و على تسديد الديون في تواريخ استحقاقها كما أنهم قد  يهتم 

يهتمون بمعرفة وضعية املؤسسة و تقدير قدرتها املستقبلية بغرض اتخاذ قرار ممارسات الخيارات، 

 .كخيارات تحويل القروض مثال

  :املوردون و الدائنون آلاخرون - ت

املؤسسة على دفع املبالغ املستحقة كذلك بقدرتها على الاستمرار في نشاطها يهتمون بدورهم أيضا بقدرة 

 .إذا كانت العالقات تربطهم بها تعاقدية و ترتبط باألجل الطويل

  :آلاخرون املدينون  و العمالء - ث

يهتم العمالء بقدرة املؤسسة على استمرار في نشاطها بالنظر إلى حاجتهم إليها في مجال التموين و تسليم 

 .السلع املطلوبة منهم و تزداد هذه ألاهمية إذ كان ارتباطهم بها طويل ألاجل
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 :العمومية الوكاالت و الحكومات - ج

الحكومات و مختلف مصالحها العمومية بعملية توزيع املوارد و كيفية تنظيم نشاطات املؤسسات  تهتم 

بغرض تحديد السياسات الضريبية و الاجتماعية فضال عن الحاجات إلاحصائية التي تسمح بإعداد 

 .الحسابات الوطنية

 :الجمهور  - ح

امل معها القيام بخيارات توظيف قد يهتم الجمهور بالحصول على معلومات عن املؤسسات بغرض التع 

 .حاالت الطلب العلني لالدخار املدخرات في

 

 .قواعد إعداد القوائم املالية: املطلب الرابع

 :حول القواعد و الطرق  املحاسبية متى كانت هامة آلاتيةيشمل امللحق على املعلومات 

 .املطابقة للمعايير، كل مخالفة لهذه املعايير يجب تفسيرها و تبريرها مدى املطابقة أو عدم ( أ

 :نماط التقييم املطبقة على مختلف فصول الكشوف املالية و السيماأبيان  ( ب

 في مجال تقييم اهتالكات العناصر العينية و العناصر املعنوية الواردة في امليزانية. 

 من رأس املال70يازات ما ال يقل عن في مجال تقييم سندات املساهمة املناسبة الحت ٪. 

 في مجال تقييم ألارصدة. 

 في مجال تقييم و متابعة املخزونات. 

 في حالة مخالفة طريقة التقييم بالتكلفة التاريخية. في مجال تقييم ألاصول و الخصوم. 

 .ولة في عملية ماالاستشارة إلى طرق التقييم املعتمدة أو الاختيارات املتبعة عندما تكون عدة طرق مقب (ج

تفسيرات لعدم إدراج الحسابات في املحاسبة أو عمليات إعادة الترتيب و التعديالت للمعلومات املرقمة  (د

 .الخاصة بالسنة املالية السابقة لجعلها قابلة للمقارنة

 .جبائيةعفائية املمارسة من أجل الحصول على تخفيضات التأثير في نتيجة التدابير إلا  (ه

ـــالتأثير في النتتبرير هذه التغيرات، : تفسيرات حول وضع تغيير الطريقة أو التنظيم موضع التنفيذ (و ــــ ــــ ج و ـائـــ

 .رؤوس ألاموال الخاصة في السنة املالية الحاضرة و السنوات املالية السابقة، طريقة إلادراج في املحاسبة
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ل السنة املالية، طبيعتها، و تأثيرها في حسابات بيان ما يحتمل وقوعه من أخطاء هامة مصححة خال (ز

السنة املالية، و طريقة إلادراج في الحسابات، و إعادة معالجة املعلومات القابلة للمقارنة و الخاصة 

                            1(.حساب نموذج)بالسنة املالية السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.38املعتمدة ملسك املحاسبة و إعداد الكشوف املالية، ص، القواعد و الطرق املحاسبية 16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 1  
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 .القوائم املاليةعرض : بحث الثانيامل                                                   

 امليزانية: املطلب ألاول 

 :التعريف -1

و يقصد بامليزانية ذلك الجدول الذي يشكل قائمة ذات جانبين ، يظهر أحدهما موجودات املؤسسة            

فيظهر الجانب ألاول أصول املؤسسة،و ( أي تاريخ محدد)يظهر ألاخر التزاماتها ، و هذا في لحظة زمنية معينة 

 . و بعبارة أخرى فإن موجودات املؤسسة هي أصولها، و التزاماتها هي خصومها. في الجانب الثاني يظهر خصومها

على اعتبار أن موجودات املؤسسة البد أن  و هذه القائمة تتساوى من حيث القيمة النقدية في الجانبين

 .اتها ، سواء لصاحب املؤسسة أو آلاخرينتتساوى التزام

السلمي ، املباني ، صول إذن هي موجودات املؤسسة بقيمتها النقدية ، مثل النقديات املخزون فاأل              

تحق للغير مثل املؤسسة، أي ما يسأما الخصوم فهي التزامات  .الخ...، و مختلف الحقوق آلاالتاملعدات و 

أما رؤوس ...ات ألاخرى املستحقةو قد يشمل الخصوم بعض الحساب. وراق الدفع و حسابات الدائنين ألا 

 .مالك املؤسسةموال الخاصة فهي حق ألا 

 ترتبط بعالقة رئيسية تسمى(موال الخاصةألاصول، الخصوم، رؤوس ألا )و هذه العناصر الثالثة                

ــــــمع*أو *زانيةيمعادلة امل* ــادلة املحـــ ــــ ــــ ـــــملؤسسة من جتعبر هذه املعادلة عن التساوي بين أصول ا*.اسبةـــ ــــ ــانــــ ـــ ــــ ب، ـــ

 :آلاتية، بحيث تعطي املعادلة ألاخرصحاب املؤسسة من الجانب و حقوق الغير و أ

 

 

و يقصد بالحالة املالية (. الكيان)م الوضعية املالية للمؤسسة يو تتضمن امليزانية العناصر املرتبطة بتقي         

منفصلين عن 1ل واحد أو في شكلين ـــــــــكما تقدم امليزانية موجودات املؤسسة في شك. للمؤسسة مركزها املالي 

 .السابقة رصدة الخاصة بالسنة املاليةجارية و ألا طيات السنة املالية البعضهما البعض ، تضم مع

 .امليزانيةتعريف مكونات -1/7

 (: املوجودات) :صول ألا -1/1

                                                             
.71-70،عرض الكشوف املالية، ص   16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد- 1  

 رؤوس ألاموال الخاصة+ الخصوم= ألاصول 
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، و التي تنتظر منها املؤسسة الحصول على حداث ماضيةا و تسيطر عليها املؤسسة نتيجة أل هي موارد تراقبه

صل بصورة ملستقبلية في إمكانية أن يؤدي ألا و تتمثل املنافع الاقتصادية ا. منافع اقتصادية مستقبلية لها

 .مباشرة أو غير مباشرة إلى تدفقات نقدية أو ما يعادها تكون لصالح املؤسسة 

صل، سطة قرض إيجاري تستجيب لتعريف ألا بواو في هذا السياق فإن عناصر ألاصول التي الحصول عليها 

له، و ال يشترط  املستقبليةنافع الاقتصادية ألن املؤسسة تمارس رقابة و سيطرة علية، و تستفيد من امل

ما يعكس النظرة الواقعية الاقتصادية لجوهر  و هذا. تالكه حتى يتم تسجيله ضمن ألاصول بالضرورة ام

 . العملية بعيدا عن شكلها القانوني

، املعدات، التآلا، ساسا في املحالتو هي متمثلة أ نشاطها،ة بمزاولة و بفضل هذه املوارد تقوم املؤسس          

يير و الدوران التي تتميز بسرعة تحويل و التغ ألاخرى نتاجي بعكس العناصر و التي تتميز بطول العمر إلا ...ثثاألا

يضا قيام املؤسسة بنشاطها في صورتها العملية كالبضائع في املخازن و املوارد و اللوازم التي ، و هي التي تحدد أ

ثم بمجرد التسديد  (حقوق )نتاجية إلى مديونية لبيع أو الاستعمال في العملية إلا تتحول باستهالكها عن طريق ا

 :إلى وتقسم(حسابات جارية بنكية صندوق أو)تتحول إلى سيولة 

 ات املعنويةتالتثبي -

 التثبيتات العينية -

 التثبيتات املالية -

 .إلاهتالكات -

 .املخزونات -

 (مع تميز الضرائب املؤجلة) أصول الضريبة -

 (أعباء متبقية سلفا)ألاخرى و ألاصول املماثلة  آلاخرونالزبائن، و املدينون  -

 .خزينة ألاموال الايجابية و معدالت الخزينة الايجابية -

 

 (الالتزامات:)الخصوم-1/7

هي التزامات حالية للمؤسسة ناتجة عن أحداث ماضية، و التي تتطلب عملية سدادها و تسويتها خروج         

 .املوارد التي تملكها املؤسسة وتمثل منافع اقتصادية تدفقات من
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تتطلب الدفع من موارد املؤسسة ، و تنشا عموما نتيجة التزامات أو عقود قابلة  مطالبفهي أصال         

و تنشأ بعض . الخ...للتنفيذ قانونا بواسطة الدائن مثل حسابات الدفع و أوراق الدفع و ألاجور و الفوائد

 :و تقسم إلى نص القانون مثل الضرائبالالتزامات ب

 قفال مع تميز رأس املالاملقررة و املفتوحة عقب تاريخ إلارؤوس ألاموال قبل عمليات التوزيع  -

 .خرى و العناصر ألا و النتيجة الصافية للسنة  و الاحتياطات( في حاالت الشركات) الصادر

 الخصوم غير الجارية التي تتضمن الفائدة  -

 آلاخروناملوردون و الدائنون  -

 (مع تميز الضرائب املؤجلة) خصوم الضريبة  -

 (حواصل مثبتة سلفا) عباء و الخصوم املماثلة و ألا  آلاخروناملدينون  -

  أخرى يبرز عرض ألاصول و الخصوم في امليزانية التغيير بين عناصر جارية و غير جارية و هناك معلومات 

 .كثر من سنة للحسابات الدائنة و املدينةها و الحصة ألايزانية يوصف طبيعتتظهر في امل

 :موال الخاصةرؤوس ألا -3/1

أي فائض أصول املؤسسة على .الخصومو هي تتمثل في القيمة املتبقية في أصول املؤسسة بعد طرح كل 

 . خصومها الجارية و غير الجارية

 : امليزانية املالية  - أ

 : التعريف

، إذ تعمل على إبراز نقاط القوة و نقاط الضعف في في عملية التحليلتعتبر امليزانية املالية أداة فعالة 

 .الهيكل املالي للمؤسسة
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 .امليزانية املالية (:I-1)ل رقم جدو ال

 .يللمحلل املال مراقبة التسييرتقنيات  ،ناصر دادي عدوان: املصدر

 

 املبالغ    الخصوم                املبالغ ألاصول        

 :ألاصول الثابتة

 :القيم الثابتة

 الاستثمارات

 قيم معنوية

 قيم ثابتة

 :أخرى قيم ثابتة 

 مخزون ألامان

 سندات املساهمة

 كفاالت مدفوعة

 :ألاموال الدائمة 

 :ألاموال الخاصة

 رأس مال الشركة

 فرق إعادة التقدير

 مؤونة ألاعباء و الخسائر 

 :ديون طويلة ألاجل 

 الاستثمارات ديون 

 قروض مصرفية

 

  الخصوم الدائمةمجموع   مجموع ألاصول الثابتة 

 

 :ألاصول املتداولة

 :قيم الاستغالل

 بضائع

 مواد و لوازم 

 (تامة و نصف تامة)منتجات

 :قيم قابلة للتحقيق

 تسبيقات

 زبائن

 أوراق قبض

 :القيم الجاهزة

 البنك 

 الصندوق 

 الحساب الجاري 

  ديون قصيرة ألاجل 

  أ.ق.د.مجموع   مجموع ألاصول املتداولة

 مجموع ألاصول 

 

  مجموع الخصوم 
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 : امليزانية املالية املختصرة

 : التعريف

املالية حسب مبدأ امليزانية املالية املختصرة هي الجدول الذي يظهر لنا املجاميع الكبرى للميزانية 

استحقاقية الخصوم و سيولة ألاصول مع مراعاة في عملية التقسيم املتجانس بين عناصر كل 

 .مجموعة

 .يوضح امليزانية املختصرة(: I-2)الشكل رقم                              

 النسبة املبالغ الخصوم النسبة املبالغ ألاصول 

 ألاصول الثابتة

 قيم الاستغالل

 قابلة للتحصيلقيم 

 القيم الجاهزة

 ألاصول املتداولة

 ألاموال الدائمة  

 ألاموال الخاصة

الديون طويلة ألاجل و 

 املتوسطة

 الديون قصيرة ألاجل

  

 ٪100  املجموع ٪100  املجموع

 .47، دار املحمدية،ص01ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير للمحلل املالي، الجزء: املصدر
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 .جدول حساب النتائج: املطلب الثاني

           :التعريف -1/1

قائمة الدخل أو جدول حساب النتائج هي عبارة عن كشف إيرادات املشروع خالل فترة زمنية و          

 .نفقتها في سبيل الحصول على هذه إلايرادات وفقا ملبادئ محاسبية متفق عليهاأاملصروفات التي 

الجديد فإن حساب النتائج هو بيان ملخص لألعباء و املنتوجات املنجزة و حسب النظام املحاسبي املالي            

من الكيان خالل السنة املالية و ال يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب و يبرز بالتمييز النتيجة 

 1(.الربح أو الخسارة)لسنة املالية الصافية ل

صول مجموع ألا )صول في بداية الفترة ساس الفرق بين صافي ألا قياس قيمة الربح على أحيث يتم          

هذه  ضافية خالل تلك الفترة ، و ية الفترة بمقدار الاستثمارات إلا صول في نهاو بين صافي ألا (،مجموع الخصوم

سلوب في على هذا ألا  رأس املال ، لكن يعابسلوب يعرف بأسلوب التغير في حقوق امللكية أو املحافظة على ألا 

تقييم القدرة الكسبية للشركة و قياس أدائها، لذا يتم استخدام مدخل تحليل العمليات الذي يوفر بيانات 

 1.تفصيلية عن إلايرادات و املصاريف املرتبطة بأنشطة الشركة

الفترة املالية سواء كان صافي  آخر هو إظهار صافي نتيجة النشاط في  إن الهدف من إعداد قائمة الدخل      

عادة سنة، أو )ربح أو صافي خسارة ، فهي إذا تهدف إلى معرفة و قياس مدى نجاح املشروع خالل فترة معينة 

في استغالل املوارد املتاحة في تحقيق ألارباح ، كما يهدف إلى تزويد املهتمين بالقوائم املالية بما ( نصف سنة

قتصادية للوحدة، و كذا املعلومات التي تساعدهم على التنبؤ بمقدار و توقيت و يمكنهم من معرفة الكفاءة الا

 8.درجة  عدم التأكد املصاحبة للتدفقات النقدية للمستقبل

 .عناصر قائمة حساب النتائج-7/1

هي نقصان في املنافع الاقتصادية أثناء الفترة املحاسبية في شكل خروج أو استنفاذ قيم ألاصول، أو  :ألاعباء-أ

حدوث التزامات التي تؤدي إلى نقصان في ألاموال الخاصة، بخالف تلك التي ترتبط بتوزيعات املساهمين في 

 2.س املالأر 

                                                             
.77-71، عرض حساب نتائج، ص16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد - 1  

.77ص الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، نفس املرجع، - 2  
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صول، أو رة ، في شكل دخول أو تزايد في ألا الل الدو تتمثل النواتج في تزايد املنافع الاقتصادية خ :النواتج -ب

التي يترتب عنها زيادة في رؤوس ألاموال الخاصة، ما عدا تلك املتعلقة بالزيادة في رؤوس تتناقص في الخصوم، 

 .ألاموال الخاصة الناتجة عن الزيادة في املساهمات

 :عرض جدول تدفقات الخزينة -3/1

جدول حساب النتائج النتيجة الصافية للسنة املالية، سواء كانت ربحا أو خسارة و يحتوي هذا الجدول  يظهر 

 :على املعلومات التالية

الهامش إلاجمالي، :)تحليل ألاعباء حسب طبيعتها ، الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية آلاتية -

 (.القيمة املضافة، الفائض إلاجمالي لالستغالل

  .نشطة العاديةمنتجات ألا -

 .املنتجات املالية و ألاعباء املالية -

 .أعباء العاملين -

 .و خسائر القيمة التي تخص التثبيتات غير املادية لإلهالكخصصات م -

 .نشطة العاديةنتيجة ألا -

 .الضرائب و الرسوم و التسديدات املماثلة -

 (منتجات و أعباء)غير العاديةالعناصر  -

 .النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع -

 .ى شركات املساهمةلنسبة إلسهم باالنتيجة الصافية لكل سهم من ألا  -
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 .حساب النتائج حسب الطبيعة(: I-3)ل رقمجدو ال

الدورة أرصدة  مالحظة .نالبيا                     

 الحالية

أرصدة الدورة 

 السابقة

 رقم ألاعمال

 تغير املخزون

 إلانتاج املثبت

 الاستغاللإعانات 

   

    إنتاج السنة املالية(1)

 املشتريات املستهلكة

 ألاخرى و الاستهالكات  الخدمات الخارجية

   

    استهالك السنة املالية(7)

    (7-1)لالستغاللالقيمة املضافة  3

 أعباء العاملين

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشابهة

   

    لالستغاللالفائض إلاجمالي  4

 ألاخرى املنتجات العملياتية 

 ألاخرى ألاعباء العملياتية 

 املخصصات لالستهالكات و ألارصدة

 استناف عن الخسائر القيمة و الفائدة

   

    النتيجة العملياتية1

 املنتجات املالية

 ألاعباء املالية

   

    النتيجة املالية8

    (8+1)الضرائب النتيجة العادية قبل 2

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 الضرائب املؤجلة حول النتائج العادية

 مجموع املنتجات لألنشطة العادية

 مجموع أعباء لألنشطة العادية

   

    النتيجة الصافية لألنشطة العادية6
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 منتجات-العناصر غبر العادية

 أعباء-غير العاديةالعناصر 

 غير العادية النتيجة

   

 النتيجة الصافية للسنة املالية6

 

   

 .142،ص7017شعيب شنوف، التحليل املالي الحديث طبقا للمعايير الدولية ، الطبعة ألاولى، دار زهران للنشر و التوزيع، ألاردن،: املصدر

 

 

 .حساب النتائج حسب الوظيفة (I-4 :ل رقمجدو ال - ب

الدورة أرصدة  املالحظة  البيانات                      

 الحالية

الدورة أرصدة 

 السابقة

 قم ألاعمالر 

 كلفة املبيعات

   

    إلاجماليهامش الربح 

 عملياتية أخرى منتجات 

 التكاليف التجارية

 ألاعباء املالية

 عملياتية أخرى أعباء 

   

    النتيجة العملياتية

مصاريف )تقديم تفاصيل ألاعباء حسب النوع 

 (، املخصصات لالهتالكات العاملين

 منتجات مالية

 ألاعباء املالية

   

    النتيجة العادية قبل الضرائب 

    الضرائب الواجبة على النتائج العادية

    الضرائب املؤجلة على النتائج العادية النتيجة 

    الصافية لألنشطة العادية

 ألاعباء غير العادية

 املنتجات غير العادية

 

   

    النتيجة الصافية للسنة املالية
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 حصة الشركات املوضوع في النتائج الصافية

 النتيجة الصافية للمجموع

 منها حصة ذوي ألاقلية 

 حصة املجمع

   

 ناصر دادي عدون : املصدر

 

 

 (.التدفقات النقدية)جدول تدفقات الخزينة: املطلب الثالث

 .التعريف -1/1

تزويد معلومات عن املقبوضات ائمة التغيرات في املركز املالي لمحل قحلت قائمة التدفقات النقدية لقد           

قائمة  ) و املدفوعات النقدية للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة كهدف أساس ي ، حيث ظهرت هذه القائمة

أصدر مجلس املحاسبة ، كما 61بموجب املعيار املحاسبي رقم1626أ عام .م.في الو(التدفقات النقدية

املتعلق ب قائمة كصادر 10رقم  بموجب معيار التقرير املالي 1661البريطاني قوائم التدفق النقدي سنة 

 .موال و أوجه استخدامها ألا 

يعرف بجدول تدفقات الخزينة أو قائمة التدفقات النقدية و التي هي عبارة عن ألاداة الدقيقة           

املوارد املالية و استخداماتها، و ذلك اعتمادا على عنصر الخزينة الذي فعالية تسيير املستخدمة للحكم على 

ساس ة املؤسسة، و يتم إعداد هذه القائمة وفق ألا يكثر موضوعية في الحكم على تسيير ماليعد املعيار ألا

ة ضمن ثالث النقدي عن طريق تقسيم التدفقات النقدية إلى تدفقات نقدية داخلة و تدفقات نقدية خارج

 .نشطة التمويليةنشطة الاستثمارية و ألانشطة رئيسية هي ألانشطة التشغيلية و ألاأ

إن املعلومات املتعلقة بالتدفقات النقدية لها عدة فوائد في حالة استخدام هذه القائمة مع القوائم املالية 

رات في صافي موجودات ، فإنه يمكن الحصول على معلومات تمكن املستخدمين من تقييم التغيألاخرى 

ثير على املقادير و توقيت الحصول على التدفقات لي و قدرتها على املقادير في التأاملؤسسة و هيكلها التموي

 1.النقدية 

و تستخدم املعلومات املتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية غالبا كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقادير و توقيت 

، كما أنها تعتبر مفيدة في مراجعة و تقييم دقة تحديد عوامل  التأكد املرتبطة بهات املستقبلية و التدفقا

                                                             
  .73، جدول سيولة الخزينة، ص 16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -1
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التقديرات املاضية للتدفقات املستقبلية، أي أن املعلومات املتعلقة بالتدفقات النقدية تفيد في قياس قدرة 

تمكنهم من عمل و كذلك مساعدة املستخدمين على بناء نماذج املؤسسة على توليد النقدية و ما يعادلها 

 .فيها يتعلق بالقيم الحالية للتدفقات النقدية ملختلف املؤسسات املقارناتتقديرات و 

الهدف من جدول سيولة الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان  -

 .ملاليةعلى توليد ألاموال و نظائرها و كذلك املعلومات بشأن استخدام هذه السيولة ا

أثناء السنة املالية حسب و مخارج املوجودات املالية الحاصلة  مدا خيليقدم جدول سيولة  الخزينة  -

 (.مصدرها)منشئها 

ألانشطة التي تتولد عنها منتوجات و غيرها من ألانشطة غير )التدفقات التي تولدها ألانشطة العملياتية  -

 (.املرتبطة ال باالستثمار و ال بالتمويل

عمليات سحب أموال عن اقتناء و تحصيل ألموال عن بيع )التدفقات املالية التي تولدها أنشطة الاستثمار -

 (.أصول طويل ألاجل

أنشطة تكون نتيجتها تغيير حجم و بنية ألاموال الخاصة أو )التدفقات الناشئة  عن أنشطة تمويل  -

 (.القروض

بصورة دائمة من سنة مالية قدم كال على حدة و ترتب تدفقات أموال متأتية من فوائد و حصص أسهم،ت -

 .في ألانشطة العملياتية لالستثمار أو التمويل أخرى إلى سنة مالية 

 .تقدم تدفقات ألاموال الناتجة عن ألانشطة العملياتية إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة -

 :الطريقة املباشرة املوص ى بها تتمثل في          

قصد إبراز ...( الزبائن املوردون، الضرائب) يم الفصول الرئيسية لدخول و خروج ألاموال إلاجمالية تقد -

 .تدفق مالي صاف

 .املقصودةتقريب هذا الدفق املالي الصافي إلى النتيجة قبل ضريبة الفترة  -

 :الطريقة غير املباشرة تتمثل في      

 :بالحسبان ألاخذ مع املالية للسنة الصافية النتيجة تصحيح 

 ...(.،تغيرات املورديناهتالكات،تغيرات الزبائن،املخزونات) في الخزينة  التأثير املعامالت دون  أثار  -
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 (.ضرائب مؤجلة) التفاوتات أو التسويات  -

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

 1. التدفقات تقدم كال على حدى

 :املوجودات املالية هي  -

بما في ذلك الكشوفات املصرفية القابلة .) السيوالت التي تشمل ألاموال في الصندوق و الودائع عند إلاطالع  -

 .للتسديد بناء على الطلب و غير ذلك من تسهيالت الصندوق 

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

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

 :على أنها مبلغ صاف آلاتيةيمكن تقديم التدفقات املالية  -

 .السيوالت أو شبه السيوالت املحتازة لحساب الزبائن -

 .املبالغ املرتفعة و الاستحقاقات القصيرةتيرة الدوران ،العناصر سريعة و  -

 .طرق عرض جدول تدفقات الخزينة-

جدول سيولة الخزينة يهدف إلى إعطاء مستعملي القوائم املالية قاعدة تقييم قدرة املؤسسة على تسيير          

الخزينة، باإلضافة إلى معلومات حول استعمال هذه التدفقات ، و تتبع أهمية هذه القائمة املالية في املؤسسة 

ا ، فاملؤسسة عليها دائما أن تسعى لتحقيق و من ألاهمية الحيوية لتوفير النقدية لدفع مستحقاتها و التزاماته

توازن مدروس بين السيولة و الربحية باعتبارها هدفين متعارضين في املؤسسة، فهي تمكن من تحديد املركز 

في لحظة زمنية معينة عي عادة نهاية السنة املالية، أي تمثل رصيد التدفقات النقدية النقدي للمؤسسة 

 الاستثماريةمنها أثناء القيام باألنشطة التشغيلية، ألانشطة التمويلية، ألانشطة الواردة للمؤسسة و الصادرة 

 .خالل الدورة املالية للمؤسسة

إن ألانظمة و اللوائح تتطلب تقديم جدول تدفقات الخزينة في إطار ثالث فئات تمثل أنشطة املؤسسة         

 .طة الاستثمارية ، ألانشطة التمويلية، و النش(الاستغالل)تدفقات من ألانشطة التشغيلية: و هي

 

                                                             
.71-74، جدول سيولة الخزينة، ص 16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  - 1  



 .القوائم املالية إعدادا و عرضها: الفصل ألاول 

 

 28 

 (:الاستغالل) شطة التشغيليةألان 

ألانشطة التشغيلية الناتجة عن ألانشطة الرئيسية املولدة للدخل، و تلك التي ال تعتبر من النشاطات 

الاستثمارية أو التمويلية ، أي التدفقات النقدية التي تصنف في هذه الفئة تشمل ألاموال املستلمة من 

 .العمالء أو التي دفعت للموردين بما في ذلك املوردين الداخلين للخدمات و هم العمال

  الاستثماريةألانشطة: 

ألانشطة الاستثمارية الناتجة عن النشاطات املتمثلة في امتالك ألاصول طويلة ألاجل أو التخلص منها، و 

 .د التي تعادل النقديةالتي ال تدخل ضمن البنو (ألاصول املالية)غيرها من الاستثمارات 

 ألانشطة التمويلية: 

إكتتاب في ألاسهم، و )ال الخاصة أو ألاموال املقترضة ألانشطة التمويلية هي تلك الناتجة عن تغير ألامو 

 .(تسديد القروض

هذا التقسيم لتدفقات النقدية يسمح بالحصول على تفسير في النقدية بين بداية و نهاية الدورة املالية ، 

ننس ى أن امللحق يقدم املزيد من املعلومات املفيدة الالزمة الستكمال تحليل جدول تدفقات  كما ال 

 .ةالنقدية، و الجدول التالي يوضح باألمثلة عن أنواع التدفقات النقدية ألنشطة املؤسس
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 .أنواع التدفقات النقدية ألنشطة املؤسسة: (I-5)ل رقم جدو ال

 

 نوع التدفقات

 املشروعأنشطة 

 التمويلية الاستثمارية التشغيلية

 

 

 التدفقات

 النقدية

 الداخلة

 

البضاعة أو املتحصالت من بيع  -

 .تأدية خدمة

 

 

 .إيرادات الفوائد و التوزيعات -

املتحصالت من تحصيل -

 و بيع القروض للغير

و الاستثمارات في الديون 

 (.السندات و ألاسهم)امللكية 

آلاالت و املتحصالت من بيع -

 .ألاصول الثابتة ألاخرى 

املتحصالت من إصدار -

 .ألاسهم 

املتحصالت من إصدار -

السندات و الحصول على 

 .القروض طويلة ألاجل

 

 

 التدفقات

 النقدية الخارجة

 

املدفوعات النقدية للدائنين -

شراء املواد و املهمات و املخزون )

 (.السلمي

أجور و )لعاملين لتسديدات -

 (مرتبات

 .الضرائب، الفوائد -

 .املصروفات التشغيلية ألاخرى -

 .القروض املمنوحة للغير-

في ألاسهم  الاستثماراتشراء -

 .و السندات لشركات أخرى 

 .شراء آلاالت و املعدات -

 .التوزيعاتسداد  -

إعداد شراء ألاسهم -

 (.أسهم الخزينة)

القروض )سداد الديون  -

 (.طويلة ألاجل و السندات

 716-716،ص ص 7001، املحاسبة، دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة ألاولى، عمان، ألاردن ، نظريةسامي محمد الوقاد: املصدر

 

 .جدول تغير حركة رؤوس ألاموال: املطلب الرابع

املكونة جدول يقوم بتحليل الحركات الحاصلة في العناصر  جدول تغيرات ألاموال الخاصة هو :التعريف 1-1

ثناء القيام بنشاطها ، فهو بيان ملخص يعرض نتيجة الفترة، و كذلك ألاعباء و لألموال الخاصة للمؤسسة أ

في ألاموال الخاصة، إذا هذا البيان يقدم أثار تغيرات الطرق املنتهجة على الدورة النتائج التي تحمل مباشرة 

سمح س املال ، يو قسائم و حصص و تغيرات رأ(حتجزة ألارباح امل)املالية،كما يعرض أيضا رصيد الاحتياطات 

يشير إلى حتياط لابمقارنة بين القيم املحاسبية في بداية و نهاية السنة املالية لكل فئات رأس املال و كل 

 .مختلف العناصر 
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 :عرض جدول تغير ألاموال الخاصة -7-1

 .التغيرات في ألاموال الخاصة(:  06)ل رقم لجدو ا

رأس املال  مالحظات 

  الاجتماعي

عالوة 

 إلاصدار

فرق 

 التقييم 

فرق 

إعادة 

 التقييم

 الاحتياطات

 و النتيجة

 املجموع

         7-ن /31/17في  -الرصيد 

 تغير الطرق املحاسبية

 خطاءألا تصحيح الجوهرية

 تقييم الاستثمارات

 الخسائر غير املقيدة في , ألارباح أ

 النتيجةجدول 

 و حصص أرباح مدفوعة  /قسائم

 الرفع في رأس املال

 النتيجة الصافية للدورة 

 1-ن/31/17الرصيد في -

 تغير الطرق املحاسبية

 تصحيح ألاخطاء الجوهرية

 تقييم الاستثمارات

 غير املقيدة في  ألارباح أو الخسائر 

 النتيجة/ جدول ح

 قسائم و حصص أرباح مدفوعة

 الرفع في رأس املال 

 النتيجة الصافية للدورة 

 ن/31/17الرصيد في 

 
 .31ص ،16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: املصدر
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 .املالحق: الخامساملطلب 

 : التعريف -1

هذه املعلومات تكتس ي طابعا متى كانت  آلاتيةيشمل ملحق الكشوف املالية على معلومات تخص النقاط           

 :عمليات الواردة في الكشوف املاليةو كانت مفيدة لفهم الهاما أ

  املطابقة للمعايير )و الطرق املحاسبية املعتمدة ملسك املحاسبة و إعداد الكشوف املاليةالقواعد

 1.مبررةموضحة و كل مخالفة لها مفسرة و 

  مكمالت إلاعالم الضرورية لحسن فهم امليزانية و حساب النتائج، و جدول سيولة الخزينة و جدول

 .تغير ألاموال الخاصة

  املشاركة، و املؤسسات املشتركة، و الفروع أو الشركة ألام و كذلك املعلومات التي تخص الكيانات

طبيعة العالقات، نمط املعاملة،  :مسيريهااملعامالت التي تتم عند الاقتضاء مع هذه الكيانات أو 

 .حجم مبلغ املعامالت، سياسة تحديد ألاسعار التي تخص هذه املعامالت

 أو التي تعني بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على صورة  املعلومات ذات الطابع العام

 .وفية

     نموذج الكشوف )7هناك قائمة باملعلومات التي يجب ذكرها في امللحق مقترحة في امللحق و                      

 (.املالية

 ن أبواب و كل فصل أو باب م. ملالحظات امللحقة بالكشوف املالية موضوع تقديم منظمتكون ا

امليزانية، حساب النتائج،و جدول سيولة الخزينة، و جدول تغير  رؤوس ألاموال الخاصة يحيل إلى 

 .إلاعالم املناسب له في املالحظات امللحقة

   إذا طرأت حوادث عقب تاريخ إقفال السنة املالية، و لم تؤثر في وضع ألاصل أو الخصم بالنسبة إلى

غير أن هذه الحوادث تكون موضوع ( تقويم)ضرورة إلجراء أي تصحيحالفترة السابقة لإلقفال، فال 

إغفالها في القرارات التي يتخذها إعالم بها في امللحق إذا كانت ذات أهمية بحيث يمكن أن يؤثر 

 :مستعملو الكشوف املالية، و حينئذ فإن إلاعالم يبين ما يأتي

 طبيعة الحادث. 

 أو ألاسباب التي تجعل التأثير املالي ال يمكن تقديره تقدير التأثير املالي. 

                                                             
.71، ص  16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد - 1  
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تقدم الكيانات التي تستعين باالدخار العمومي الذي يوفر املعلومات الخصوصية الضرورية ملستعملي 

 :الكشوف املالية من أجل

 فهم النجاعة املاضية. 

 1.تقييم ألاخطار و مردودية الكيان 

  ،استنادا إلى كشوفها املالية املدمجة، معلومات تخصو في هذا إلاطار، تقدم على الخصوص: 

 .التابعة لنشاطهاو الخدمات   املتوجاتمختلف أنماط 

 مختلف املناطق الجغرافية التي تعمل فيها. 

  يتعين على الكيانات امللزمة بنشر كشوف مالية و وسيطة أن تحترم في إعداد هذه الكشوف، نفس

قتضاء، و نفس املضمون، و نفس الطرق املحاسبية املقررة طريقة التقديم في شكل مختصر عند الا

 .للكشوف املالية ألخر السنة املالية

 

  

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                             
.71، امللحق،   16رية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ - 1  
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 :ألاول  خالصة الفصل

توفرها القوائم املالية، فهي توصل بعد التعرف على القوائم املالية يمكن استنتاج أهمية املعلومات التي        

رسالة مفهومة و واضحة ملستخدمي املعلومات املوجودة بالقوائم املالية عن نشاط املؤسسة و النتائج 

املتحصل عليها كما أنها تساعد في تقييم أداء املؤسسة و الحكم على مدى كفاءتها و على مركزها املالي، و إذا 

 .كانت تحقق أهدافها املرجوة أوال

كما أن املعلومات تساعد إلادارة و مختلف مستخدمي القوائم املالية على اتخاذ القرارات املناسبة في الوقت 

 .املناسب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييم الوضعية  :الثانيالفصل 

 .املالية للمؤسسة
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 : تمهيد

تزايدت أهمية املعلومات املحاسبية بسبب التطورات العديدة التي شهدها العالم اليوم في مختلف          

دقتها و جودتها هو املجاالت ،حيث أن املعلومات املحاسبية تلعب دورا كبيرا في تقييم أداء املؤسسة ، ألن 

ألاساس الذي تبنى عليها القرارات الهامة التي تؤثر مباشرة على املؤسسة ، و لغرض إلافصاح عن املعلومات 

 .املوجودة في القوائم املالية كان البد من ظهور التحليل املالي

شرات الكمية و النوعية إن التحليل املالي عملية يتم من خاللها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من املؤ          

حول نشاط املؤسسة تساهم في تحديد أهمية و خواص ألانشطة التشغيلية و املالية للمؤسسة و ذلك من 

خالل معلومات تستخرج كم القوائم املالية و مصادر أخرى ،لكي يتم استخدام هذه املؤشرات في تقييم أداء 

يم بهدف إلى معرفة نقاط القوة و تعزيزها  و نقاط املؤسسة بقصد اتخاذ القرارات املناسبة ، أي أن تقي

 .الضعف و محاولة إيجاد حلول مناسبة لها
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 .استخدام التحليل املالي في تقييم الوضعية املالية :املبحث ألاول 

يعتبر التحليل املالي موضوع هام من مواضيع املواضيع إلادارة املالية و ضرورة قصوى للتخطيط املالي           

باستعمال وسائل و طرق تهدف ( فصل أو سنة أو أكثر)السليم فيعتبر تشخيص لحالة املؤسسة لفترة معينة

ا الفحص يكون عن طريق الدراسة بمجملها إلى فحص السياسات املالية املتبعة من طرف املؤسسة و هذ

التفصيلية للبيانات املالية املتبعة لفهم مداوالتها و محاولة تفسيرها و هذا ما سنتطرق إليه من تعريف 

 .التحليل املالي و أهدافه و خصائصه زيادة على ذلك البيانات املستعملة في مراحل التحليل املالي للمؤسسة

 .اليأهداف التحليل امل :املطلب ألاول  

 .تعريف التحليل املالي : 1-1

 :هناك عدة تعريفات للتحليل املالي من أهمها ما يلي

التحليل املالي هو عبارة عن دراسة الوضعية أو الحالة املالية للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة و ذلك 

الصناعية في املاض ي و للحصول على معلومات تستعمل في اتخاذ القرارات و تقييم أداء املؤسسات التجارية و 

الحاضر، و يعرف أيضا أنه مرحلة دراسة و تشخيص الحالة للمؤسسة أي تحليل النشاط و املردودية و 

التوازن املالي و تمويل املؤسسة عن طريق تحليل املعطيات التاريخية املاضية أي دراسة تفصيلية للبيانات 

ؤسسة و على أساسها يتم اقتراح إجراءات لتحسين هذه املالية و القيام بتقديرات و تنبؤات تخص مستقبل امل

 1.الوضعية

 :تتمثل فيما يلي. خصائص التحليل املالي: 1-2

 التخاذهو عملية تحويل البيانات املالية الواردة في القوائم املالية إلى معلومات تستعمل كأساس  -1

 .القرارات

 .النشاط املالي يشمل كافة ألانشطة عند كل املستويات إلادارية و ليس فقط -2
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 1.هو نشاط مستمر في املؤسسة -3

 .ذ القراراتاملعلومات املساعدة في عملية اتخايميز بين كل من البيانات و  -4

 .ال يقتصر على بيانات مالية محدودة بل يمتد إلى امليزانية و قوائم الدخل -5

 

 

 .  أهداف التحليل املالي: 1-3

عموما تتمثل هذه ألاهداف إلى  الاقتصاديين و تختلف أهداف التحليل املالي على حسب احتياجات ألاعوان 

 :تحقيق الغايات التالية

تعتبر نتائج التحليل املالي من أهم ألاسس التي يستند عليها متخذ القرار من اجل الحكم : للشركة بالنسبة-1

 1:، و بالتالي فإن التحليل املالي يهدف إلىتثمار ألافضلدارة و قدرتها على الاسعلى مدى كفاءة إلا 

 تقييم الوضع املالي و النقدي للشركة. 

 تقييم نتائج و قراءات الاستثمار و التمويل. 

 سبابهالتي تخللت أداء الشركة مع تشخيص أتحديد مختلف الانحرافات ا. 

 و الخطط املستقبلية  املوازناتمن نتائج التحليل إلعداد  الاستفادة. 

 مام الشركة و التي يمكن استثمارهاتحديد الفرص املتاحة أ. 

 التنبؤ باحتماالت الفشل التي تواجه الشركة. 

 يعتبر التحليل املالي مصدرا للمعلومات الكمية و النوعية ملتخذي القرار. 

 1.تقييم مالئمة الشركة في ألاجل الطويل و القصير 

  الائتماني للمؤسسة و كذلك تحديد مركزها املاليمعرفة املركز. 

  طة نشكفاءة ألاتقييم صالحية السياسات التشغيلية و املالية التي تتبعها املؤسسة من خالل تقييم

 .نتاجية و املالية لها التسويقية و إلا 

 الفعلي  املؤسسة تحديد القيمة الاستثمارية للمؤسسة و التخطيط لسياستها املالية للحكم على مركز

 .في السوق 

                                                             
 .26،ص 2002،دروس وتطبيقات، دار وائل لنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، سنة(الادارة املالية) إلياس بن ساس ي ، يوسف قرش ي، التسيير املالي  1
 .26-26ص –،دروس وتطبيقات،ص (الادارة املالية) إلياس بن ساس ي ، يوسف قرش ي، التسيير املالي مرجع سبق ذكره،  1
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  استثماري تحديد نسبة املخاطر املحيطة بكل عملية مالية أو نشاط . 

 املساعدة في اتخاذ القرارات املالية بأقل تكلفة و على أعلى عائد. 

  تقديم املعلومات املالية الجاهزة التي تساعد املسؤولين في كل املواقع عند اتخاذ القرارات التي لها اثر

 .مالي

  أصحاب ألاموال باالستثمار إلى مجاالت الاستثمار املختلفة و العائد املتوقع من كل مجالتوجيه. 

 تحديد نسبة العائد املتحقق على أموال املالك في كل مؤسسة و درجة املخاطر املرافقة لها. 

 تحديد نسبة نجاح املؤسسة في تحقيق أهدافها و نسبة ألارباح املحققة. 

 التمويل تقييم مدلى كفاءة سياسات. 

  صول و الخصومتقييم مدى كفاءة إدارة ألا. 

 (.الفشل املالي)تقييم قدرة املؤسسة على الاستمرارية 

 م ألاداءأدوات التخطيط و الرقابة و تقيي بعض املؤشرات التي توفر لإلدارة استنباط. 

ت التي لعا هذه ألاغراض أو الاستخدامات تبين مدى أهمية التحليل املالي سواء للمؤسسة أو الجها

مصلحة باملؤسسة مثل املصارف و املساهمين و املستثمرين ، و عليه فغن التساؤالت التي يثيرها التحليل 

املالي كثيرة و متعددة ، تمكن إدارة املؤسسة من الاستفادة من نتائج أعمالها في املاض ي و الاستنارة به 

منهج عمل التساؤالت التي تثيرها عملية للمستقبل ، و تعقب عملية التحليل املالي وضع إجابات و 

التحليل املالي ، و عادة فإن هذه التساؤالت تتمحور في الاستفسار عن مدى قدرة املركز املالي للمؤسسة 

 سالطويلة ألاجل التي يتكون منها رأللوفاء بالتزاماتها الاعتيادية دون مشاكل و طبيعة مصادر التمويل 

يلة ألاجل ، و من هذه التساؤالت س مال و مصادر التمويل طو القائمة بين كل رألة ، و العالقة ال و هيكامل

صولها و مدى إقناع حملة يضا الاستفسار عن الكفاءة التشغيلية للمؤسسة في استخدام و تشغيل أأ

مان أو الاطمئنان على أموالهم و حقوقهم ، و لكي يكون التحليل هم عن ربحية املؤسسة بما يحقق ألا سألا 

الي أهمية فإنه يرتكز على وجود البيانات و املعلومات وجودتها و استخدام أداة التحليل املناسبة سواء امل

اسبا و أن نن يكون توقيتها ميانات مالئمة لعملية التحليل و أكانت بأسلوب كمي أو نوعي ، و أن تكون الب

 .يكون التحليل موضوعيا و ليس مبهما

باملعرفة التامة لطبيعة عمل اك املحلل الناجح و املقتدر ن يكون هنومات يجب أبعد أن تتوفر هذه املعلو     

رة على تفسير النتائج، إن توافر د ذلك في القداملؤسسة و مؤهل عمليا و علميا للقيام بهذه الوظيفة بما يساع

لتحليل املالي هو تفسير املحلل الناجح و املنهج العلمي تعتبر من ركائز التحليل املالي و نجاحه ألن الهدف من ا

 .القوائم املالية أو التقارير املالية
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 .زمة للتحليلال مصادر املعلومات املالية ال:1-4

 :زمة لتحليل أي مؤسسة إلى نوعين هماال يمكن تقسيم مصادر املعلومات املالية ال

 :و تشمل املصادر الداخلية للمعلومات املالية ما يلي :نفسها املؤسسة من داخلية مصادر -1

و تشمل أربع قوائم أساسية هي قائمة املركز املالي ، قائمة الدخل، قائمة : ساسيةألا  املالية القوائم-1

 .التغيرات في حقوق امللكية، قائمة التدفقات النقدية

املالحظات جزءا ضروريا من مصادر  و تعد تلك: املالية بالقوائم املرفقة املالحظات و املذكرات-2

 .املعلومات املفيدة و توفر معلومات إضافية غير موجودة في القوائم املالية

 (نصف سنة أو ربع سنة)و التي تقدم على مدار السنة  :املؤقتة التقارير-3

بعض  و التي تحتوي على معلومات مفيدة تتناول بيانات مالية و إحصائية و  :إلادارة مجلس تقارير-4

 .الخطط املستقبلية

و ما قد يحتويه من مالحظات أو تحفظات خاصة بالقوائم املالية التي تم  :الحسابات مراقب تقرير -5

 .مراجعتها

 .دارةقوائم تنبؤات إلا -2

 .معلومات أخرى  -6

يعتبر من املفيد عند تحليل املعلومات املالية للمؤسسة معينة، مقارنتها بما هو  :الخارجية املصادر  -2

ية مفيدا لعملية قائم في املؤسسات املنافسة ، و لذلك يعد تجميع معلومات عن الصناعة املصرف

لى تجميع بيانات عن الاقتصاد بصفة عامة ، و بيانات عن ظروف املنافسة التحليل و يضاف إ

  .تجارة  الخدمات  ر الاتفاقيات الدولية على تلك الصناعة مثل اتفاقية تحريرالدولية و اث

 .أدوات التحليل املالي: املطلب الثالث

تتاح أمام املحلل املالي العديد من النسب  التي تستخدم لتقديم ألاداء، و ترشيد القرارات، و تقييم             

املركز املالي و النقدي،بل أن املحلل املالي يستطيع أن يشتق نسب أخرى وفق ترتيب عالقة ما بين بسط و 
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و تعطي تفسيرا ألحد جوانب ألاداء في مقام،شرط أن تكون تلك نتيجة تلك العالقة ذات مدلول معين 

 1:املؤسسة، و أهم هذه النسب 

 .نسب التوازن الهيكلي، نسب السيولة، نسب النشاط، نسب التمويل، نسب الربحية        

 :نسب التوازن الهيكلي-1

هي عبارة عن مجموعة النسب املالية التي تستعمل لغرض تحليل الوضعية املالية للمؤسسة، و كذلك       

فهي تبين العالقة املوجودة . أي هي تقدم واضحة عن هيكلة امليزانية في املؤسسة في زمن معين. لتقدير توازنها

و حسب عناصر امليزانية . ية املختصرةبين عناصر ألاصول و الخصوم، و عموما يمكن استخراجها من امليزان

 :يمكننا استنتاج نوعين من النسب الهيكلية تتمثل فيما يلي

 :نسب هيكلة ألاصول  1-1

هذه النسب توضح بشكل جيد وزن كل عنصر من عناصر ألاصول بالنسبة ملجموع ألاصول و           

 :نستخلص ما يلي

  100×(مجموع ألاصول / إجمالي ألاصول الثابتة= )نسبة ألاصول الثابتة 

  100×(مجموع ألاصول / إجمالي الصول املتداولة= )نسبة ألاصول املتداولة 

  100×(مجموع ألاصول / إجمالي القيم القابلة للتحقيق= )نسبة القيم القابلة للتحقيق 

  100×(مجموع ألاصول / إجمالي القيم الجاهزة= )نسبة القيم الجاهزة 

ة السيولة التي تتمتع بها موجودات املؤسسة،كما تعطي لنا صورة عن إن هذه النسب تسمح لنا بقياس درج

 .إمكانية املؤسسة في عملية تغيير هيكلها حتى تتماش ى و الهيكلة املثلى 

 :نسب هيكلة الخصوم2-1

تمثل هذه النسب املصادر التي استعملتها املؤسسة من أجل تمويل استخداماتها خالل فترة معينة أو          

 :طرف من ألاطراف املكونة للخصوم و يمكن تلخيصها فيما يلي وزن كل

  100×(مجموع الخصوم/ إجمالي ألاموال الخاصة= )نسبة ألاموال الخاصة 

  100×(مجموع الخصوم/ا.ط.إجمالي د= ) نسبة الديون طويلة ألاجل 

  100×(مجموع الخصوم/أ.ق.إجمالي د= )نسبة الديون قصيرة ألاجل 

                                                             
 .46، ص1666ناصر دادي عدون،تقنيات مراقبة التسيير، الجزء ألاول ،الجزائر،دار املحمدية العامة،سنة  1
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 .نسب التمويل( 2

تقيس نسب التمويل درجة اعتماد املؤسسة على أموال الغير في تمويل أنشطتها، و يكتسب املدى الذي         

تذهب إليه املؤسسة في الاقتراض أهمية خاصة من جوانب عديدة أهمها التأثير على كل من العائد و الخطر، 

ة مقارنة بالتمويل عن طريق أموال إذ أن التمويل باستخدام الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة ربحية املؤسس

غير أنه من ناحية أخرى ثمة . امللكية، حيث تسمح بخصم فوائد القروض من وعاء الضريبة على الدخل

مخاطر تكتنف تزايد الاعتماد على القروض في تمويل أنشطة املؤسسة تتمثل في احتمال عدم قدرة املؤسسة 

يؤدي إلى إفالس املؤسسة و نتيجة ملا سبق تكتسب نسب  على تسديد القروض و فوائدها، ألامر الذي قد

التمويل أهمية خاصة لكل ألاطراف املعنية باملؤسسة، فهي تهم املالك من حيث أن ارتفاعها قد يؤدي إلى 

زيادة أرباحهم، غير أن تزايدها بشكل غبر طبيعي قد يسبب للمالك قلقا نتيجة للمخاطر التي تصاحب عملية 

ناحية أخرى يهتم مقرضوها بهذه النسب ألنها تعطي لهم دالئل قوية على قدرة املؤسسة على الاقتراض، و من 

 .سداد ديونها في أجالها املحددة،و على ذلك يقررون إقراض املؤسسة من عدمه

و لغرض تقييم ألاداء املرتبط بمدى اعتماد املؤسسة على مصادر التمويل املقترضة، فإن املحلل املالي يلجا إلى 

 1:لعديد من املؤشرات املالية، و سوف نتطرق فيما يلي إلى أهمها ا

 :نسبة التمويل الدائم2-1

تشير هذه النسبة إلى مستوى تغطية ألاموال الدائمة لألصول الثابتة، و من ألافضل أن تكون النسبة        

أكبر من الواحد الصحيح و هذا ما يسمح للمؤسسة بممارسة نشاطها بكل ارتياح ألنها تحقق هامش أمان 

 :التاليةيتمثل في رأس املال العامل الصافي، و يتم حساب هذه النسبة وفق الصيغة 

  100×(الصول الثابتة/الدائم ألاموال الدائمة= )نسبة التمويل 

 :و تأخذ هذه النسبة الوضعيات التالية

  فهذا يدل على أن ألاصول الثابتة ممولة(فائض)هامش أمان ....1< إذا كانت نسبة التمويل الدائم ،. 

 يكون سالبا و هذا ما يدل على أن  العجز، فان رأس املال العامل....1>إذا كانت نسبة التمويل الدائم

 .جزء من ألاصول الثابتة مول عن طريق القروض قصيرة ألاجل

  فهذا يعني بأن رأس املال العامل معدوم، التوازن املالي ألادنى........1= إذا كانت نسبة التمويل الدائم. 

 :نسبة التمويل الخاص 2-2

                                                             
 60ناصر دادي عدون،تقنيات مراقبة التسيير،ص  مرجع سبق ذكره،  1
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تقيس هذه النسبة مدى تغطية املؤسسة ألصولها الثابتة بأموالها الخاصة، أي قدرة أموال املساهمين و        

 :ما يلحق بها على تغطية ألاصول الثابتة و يتم حساب هذه النسبة وفق الصيغة التالية

  100×(ألاصول الثابتة/ألاموال الخاصة= )نسبة التمويل الخاص 

 :ضعيات التاليةو تأخذ هذه النسب الو 

  فهذا يعني بان رأس املال الخاص معدوم و أن ألاصول الثابتة ......1= إذا كانت نسبة التمويل الخاص

 .مغطاة باألموال الخاصة و أن الديون طويلة ألاجل أن وجدت فهي تغطي ألاصول املتداولة

  تطاعت بتمويل أصولها كلما دل ذلك على أن املؤسسة اس........1<إذا كانت نسبة التمويل الخاص

بواسطة أموالها الخاصة، و هذه الوضعية تسمح للمؤسسة بالحصول على قروض إضافة بسهولة 

 .أي تزيد ألاموال الخاصة عن ألاصول الثابتة . كلما أرادت ذلك

  (.غير مستقرة ماليا) تلجأ إلى العالم الخارجي..... 1> إذا كانت نسبة التمويل الخاص 

 (.الوفاء بالدين) السدادنسبة قابلية  3-2

أو  0.5تسمح لنا هذه النسبة بمقارنة حجم ديون املؤسسة مع أصولها فكلما كانت منخفضة عن           

كلما كان الضمان أكبر لديون الغير، و بالتالي حظ أوفر في إمكانية الحصول على القروض و إذا  02مرتفعة عن

ذا املؤسسة في وضعية خطيرة بحيث إذا فاقت ديونها ملجموع في الوضعية ألاولى فه 1تجاوزت هذه النسبة 

 :و تحسب وفق العالقتين(. وضعية إلافالس ) أصولها

  0.5> ٪.....100×(مجموع ألاصول /مجموع الديون = ) نسبة قابلية السداد 

  0.2< ٪ .....100×(مجموع الديون /مجموع ألاصول = ) نسبة قابلية السداد 

 .اليةنسبة الاستقاللية امل( 4-2

هذه النسبة توضح لنا درجة استقاللية املؤسسة عن العالم الخارجي أو مدى اعتماد املؤسسة على أموالها 

و هو الذي يعبر عن ( 2و1)الخاصة مقارنة باألموال ألاجنبية،و إذا اعتمدنا على النسبة ألاولى فاملجال بين 

فهذا يدل على أن ألاموال الخاصة تساوي ضعف  2الوضعية املثالية للمؤسسة أما إذا كانت النسبة أكبر من 

أو أكثر من ذلك وهذه الوضعية تجعل للمؤسسة قدرة كبيرة على التسديد و الاقتراض و تكون أكثر  2الديون 

فهذا يدل على أن املؤسسة مشبعة بالديون و ال تستطيع الحصول  1استقاللية أما إذا كانت النسبة أقل من 

 .ا قامت من بتقديم ضمانات أخرى إذا هي غير مستقلة مالياعلى قروض إضافية إال إذ
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  2≥٪ ≥  1.......100×(مجموع ألاصول /مجموع الديون = ) نسبة الاستقاللية املالية 

  0.65≥ ٪ ≥   0.35........100×(مجموع ألاصول / مجموع الديون = ) نسبة الاستقاللية املالية 

 

 

 .نسبة السيولة( 3

تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم املركز الائتماني للمؤسسة و الذي يعبر عادة عن مدى قدرتها في     

 1.الوفاء بالتزاماتها قصيرة ألاجل

يمكن تعريف السيولة على أنها مقدرة املؤسسة على سداد التزاماتها املالية عند استحقاقها دون أن تتعرض   

عة النسب في هذه املجموعة إلى تقييم القدرة املالية للمؤسسة في ألاجل و تهدف مجمو . ألي مشكلة مالية

القصير و يتم ذلك بقياس قدرة املؤسسة على مقابلة التزاماتها قصيرة ألاجل باعتبار أن املركز املالي قصير 

 .ألاجل يشمل كال من ألاصول املتداولة و الالتزامات قصيرة ألاجل

ن يختار النسب املالية التي تناسب موضوع التحليل شريطة أن تكون قليلة لذلك يجب على املحلل املالي أ

 :العدد و مستقلة بعضها عن البعض ألاخر، و يقع ضمن هذه النسب ما يلي

 :نسبة سيولة ألاصل -1

من خالل هذه النسبة يمكن مقارنة ألاصول املتداولة مع مجموع امليزانية و هي تبين مدى سيولة          

تداولة في املؤسسة و يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عند تفسير هذه النسبة بتفريق بين املؤسسة ألاصول امل

 :و تحسب كما يلي( 0.5) 2/1التجارية و املؤسسة إلانتاجية و املعيار النمطي لها 

  100×(مجموع امليزانية/ ألاصول املتداولة= ) نسبة سيولة ألاصل 

 

 

يعني أن قيمة ألاصول املتداولة أكبر من قيمة ألاصول الثابتة و تبين لنا سرعة حركة  A > 0.5إذا كانت 

 (.املؤسسة التجارية) ألاصول املتداولة و تحقيقها لألرباح 

 :نسبة السيولة السريعة2-1

                                                             
23،صعدون،تقنيات مراقبة التسييرناصر دادي    1مرجع سبق ذكره، 
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واجهة تستعمل هذه النسبة الختيار مدى كفاية املصادر النقدية و شبه النقدية املوجودة لدى املؤسسة في م

التزاماتها القصيرة ألاجل دون الاضطرار إلى تسيل موجداتها من البضاعة، و تعتبر هذه النسبة مقياسا أكثر 

تحفظا للسيولة من نسبة التداول القتصارها على ألاصول ألاكثر سيولة، و ألنها تستثنى املدفوعات مقدما و 

 .أكثر احتياجا للوقت للتحويل على نقديةاملخزون السلعي ألنه ألاكثر تعرضا لالنخفاض في قيمته و 

 :و يمكن احتساب هذه النسبة كما يلي

  أ .ق.ذ(/ املخزون السلعي -ألاصول املتداولة = ) نسبة السيولة السريعة 

  100×(ا.ق.د(/املخزون السلعي –ألاصول املتداولة = ) نسبة السيولة السريعة 

 :نسبة السيولة العامة-3

كفاية ألاصول املتداولة املتوقع تحويلها إلى نقدية في فترة زمنية قصيرة لتغطية تقيس هذه النسبة مدى 

متطلبات الدائنين القصيرة ألاجل و تعتبر مؤشر على املدى الذي تستطيع فيه املؤسسة دفع التزاماتها، 

 1.و تقاس بالعالقة التالية. املتداولة بواسطة السيولة النقدية املتوفرة لديها

 100×(أ.ق.د/ألاصول املتداولة = )ة العامة نسبة السيول 

 :و تأخذ الوضعيات التالية

  تعبر عن وضعية التوازن املالي ألادنى.........1 =نسبة السيولة العامة. 

  تعبر عن قدرة املؤسسة على التسديد من جهة و إمكانية الحصول على ......1< نسبة السيولة العامة

 .قروض من جهة أخرى 

  هذه الوضعية غير مقبولة و هي خطيرة و سيئة على املؤسسة بسبب ......... 1> نسبة السيولة العامة

إما بزيادة : اختالل هيكلها املالي و لتقديم حل لهذه الوضعية يجب على املؤسسة أن تتخذ ما يلي 

ستثنائية التنازل أ أو فتح رأسمالها لالكتتاب أي رفع قيمة ألاموال الخاصة و يمكن في حاالت ا.ط.د

 .عن جزء من أصولها الثابتة

 :نسبة السيولة املختصرة -4

تبين هذه النسبة مدى تغطية الديون قصيرة ألاجل بواسطة القيم للتحقيق و القيم الجاهزة و هي أسرع 

 :استجابة لتسديد الديون املستحقة من قيم الاستغالل،و تحسب بالعالقة التالية

                                                             
 25ناصر دادي عدون،تقنيات مراقبة التسيير،ص مرجع سبق ذكره،  1



 .تقييم الوضعية املالية للمؤسسة :الفصل الثاني

 

 
38 

  0.25≥ ٪ ≥ 0.33........100×[أ.ق.د(/ جاهزة .ق+ للتحقيق .ق.ق= ])نسبة السيولة املختصرة 

 (.آلاتية)نسبة السيولة الجاهزة -5

تعتبر هذه النسبة أكثر النسب صرامة لتقييم أداء املؤسسات من ناحية السيولة حيث تبين هذه النسبة 

يولة املوجودة تحت تصرفها مدى قدرة  املؤسسة على تسديد كل ديونها القصيرة ألاجل باالعتماد على الس

فقطـ، دون اللجوء إلى كل قيمة غير جاهزة، ألنه من الصعب على املؤسسة أن تتوقع مدة معينة لتحول 

املخزون إلى سيولة جاهزة، كما يصعب عليها تحويل القيم غير الجاهزة إلى سيولة دون أن تفقد مكانتها و 

 :لعالقة التاليةو يتم حساب هذه النسبة وفق ا. سمعتها في السوق 

  0.3≥ ٪ ≥ 0.2....100×(أ.ق.د/ قيم جاهزة= ) نسبة السيولة الجاهزة 

 :إن ارتفاع هذه النسبة عن الواحد الصحيح فهذا يعني أحد الاحتماالت التالية

 تراجع نشاط املؤسسة -

 نقص تجديد الاستثمارات -

 1.فائض في النقديات غير مستغل و عرضة للتدهور في القيمة -

 (.الدوران) نسب النشاط( 4

تهم هذه النسب بتقييم مدى نجاح إدارة املؤسسة في إدارة ألاصول و الخصوم أي أنها تقيس مدى كفاءتها في 

استخدام املوارد املتاحة للمؤسسة في اقتناء ألاصول و من ثم مدى قدرتها في استخدام ألامثل لهذه ألاصول، و 

 :تتضمن هذه النسب ما يلي

 :املخزون نسبة دوران-1

تبين هذه النسبة مدى حسن و كفاءة إدارة املؤسسة في غدارة املخزون أي عدد املرات التي يتم فيها بيع 

 :و تحسب هذه النسبة بالعالقة التالية. املخزون خالل السنة

 320×(مشتريات املواد ألاولية+2مخزون -1مخزون/مخزون املواد ألاولية= )معدل دوران املخزون 

النسبة بتقدير عدد املرات التي يتحدد فيها املخزون أي املدة التي يستغرقها ليتحول من شكل تسمح هذه 

 .مخزون إلى شكل حقوق في حالة البيع باألجل أو إلى املناحات في حالة البيع الفوري

                                                             
  26ناصر دادي عدون،تقنيات مراقبة التسيير،ص مرجع سبق ذكره،  1
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 :معدل دوران الزبائن-2

من ديون و ترسيب من خالل  و هي تلك املدة الوسطية املمنوحة للعمالء من طرف املؤسسة لتسديد ما عليهم

 :العالقة التالية

  60>  320×[أعمال.ر(/تسبيقات العمالء –أوراق القبض + العمالء = ]) نسبة دوران الزبائن 

يعكس الارتفاع  في قيمة هذا املعدل عن معيار املقارنة صورة التحسن في كفاءة ألاداء التشغيلي بشأن 

ي تحصيل ديونها، و في القدرة على توليد النقد املحقق من التحصيل و سياسة البيع باألجل، و كفاءة إلادارة ف

الذي يدعم و يغذي سيولة املؤسسة، و يضمن أيضا محدودية ضئيلة في تحول بعض الحسابات املدينة إلى 

و يشير الانخفاض . ديون معدومة، و في هذا تعزيز لجانب القوة الذي يجعل املؤسسة تنفرد به سوق ألاعمال 

ذا املعدل قياسا بمعيار املقارنة إلى تدهور سيولة الحسابات املدينة و الناتجة عن ضعف أداء إلادارة في في ه

عملية التحصيل، و كذلك عدم قدرتها في منع تحول جزء من الحسابات املدينة إلى ديون معدومة، ألامر الذي 

 .يجعل هذه الحسابات غير مغذية للسيولة

 :نسبة دوران املوردين-3

سمح لنا هذا املؤشر بتحديد املدة الوسيطة املمنوحة للمؤسسة من طرف مورديها لتسديد ما عليها من ي

 :ديون و تحسب بالعالقة التالية

  60<  320×[املشتريات ( / أوراق الدفع+ املوردين = ] )نسبة دوران املوردين 

ا من مؤشرات السيولة، لقدرة هذا و تشير  مختلف مراجع إلادارة إلى اعتبار معدل دوران املوردين مؤشر 

املؤشر في تفسير كفاءة إلادارة في التسديد، حيث يعتبر الارتفاع في هذا املعدل عالمة من عالمات التحسن في 

السيولة و سبب ذلك ناتج عن قدرة إلادارة في تسديد ما عليها من التزامات مستحقة نابذة عن عملية الشراء 

عدل فيعبر عن حالة النقص في السيولة، و ربما يشير إلى ابتعاد املؤسسة عن باألجل أما الانخفاض في امل

سياسة الشراء باألجل و دائما املؤسسة تبحث عن مدة دوران املوردين أقل من مدة دوران الزبائن حتى 

 .تتمكن من توفير السيولة الالزمة لتسديد التزامات الغير

 :نسب املر دودية( 4

تائج النسب السابقة، حيث أنها تقيس مدى تحقيق املؤسسة للمستويات املتعلقة تعكس نسب املر دودية ن

بأداء ألانشطة، كما أنها تعبر عن محصلة نتائج السياسات و القرارات التي اتخذتها إدارة املؤسسة فيما يتعلق 



 .تقييم الوضعية املالية للمؤسسة :الفصل الثاني

 

 
40 

لتي يتم بها تشغيل فالنسب التي سبق التطرق إليها تظهر بعض جوانب و أبعاد الطريقة ا. بالسيولة و املديونية

 .املؤسسة، أما نسب املر دودية فهي تعطي إجابات نهائية عن الكفاءة العامة إلدارة املؤسسة

تتاح أمام املحلل املالي الوصول إلى غايته من تحليل املر دودية ملجموعة من املؤشرات املالية نتطرق إليها كما 

 1:يلي

 :نسب املر دودية إلاجمالية1-4

النسبة عن سرعة دوران رقم ألاعمال، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كانت املر دودية في تعبر هذه 

 :حالة جيدة و تشمل النسب التالية

  100×(ألاموال الدائمة/ رقم ألاعمال = ) نسبة املر دودية إلاجمالية لألموال الدائمة 

  100×(ألاموال الخاصة/ رقم ألاعمال= ) نسبة املر دودية إلاجمالية لألموال الخاصة 

  100×(ألاصول الثابتة/ رقم ألاعمال = )نسبة املر دودية إلاجمالية لألموال الثابتة 

 :نسبة املر دودية املختصرة 2-4

هي مجموعة من النسب التي عن طاقة املؤسسة إليجاد أموال لضمان عملية تحديد التجهيزات املتعلقة 

 :نشاطها و من أنواعهاباإلنتاج و من ثم تطوير و تحسين 

  100×(ألاموال الدائمة/ النتيجة إلاجمالية= ) نسبة املر دودية املختصرة لألموال الدائمة 

  100×(ألاموال الخاصة/ النتيجة إلاجمالية= ) نسبة املرد ودية املختصرة لألموال الخاصة 

  100×(موال الثابتةألا / النتيجة إلاجمالية= ) نسبة املرد ودية املختصرة لألموال الثابتة 

 :ومن أنواعها. من خالل هذه النسب يمكننا تحديد ألافضلية أو الطريقة ألاحسن الستثمار ألاموال

 100×(ألاموال الدائمة/ النتيجة الصافية= )نسبة املرد ودية الصافية لألموال الدائمة 

 100×(اصةألاموال الخ/النتيجة الصافية= ) نسبة املرد ودية الصافية لألموال الخاصة 

  100×(ألاصول الثابتة/ النتيجة الصافية = )نسبة املر دودية الصافية لألموال الثابتة 

 ديون طويلة ألاجل+ ديون قصيرة ألاجل = مال العامل ألاجنبي 

 رأس املال العامل الخاص –رأس املال العامل إلاجمالي =  
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 .ألاموال الخاصة –مجموع الخصوم = 

 

 .استخدام التحليل املالينتائج : انياملطلب الث

بعد إجراء الفحص الدقيق للمعلومات املالية للمؤسسة و معالجتها نستخلص نتائج تختلف حسب وضعية 

 .املحلل بالنسبة للمؤسسة

باختالف املستعمل الخارجي تختلف النتائج التي يمكن أن تكون احد أو كل : الخارجي التحليل نتائج: أوال

 1:العناصر التالية

 مالحظات حول ألاعمال التي تقوم بها املؤسسة في امليدان املالي. 

 تقييم النتائج املالية و بواسطتها تحديد ألارقام الخاضعة للضرائب. 

 تقييم الوضعية املالية و مدى استطاعة املؤسسة لتحمل نتائج القروض. 

  خاصةاملوافقة أو الرفض لعقد قرض عند تقديم املؤسسة طلبا للقروض إلى البنك. 

 اقتراح سياسات مالية لتغيير الوضعية املالية و الاستغاللية للمؤسسة. 

 مقارنة وضعية التحليل. 

 التحقق من املركز العامة للمؤسسة مع املؤسسات من نفس القطاع و إظهار أحسنها أو أضعها. 

تالية حسـب الهدف من و يمكن للمحلل املالي داخليا أن يصل إلى النتائج ال: نتائج التحليل الداخلي: ثانيا

 .تحليله

 إعطاء حكم على التسيير املالي لفترة تحت التحليل. 

  إلاطالع على مدى صالحية السياسات املالية و إلانتاجية و التنموية و التوزيعية للفترة تحت التحليل. 

  املديونيةالتحقق من املركز املالي للمؤسسة و ألاخطار املالية التي قد تتعرض لها مثال بواسطة. 

 إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات املالية في املؤسسة، و على املرد ودية فيها. 

 اتخاذ قرارات حول الاستثمار، أو التمويل، أو توزيع ألارباح أو تغيير رأس املال. 

 وضع املعلومات املتوصل إليها لالستفادة مها في املراقبة العامة لنشاط املؤسسة. 

 أو النتائج املتوصل إليها كأساس للتقديرات املستقبلية وضع املعلومات. 

                                                             
 .100،دروس وتطبيقات،ص (الادارة املالية) ، يوسف قرش ي، التسيير املالي مرجع سبق ذكره، إلياس بن ساس ي 1
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 .استخدام امليزانية في تقييم الوضعية املالية : املطلب الثاني

 : لدراسة التوازن املالي يجب الاعتماد على ثالث مؤشرات رئيسية تتمثل في   

 .الخزينة –احتياجات رأس املال العامل  -رأس املال العامل

 .املال العاملرأس :أوال

 : مفهومه-1

هو مؤشر من مؤشرات التوازن املالي و يسمى أيضا هامش ألامان و هو جزء من ألاموال الدائمة التي تفيض   

عن ألاصول الثابتة أو جزء من ألاصول املتداولة املغطى بأموال الدائمة، فمتى ال تلجا املؤسسة لتغطية 

 .الاستثمارات بديون قصيرة ألاجل تلجأ إلى ألاموال طويلة ألاجل

 .اب رأس املال العاملحس-2

 :تقوم بحساب رأس املال العامل من خالل امليزانية املالية و هناك طريقتين يمكن استخدامهما

  (.الطريقة العلوية) طريقة حساب من أعلى امليزانية 

 .إن رأس املال العامل هو الفرق بين ألاموال الدائمة و ألاصول الثابتة، كما يلي

  رأس املال العامل الصافي(FRN)  = ألاصول الثابتة –ألاموال الدائمة. 

 

  (.الطريقة السفلية)  طريقة حساب من أعلى امليزانية 

 :إن رأس املال العامل هو الفرق بين ألاصول املتداولة و الديون قصيرة ألاجل أي

  الديون قصيرة ألاجل –ألاصول املتداولة = رأس املال العامل. 

ألاحسن ألنها تبين كيفية استعمال رأس املال العامل و هو ما يطلق عليه إن هذه الطريقة السفلية هي 

 :بالتحليل الداخلي

 .و ذلك ألن هذه الطريقة تمكننا من التنبؤ باحتياجات رأس املال العامل
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 :أنواعه

وفق هو مقدار الفائض من ألاموال الخاصة بعد تمويل ألاصول الثابتة و يحسب : رأس املال العامل الخاص-أ

 .استثمارها بأموالها الخاصة

  أصول ثابتة –أموال خاصة = رأس املال الخاص. 

الهدف من دراسة رأس املال العامل الخاص هو البحث عن مدى استقاللية املؤسسة اتجاه الغير و مدى 

 .تمكنها من تمويل استثماراتها بأموال الخاصة

 (: الدائم) الصافي العامل املال رأس -ب

على أنه الفرق بين ألاصول املتداولة و ديون قصيرة ألاجل و غالبا ما يكون رقما موجبا و يعتبر  يعرف       

 :مقياسا مقبوال و يمكن حسابه بالعالقة التالية

  أصول ثابتة+ ألاموال الدائمة = ديون قصيرة أجل  –أصول متداولة = رأس املال العامل الصافي. 

امل ذو قيمة أكبر كلما كانت ألاخطار هي تؤثر على ألاصول املتداولة و كلما و يجب أن يكون رأس املال الع      

 .كانت حركة ألاصول املتداولة أيضا، و هذا يحدد رأس املال العامل الصافي لدراسة

 :رأس املال العامل إلاجمالي-ج

ة ما تتحول إلى نقدية يقصد بإجمالي رأس املال العامل مجموع ألاصول املتداولة هي تلك ألاصول التي عاد     

خالل السنة، و تتضمن هذه ألاصول باإلضافة إلى النقدية دائما الاستثمارات املؤقتة الذمم و املخزون من 

 :السلع و يمكن حسابه بالعالقة التالية

  أ.ق.د+ ص .ع.م.ر= مجموع ألاصول املتداولة = رأس املال العامل إلاجمالي 

 : رأس املال العامل ألاجنبي -د
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يبين قيمة املوارد املالية ألاجنبية في املؤسسة و املتمثلة في إجمالي الديون،و هنا ال تنظر إلى الديون      

 :باملفهوم السلبي، بل كموارد ضرورية لتنشيط عملية الاستغالل، و يحسب بالعالقة التالية

  ديون طويلة ألاجل+ ديون قصيرة ألاجل = رأس املال العامل ألاجنبي 

  = رأس املال العامل الخاص –املال العامل إلاجمالي رأس 

  = ألاموال الخاصة –مجموع الخصوم. 

 (.BFR)احتياجات رأس املال العامل(ح

من أجل تقدير مالءة و سيولة املؤسسة على املدى القصير فإن رأس املال العامل وحده غير كاف لكي        

ات و املوارد، حيث يوجد توازنين يجب احترامها حتى نقول أن املؤسسة حققت توازن مالي بين الاستخدام

نحقق هيكلة مالية جيدة أو مالئمة، و بالتالي يجب إجراء دراسة تكميلية و التي تتمثل في احتياجات رأس املال 

 .العامل

 :مفهومه-1

باالستقاللية و من جهة يعرف الاحتياج في رأس املال العامل على أنه املقارنة بين جهة الاحتياطات املرتبطة 

 .أخرى املوارد املقابلة لها

تعرف احتياجات رأس املال العامل بأنها رأس املال العامل الذي تحتاج إليه املؤسسة فعال ملواجهة احتياجات 

السيولة عند مواعيد استحقاق الديون القصيرة ألاجل، و تتضمن تسيير دورة الاستغالل بصفة عادية، 

. ترتب عنها احتياجات دورية متجددة يجب تغطيتها بمصادر تمويل دورية أيضافدورة الاستغالل ي

فاالحتياجات الدورية تتمثل في ألاصول املتداولة التي لم تتحول بعد إلى سيولة، هذا يستثنى من ألاصول 

القصيرة املتداولة القيم الجاهزة ألنها لم تصبح في حاجة إلى سيولة، أما موارد الدورة فتتمثل في الديون 

ألاجل التي لم يحن موعد تسديدها و يستثنى منها القروض املصرفية و كل الديون القصيرة ألاجل التي لم 

 .يبقى لها مدة زمنية من أجل التسديد، و بالتالي لم تعد موردا ماليا قابل لالستخدام

 :التالية العالقة وفق حسابه يتمو . حساب احتياج رأس املال العامل-2

املخزونات و ) بحيث احتياجات الدورة تتمثل في ألاصول املتداولة بخالف القيم الجاهزة أو السائلة        

 :و موارد الدورة املتمثلة في الديون القصيرة ألاجل غير السلفيات املصرفية أي( القيم القابلة للتحقيق

BFR ( = القيم الجاهزة  –ألاصول املتداولة )–  (مصرفية سلفيات –أ .ق.د) 
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BFR   ( = قيم قابلة للتحقيق  –قيم الاستغالل )-   (سلفيات مصرفية –أ .ق.د) 

 

 .حساب احتياج رأس املال العامل-3

0  <BFR .....يدل على وجود احتياج لدورة الاستغالل. 

0  >BFR......القيمة  يدل على أن املؤسسة ال تحتاج إلى رأس مال عامل ألنه يغطي كل الاستثمارات و أن هذه

 .عبارة عن فائض يجب توجيهها لتمويل دورة الاستغالل

0  =BFR....... املؤسسة في حالة توازن. 

 .الخزينة( ج

 .هي مجموع السيولة التي هي تحت تصرف املؤسسة :تعريف الخزينة-1

وال و هي مجموع ألاموال الجاهزة التي توجد تحت تصرف املؤسسة ملدة دورة استقاللية، أي مجموع ألام  

السائلة التي تستطيع املؤسسة استخدامها فورا و الخزينة هي على درجة كبيرة من ألاهمية ألنها تعبر عن 

 .وجود توازن مالي باملؤسسة

على أنها مجموع ألاموال التي تكون تحت تصرفها خالل دورة الاستغالل، و : يمكن تعريف خزينة املؤسسة     

 .تطيع التصرف فيه فعال من مبالغ سائلةتشمل صافي القيم الجاهزة أي ما تس

 .على أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها: Tكما تعرف الخزينة 

 :فيما يلي عناصر أصول الخزينة-2

 يتم شرائها من البنوك التي تعرضها لالكتتاب و التي تكون مدة استحقاقها قصيرة : سندات الخزينة

 .قيمة السندات مع فائدتهاألاجل أو عند حلول آلاجال يسدد البنك 

 و هي طريقة لتمويل خزينة املؤسسة باألموال عن طريق اتصالها ببنكها أو : خصم ألاوراق التجارية

 .البنك املتعامل مع زبائنها لخصم ألاوراق و تتحصل مقابل ذلك على عمولة

 قت و توجد في هي مجموع ألاموال الجاهزة التي تتصرف فيها املؤسسة في أي و : الجارية الحسابات

 .الحساب الجاري البريدي و حساب البنك

  ألاموال الجاهزة املوجودة في صندوق املؤسسة: الصندوق. 
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 .و كخالصة ملا سبق نقول بأن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة

 :تتمثل عناصر خصوم الخزينة في كل العناصر التي تسجلها املؤسسة من البنك و هي كما يلي-3

 املصرفية السلفيات. 

 هو نوع من القروض الناتج عن بقاء حساب املؤسسة مدين لوقت طويل: املكشوف على السحب. 

 :و تحسب الخزينة وفق الطريقتين

  احتياج رأس املال العامل –رأس املال العامل = الخزينة. 

  التسبيقات البنكية –القيم الجاهزة = الخزينة. 

فمفهوم الخزينة يختلف عن مفهوم القيم الجاهزة، إذ أن القيم الجاهزة تشمل الخزينة مضافا إليها        

القروض املصرفية، و يمكن للخزينة أن تساوي القيم الجاهزة و هذا في حالة أن املؤسسة ال تحتاج إلى 

 .القروض املصرفية للحفاظ على توازنها املالي

 الحاالت املمكنة للخزينة. 

 :من خالل مقارنة رأس املال العامل مع احتياجات رأس املال العامل ينتج لدينا الحاالت املمكنة للخزينة و هي

 .الخزينة الصفرية: الحالة ألاولى-1

تعتبر هذه الحالة املثلى للخزينة، و هنا تكون املؤسسة قد حققت توازنها املالي، و ذلك بتساوي كل من        

و احتياجات رأس املال العامل، لكن ال بد من أخذ الحذر، و بالتالي ضرورة جلب موارد  رأس املال العامل

 .جديدة من اجل ضمان تغطية احتياجاتها املستقبلية

 .الخزينة املوجبة: الحالة الثانية-2

ال العامل في هذه املرحلة تكون املوارد الدائمة أكبر من ألاصول الثابتة، و بالتالي يكون هناك فائض في رأس امل

مقارنة باالحتياج في رأس املال العامل، و يظهر هذا الفائض في شكل سيولة، و هو ما يشكل خزينة موجبة 

 .بإمكانها تمويل جزء من ألاصول املتداولة التي قد تفوق الخصوم املتداولة

 .الخزينة السالبة: الحالة الثالثة-3

الاحتياج في رأس املال العامل، و هنا تكون املؤسسة بحاجة إلى في هذه الحالة يكون رأس املال العامل أقل من 

 .موارد مالية لتغطية الاحتياجات املتزايدة من أجل استمرار النشاط
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 .استخدام جدول حسابات النتائج في تقييم الوضعية املالية: الثاملطلب الث

الوسيطية للتسيير بغرض تفسير توجهاتها تستهدف عملية تحليل النتائج تطبيق أسلوب اتجاهي على ألارصدة 

 .مقارنة مع تطورات النتائج و ألاعباء املتسببة في هذه التوجهات

 (.معدالت نمو ألارصدة الوسيطية) مؤشرات النمو(1

إن تشخيص نمو  مؤسسة يعتبر مؤشرا دالا على تشخيص أدائها املالي و الاقتصادي كما يعتبر مؤشرا على 

 ة املؤسسة، تطورها أو تدهور حال

 :ألاعمال رقم: 1-1

يعتبر املصدر الرئيس ي لكل من املردودين و الخزينة و بالتالي فإن متابعة معدل نمو رقم ألاعمال على         

مدى دورات مختلفة و مقارنته بمعدل نمو السوق قد يكون مفيدا في نجاح أو عجز املؤسسة في مواجهة 

 :املنافسة، يمكن حساب معدل نمو رقم ألاعمال بالعالقة التالية

 

CAn    - Can- 1 / Can- 1 

Can  :رقم ألاعمال السنة  n  

  Can-1 : رقم ألاعمالn-1 

يلعب رقم ألاعمال دورا هاما في تحليل نتيجة املؤسسة كونه يمثل رقم املبيعات الناتجة عن النشاط         

ألاساس ي للمؤسسة، الذي تهدف املؤسسة إلى تحقيق العوائد و ألارباح من ورائه، يتيح الرفع في أعمال 

للمؤسسة يكسب املزيد من العمالء و للمؤسسة تحقيق املزيد من ألارباح كما تسمح بزيادة هذا الرصيد أيضا 

الزبائن هذا ما يتيح لها زيادة حصتها السوقية سوى في السوق املحلي أو السوق ألاجنبي، كما أن تحليل هذا 

الرقم بقياس معدل نمو على مدى سنوات يسمح للمؤسسة معرفة قدرتها على مواجهة املنافسين من عدمها، 

 .واجهة منافسيهاو أيضا يسمح لها بالتنبؤ بكيفية م
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 .إنتاج الدورة2-1

يتم التحليل بالنسبة لإلنتاج بمتابعة نموه و مقارنته بتطورات معدل رقم ألاعمال، يكون ملعدل نمو إلانتاج 

الذي يفوق معدل نمو رقم ألاعمال أثار سلبية حيث ينجم عن هذه الحالة فائض في املخزون الذي يؤثر سلبا 

العامل و الخزينة، ألامر الذي يرغم املؤسسة إلى التخفيض في إلانتاج خالل على احتياجات رأس املال 

الدورات املقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، من هنا نستنتج أنه من الضروري تكييف النشاط إلانتاجي 

 :مع معدل تطور املبيعات، و من بين النسب املستخدمة نجد

Pn-  Pn-1/    Pn-1                                                                 ألاعمال خارج الرسم رقم /إنتاج السنة املالية 

 :                                                                           حيث     

Pn :إنتاج السنة املالية . 

Pn-1 :إنتاج السنة املالية. 

نمو املؤسسة من خالل تقدير الزيادة في إلانتاجية، التي تعبر عن الزيادة مجموعة من الحسابات يمكن تقييم 

 (.مبيعات البضاعة، تغير في املخزون، إلانتاج املثبت)

 .هامش الربح إلاجمالي 3-1        

هامش الربح سبق و ذكرنا أن هذا الرصيد يكتس ي أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة التجارية، تقيس نسبة نمو 

 :إلاجمالي كما يلي

Mn – Mn-1                

 :بحيث       

نظرا لألهمية البالغة التي يكتسبها هذا الرصيد في املؤسسة التجارية،حيث يبين الرصيد من الوهلة ألاولى 

التي  الربح الخام الذي من املمكن أن تحققه املؤسسة نتيجة نشاطها التجاري، كما يسمح بالتنبؤ بالنتيجة

 .سوف تحققها املؤسسة 
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 .القيمة املضافة4-1

يستهدف تحليل القيمة املضافة تقييم نمو النشاط مقارنته بنمو إلانتاج و نمو إلامكانات املتاحة من املوارد 

 :البشرية و التجهيزات الاستثمارية من بين أهم املؤشرات املستخدمة في ذلك 

 تغالل على مدى عدة دوراتنسبة و معدل نمو القيمة املضافة لالس. 

  إنتاج الدورة/ القيمة املضافة = نسبة تطور القيمة املضافة إلى إنتاج الدورة. 

  متوسط عدد العمال/ القيمة املضافة = نسبة القيمة املضافة إلى متوسط عدد العمال. 

وى القطاع حيث تكمن أهمية تحليل هذا الرصيد في أنه الرصيد الذي يقيس إضافة املؤسسة، على مست

الذي تنشط فيه، كما أن متابعة نمو هذا الرصيد على مستوى سنوات يسمح بمعرفة أو استنتاج مدى نجاح 

النشاط ألاساس ي للمؤسسة، أيضا يسمح لنا نسبة القيمة املضافة إلى متوسط عدد العمال بمعرفة إنتاجية 

  .كل عامل في املؤسسة

 .إجمالي فائض الاستغالل 5-1

سابقا أن الغائض إلاجمالي لالستغالل يتميز بأهمية بالغة في تقييم مردودية النشاط ألاساس ي كما ذكرنا 

للمؤسسة،و خاصة املؤسسة املؤسسات التجارية لذلك فإن متابعة معدل نمو هذا الرصيد يعتبر أمر بالغ 

 .ألاهمية بالنسبة للمؤسسة

 نسبة أو معدل نمو إجمالي فائض الاستغالل على عدة دورات. 

  القيمة / إجمالي فائض الاستغالل = نسبة إجمالي فائض الاستغالل إلى القيمة املضافة لالستغالل

 .املضافة

تسمح لنا هذه ألاخيرة في معرفة مدى نسبة القيمة املضافة لالستغالل في تكوين الفائض إلاجمالي لالستغالل، 

الين على قوة و فعالية ألاداء الاقتصادي ذلك لألهمية التي يكتسبها هذين الرصيدين باعتبارها مؤشرين د

 .للمؤسسة

 .النتيجة العملياتية 2-1
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تسمح متابعة النتيجة العملياتية و مقارنتها بمعدل نمو إجمالي فائض الاستغالل بمعرفة مدى تأثير طرق 

جديد  حساب إلاهتالكات و املؤونات على النتيجة الصافية للمؤسسة، خاصة و أن هذه النتيجة تعتبر مستوى 

أضافه النظام املحاسبي املالي الجديد، لذلك فإن تحليل نمو هذا الرصيد، يسمح بقياس نشاط الاستغالل 

فقط في املؤسسة على عكس نتيجة الاستغالل في املخطط املحاسبي الوطني حيث كان تحليلها ال يشخص 

من بين النسب املستخدمة في  دورة الاستغالل فقط ألنها كانت تحتوي على عناصر خارج دورة الاستغالل،و 

 :ذلك نجد

 نسبة أو معدل نمو إجمالي فائض الاستغالل على عدة دورات. 

  القيمة / إحمالي فائض الاستغالل = نسبة إجمالي فائض الاستغالل إلى القيمة املضافة لالستغالل

 املضافة

 .النتيجة املالية 6-1

املالية على نتيجة املؤسسة عند مقارنتها مع النتيجة تمكن أهمية الرصيد في تبين لنا مدى تأثير العناصر 

 :العملياتية و دراسة تطور معدالتها عبر عدة دورات، و من بين أهم النسب املستخدمة في ذلك

 نسبة أو معدل نمو النتيجة املالية على مدى عدة دورات. 

  جة العملياتيةالنتي/ النتيجة املالية = نسبة النتيجة املالية إلى النتيجة العملياتية. 

 

 .استخدام جدول تدفقات الخزينة: املطلب الثالث

تعتبر قائمة التدفقات النقدية صلة الوصل بين جدول حسابات النتائج و امليزانية العامة، و لذلك           

فإنها يمكن أن تكشف نقاط القوة و الضعف في نشاط املؤسسة من خالل املعلومات املهمة التي يمكن أن 

عنها، و ما يمكن أن يتوصل إليه تحليلها من مؤشرات كمية تعتبر أداة مهمة لتقييم سياسات  تكشف

 .املؤسسة في مجال الاستثمار و التمويل و التوسع املستقبلي

إن املعلومات التي تتضمنها قائمة التدفقات النقدية يمكن استخدامها في اشتقاق مجموعة من النسب        

سترشاد بها في تقييم ألاوجه املختلفة لنشاط املؤسسة، و اختيار مدى الكفاءة في توظيف املالية التي يمكن الا 

 .املوارد املالية و ذلك عن طريق

 : مقاييس جودة الربحية-1
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توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات يمكن بواسطتها التمييز بين صافي الربح املعد على أساس        

الاستحقاق و صافي الربح املعد على ألاساس النقدي، و هذا املقياس يبين مدى أهمية ارتفاع النقدية 

 3.املتحصل عليها  خالل السنة من ألانشطة التشغيلية للمؤسسة

صافي  التدفق النقدي كلما ارتفعت نوعية و جودة ألارباح، بينما نجد أنه في حالة تحقق الربح فكلما ارتفع 

بموجب مبدأ الاستحقاق فإن ذلك ال يعني تحقيق تدفق نقدي مرتفع، كما أن تحديد قيمة التدفقات 

ملماثلة، أن من النقدية للمؤسسة يكمن من تقييم أدائها في هذا الجانب من خالل املقارنة بين املؤسسات ا

 :بين النسب التي يمكن اشتقاقها لقياس جودة ألارباح هي

  التدفقات النقدية الداخلة من ألانشطة التشغيلية = نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية /

 .التدفقات النقدية الخارجة من ألانشطة التشغيلية

  صافي الربح/ التشغيلية صافي التدفقات النقدية من ألانشطة =  النقدية التشغيلية. 

 .توضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح املؤسسة على توليد تفق نقدي تشغيلي

  رقم ألاعمال/ التدفقات النقدية الداخلة من ألانشطة التشغيلية = نسبة التدفق التقدي. 

 .مقاييس جودة السيولة-2

ل توفير القدرة على مواجهة الالتزامات كما سبق و أن ذكرنا بأن السيولة توفر جانب ألامان للمؤسسة من خال

النقدية الجارية، و بما أن صافي التدفق النقدي من ألانشطة التشغيلية يمثل ألاساس الذي يركن إليه في 

توفير السيولة، فإن قائمة التدفقات النقدية توفر معلومات مهمة في هذا الجانب، كما أنها توفر معلومات عن 

 :صيل، إن من أهم النسب التي تقيس جودة السيولة ما يليالكفاءة في سياسات التح

  التدفقات النقدية / صافي التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية = نسبة تغطية النقدية

 .الخارجة لألنشطة الاستثمارية و التمويلية

تها الاستثمارية و و تبين هذه النسبة ما إذا كانت املؤسسة تحقق نقدية بما فيه الكفاية ملواجهة التزاما

 .التمويلية، و ما مدى الحاجة إلى التمويل عن طريق الاقتراض أو بواسطة أموال امللكية أو الطريقتين معا

  الديون / صافي التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية = مؤشر التدفقات النقدية الضرورية

 .مستحقة ألاداء

                                                             
 83ناصر دادي عدون،تقنيات مراقبة التسيير،ص مرجع سبق ذكره،  1 3
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نقدية من ألانشطة الرئيسية بشكل يكفي ملواجهة  تقيس هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على خلق

 .احتياجاتها التمويلية

  صافي التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية/ الفوائد املدفوعة = نسبة الفائدة املدفوعة. 

تعد هذه النسبة مؤشرا عن مدى تغطية صافي التدفقات النقدية للفوائد املتعلقة بالقروض، فكلما كانت 

 .النسبة منخفضة كلما دل ذلك على تمتع املؤسسة بمستوى جيد من السيولة، و العكس صحيحهذه 

 . مقاييس السياسات املالية للمؤسسة-3

توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات يمكن عن طريق تحليلها بواسطة املؤشرات املناسبة، و مقارنتها لعدد 

 :ي مجال السياسات املالية، من بين هذه النسب هيمن السنوات التعرف على مدى كفاءة إلادارة ف

 .نسبة التوزيعات النقدية1-3

 :يتم حساب هذه النسبة وفق العالقة التالية

  صافي التدفقات النقدية من ألانشطة / التوزيعات النقدية للمساهمين = نسبة التوزيعات النقدية

 .التشغيلية

ساهمين، و مدى قدرة التدفقات النقدية التي توفرها تعكس هذه النسبة سياسة توزيع ألارباح على امل

ألانشطة التشغيلية على مواجهة التزامات املؤسسة في توزيع ألارباح و استقرار هذه التوزيعات من فترة إلى 

 .أخرى 

 .نسبة متحصالت الفوائد و التوزيعات 2-3

الاستثمارات املالية في ألاسهم و السندات تعتبر هذه النسبة مؤشر على مدى أهمية املتحصالت النقدية من 

 :مقارنة بالتدفقات النقدية للمؤسسة من أنشطتها التشغيلية، و يتم حساب هذه النسبة وفق العالقة التالية

  صافي التدفقات النقدية / متحصالت الفرائد و التوزيعات = نسبة متحصالت الفوائد و التوزيعات

 .الداخلة من ألانشطة التشغيلية

 .نسبة الاتفاق الرأسمالي 3-3

تعتبر هذه النسبة عن مدى مساهمة مصادر التمويل الطويلة ألاجل في تمويل ألاصول الثابتة و تحسب هذه 

 :النسبة وفق العالقة التالية
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  التدفقات النقدية الداخلة من إصدار أسهم و سندات / الاتفاق الرأسمالي = نسبة الاتفاق الرأسمالي

 .جلو قروض طويلة ألا 

إن انخفاض قيمة هذه النسبة قد يكون نتيجة زيادة الاستثمار في املخزون، و كذلك زيادة الاستثمارات املالية، 

 .و لذلك تعد هذه النسبة مؤشر للمستثمرين و املقرضين عن كيفية استخدام أموالهم من قبل إلادارة

النقدية و مقارنتها بتلك الخاصة باملؤسسات إن استخدام النسب السابقة الذكر في تحليل قائمة التدفقات 

التي تعمل في نفس القطاع، إضافة إلى مقارنتها بالنتائج التي تظهرها عمليات تحليل جدول حسابات و امليزانية 

 .العامة في املؤسسة سيمكن بال شك من تقييم أداء املؤسسة بشكل أكثر موضوعية
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  :خاتمة الفصل الثاني                                                             

التحليل املالي من بين ألاساليب املستعملة في تقييم السياسة املالية التي تتبعها املؤسسة خالل  يعد           

فترة زمنية ال تتعدى  السنة، و هذا باالعتماد على تحليل القوائم املالية التي تعطي رؤية واضحة حول كيفية 

اط الضعف املوجودة في املؤسسة تشكل السيولة على مستوى املؤسسة باإلضافة إلى كشف نقاط القوة و نق

 .و العمل على هذه ألاخيرة بتحسينها و التقليل منها

و تعتبر القوائم املالية ذات أهمية كبيرة في املؤسسة فهي إما أن تكون نعمة على املؤسسة و هذا بجلب 

 .املساهمين و كسب الثقة لدى الزبائن و املتعاملون، أو نقمة على املؤسسة
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تطرقنا في الفصلين ألاول و الثاني إلى مفهوم و قواعد إعداد القوائم املالية من عرض هذه ألاخيرة  بعدما       

و تحليلها عن طريق أدوات التحليل املالي و تقييم الوضعية املالية للمؤسسة عن طريق تحليل القوائم املالية، 

 .و التعرف على على حقيقة الوضع املالي لها

لفصل إسقاط الضوء الدراسة النظرية على أرض الواقع و قد تم اختياري على مؤسسة سنحاول في هذا ا     

حليب النجاح بمدينة مغنية باعتبارها مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري محاولة التعرف على حقيقة 

محل الوضع املالي لها، و من أجل الوصول إلى هذا الهدف سيتم التطرق في هذا الفصل إلى تعريف باملؤسسة 

 .الدراسة، باإلضافة إلى تحليل الوثائق املحاسبية للمؤسسة
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 .تقديم املؤسسة: املبحث ألاول 

 .منهج الدراسة:ألاول الفرع 

و بغية إلاملام و إلاحاطة  نظرا لطبيعة الدراسة، و قصد الوصول إلى معرفة دقيقة لعناصر إشكاليتنا   

بمختلف جوانب املوضوع و تحليل أبعاده و إلاجابة على إلاشكالية املطروحة، قمنا باستخدام منهج دراسة 

 .حالة لجمع املعلومات و تحديد النتائج املتوصل إليها

 .الدراسة التطبيقية: الفرع الثاني

حيث وقع اختيارنا على مؤسسة حليب النجاح  لقد تم دراسة حالة بما يتوافق مع طبيعة املوضوع،     

 .بمغنية، باعتبارها إحدى املؤسسات الاقتصادية و إلانتاجية

 .ألادوات املستعملة في جمع املعلومات: الثالث الفرع

بعد اختيارنا لدراسة حالة اعتمادنا في جمع املعلومات على املقابلة الشخصية مع رئيس مصلحة املالية          

سبة، و هذا للحصول على معلومات بشكل دقيق، حيث ساعدنا أسلوب املقابلة على أخذ صورة و املحا

 .واضحة على طريقة سير عمل املؤسسة

لقد كانت املقابلة الشخصية أفضل خطوة و أداة ساعدتنا إلتمام هذه الدراسة، حيث تحصلنا من        

ضح إلشكالية البحث و الحصول على إجابات خاللها على املعلومات التي ساعدتنا للوصول إلى فهم أو 

 .الستفساراتنا
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أهم املؤسسات العاملة في القطاع إلانتاجي ملا لها من خبرة طويلة في مجال إنتاج الحليب و تعتبر من       

و نقوم بدراسة نشاطها من  مشتقاته، و في هذا املبحث سوف نعرض تقديم عام حول املؤسسة بصفة عامة،

 .خالل هيكلها التنظيمي

 .نشأة و تعريف املؤسسة: املطلب ألاول 

هي مؤسسة اقتصادية خاصة، قانونا هي شركة ذات مسؤولية محدودة و التي يقع مقرها بمدينة           

 .مغنية والية تلمسان

و أول بداية ملداولة  2002أكتوبر سنة  61و كانت أول تجربة لها في  2002أنشأت املؤسسة في سبتمبر         

 .تمثلة في إنتاج الحليب و مشتقاتهو امل 2002أكتوبر سنة  00إنتاجها في 

مراكز قريبة لجمع الحليب و املتمثلة ( 5)و نظرا لتنوع و تعدد نشاطات املؤسسة أوجبت عليها خلق خمس 

 :في

  لتر 6500مركز باملراقة بسعة. 

 لتر 6000بسعة  مركز بالبخاتة. 

 لتر  62000مركز بعين تموشنت بسعة. 

  لتر 0100مركز بالرمش ي بسعة. 

  لتر 0100مركز بتلمسان بسعة. 

 .لتر 6000لتر و  0000باإلضافة إلى شاحنتين لجمع الحليب بسعة 
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 .الهيكل التنظيمي و مواصفات كل محطة عمل املؤسسة : املطلب الثاني

 .سة حليب النجاحالهيكل التنظيمي ملؤس-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عتماد على الوثائق املحاسبيةمن إعداد الطالبة باال : املصدر                              

 

 

 

 .اإلدارة

الصندوق و التجارة 

        

 القانوني    األمانة العامة    البشرية مصلحة  املوارد

 املشتريات و تسيير

 املخزونات

 اإلدارة المحاسبية الخزينة     إدارة اإلنتاج   

ورشة إنتاج 

 الياغورت

ورشة إنتاج تحت 

درجة حرارة 

 عالية

 نتاجإرئيس ورشة 

لبان الحليب و ألا  

(1)الفرقة   

(2)الفرقة   

 النقل        مصلحة المخبر

مركز 

(مرازقة)الجمع  

مركز الجمع  

(           بخاتة)

     

مركز 

(الرمشي)الجمع  

مركزالجمع 

(عين تموشنت)  

) مركز الجمع 

(تلمسان  

 الصحة والسالمة 

 اإلرساليات   



.الدراسة التطبيقية مؤسسة حليب النجاح :الفصل الثالث  

  

 68 

 شرح الهيكل التنظيمي ملؤسسة حليب النجاح. 

 (.املدير العام للشركة) إلادارة -6

 يتولى تسيير الشركة و هو املسؤول عليها. 

 .خصوصيات املهمة. الامانة العامة -2

  مانة العامةشراف على ألا إلا. 

 استالم و معالجة البريد. 

 إلاشراف على وثائق الفالح. 

 الاحتفاظ بامللفات. 

 تحرير ألاوامر باملهمات. 

 .مصلحة املوارد البشرية-0

 .خصوصيات املهمة-

 تسيير ملفات ألافراد 

 إنجاز إلاشعار بالتوظيف. 

 إنجاز مختلف وثائق الانتساب للضمان إلاجتماعي. 

 الخ....تحرير قرارات الاعذار ، التوقيف أو العزل عن العمل. 

 .أمين الصندوق  -5

 خصوصيات املهمة. 

 مباشرة استالم مداخيل املبيعات. 

 مباشرة تسوية النفقات. 

 دفع إلايرادات للبنك. 

 إنشاء التقرير اليومي 

  

 .مدير إلانتاج-1
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 : خصوصيات املهمة

 املسؤولية عن نوعية املنتجات. 

 احترام املعايير و الامتثال للوائح التنظيمية. 

  نتاجاحترام خطة إلا. 

 نتاجإلا  مراقبة عمليات. 

  نتاج عند اللزومتصحيح خطط إلا. 

 .رئيس املخبر -7

 خصوصيات املهمة. 

 للحليب الخام تحليل املواد الكيميائية و البكتريولوجي. 

 إصدار كشوفات تحليل الحليب للموردين. 

 دارةويل كشوفات التحليل إلى مسؤول إلانتاج و إلا تح. 

 .املخبر -8

 خصوصيات املهمة. 

 استالم الحليب الخام. 

  (.الفالح)تسليم إلايصاالت للموردين 

 إدخال بيانات استالم الحليب على الكمبيوتر. 

 .اليوميإنشاء تقرير النشاط  -

 (.رئيس املحاسب) .املحاسبة-0

 .خصوصيات املهمة-

  الحرص على التقيد باإلجراءات القانونية و التنظيمية. 

  شراف على حسابات الشركةإلا. 

  مراجعة و مراقبة الفواتير و املستندات املحاسبية. 

 حيازة امللفات إلادارية للعمال و املوظفين. 
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 إعداد التصاريح الضريبية و إلاجتماعية. 

 إعداد الجداول و الكشوفات املالية. 

 تحرير الصكوك و أوامر الدفع. 

  إبالغ مدير املؤسسة عند مالحظة أي خلل. 

  إنشاء التقرير السنوي. 

 .املحاسب -60

 خصوصيات املهمة. 

 املراقبة و إلاطالع على فواتير املبيعات. 

 املراقبة و إلاطالع على  فواتير املشتريات. 

 جدول استالم الحليب الخام املراقبة و إلاطالع على. 

  التأكد من احترام معايير املطابقة من طرف موردي الحليب. 

 مراقبة جدوال صرف املنح. 

 .أهداف املؤسسة: لثاملطلب الثا

  .ألاهداف:أوال

 :تسعى املؤسسة إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف منها

 : ألاهداف إلاقتصادية(6

 .تحقيق التكامل اقتصادي

  دعم الاقتصاد الوطني و التقليل من التبعية الخارجية. 

 تزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من منتجات الحليب و مشتقاته. 

 واسطة التخطيط عقلنة إلانتاج و هذا عن طريق الاستعمال الرشيد لعوامل إلانتاج، و رفع إنتاجيتها ب

 .ة عملية تنفيذ هذه الخطط و البرامجنتاج و التوزيع، إضافة إلى ذلك مراقبالجيد و الدقيق لل 
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 :ألاهداف الاجتماعية( 2

 توفير مناصب الشغل و املساهمة في القضاء على البطالة. 

  تحسين الوضع الاجتماعي للعمال و التطور السريع الذي تشهده املجتمعات في امليدان التكنولوجي

كثر حاجة لتلبية الرغبات التي تزداد باستمرار بظهور منتجات جديدة، وكذا تغيير أيجعل العمال 

أوضاعهم و تحسينها، هذا ما يؤدي إلى تحسين و عقلنة الاستهالك و الذي ال يكون إال عن طريق 

 .توفير إلامكانيات املالية و املادية للعامل

 القات اجتماعية بين العمال الذين قد تسود داخل املؤسسة ع: الدعوة إلى تنظيم و تماسك العمال

تختلف مستوياتهم املهنية و العلمية، إال أن دعوتهم إلى التماسك هو الوسيلة الوحيدة لضمان 

 .الحركة املستمرة للمؤسسة و تحقيق أهدافها

 :ألاهداف التجارية( 0

 إن استمرار املؤسسة في الوجود ال يمكن أن يتم إال إذا استطاعت أن تحقق مستوى أو  :تحقيق الربح

ص ى من الربح، يضمن لها إمكانية رفع رأسمالها، و بالتالي توسيع نشاطها للصعود أمام قأحد 

 .سةاملؤسسات املناف

  العمل على إنتاج نوعية جيدة ملنافسة املنتجات ألاخرى. 

  ق املحلية و محاولة التوسع أكثر لألسواق الخارجية كسب مكانة رائدة في السو. 

 التقليل من التبعية الخارجية. 

 .إمكانيات املؤسسة: ثانيا

 : إلامكانيات البشرية (06

تتوفر املؤسسة على طاقة بشرية هائلة حيث يالحظ استقرار لعدد العمال نظرا لعدم تطور نشاط  (02

إذ لجأت إلى تجميد التوظيف و املحافظة على العمال الدائمين مع اللجوء في حالة الضرورة  املؤسسة،

 .إلى التوظيف املؤقت، و الجدول التالي يوضح تعداد العمال حسب مصالح املؤسسة 
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 .توزيع املوارد البشرية(: III-7)جدول رقم

 

 .على الوثائق املحاسبية عتمادداد الطالبة باال عمن إ: املصدر                                     

 :تها في اتنتج املؤسسة أكثر من منتوج بحيث تتمثل منتج: إلامكانيات إلانتاجية (00

 حليب مبستر 

 اللبن مبستر 

 املبسترة الزبدة 

  (تحت درجة حرارة عالية جدا)القشدة الطازجة املبسترة الحليب املعقم 

 الزبدة 

  تالياغور. 

 

 

 

 التعداد       الهياكل            

 06 إلادارة

 06 قانوني مستشار 

 02 ألامانة العامة

 06 املوارد البشرية

 00 نتاجإ

 08 مركز جمع الحليب

 00 النقل

 02 املحاسبة

 06 العاملين

 02 املشتريات

 07 التجارة

 07 املخبر

 07 ألامن و الصحة

 72 املجموع
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  .عرض القوائم املالية: نيالثااملبحث                          

 .عرض امليزانية املالية املختصرة: املطلب ألاول 

املالية هي ميزانية مستمدة من امليزانية املحاسبية للمؤسسة ترتب فيها عناصر ألاصول و  امليزانية         

الخصوم وفقا ملبدأ السيولة و الاستحقاق في املدى القصير و تقوم هذه العناصر بالقيمة الصافية و بالقيمة 

 . الحقيقية لها و ليس بالقيمة التاريخية كما هو الحال في امليزانية املحاسبية

 ول ألاص( أ 

 2065/2061/2067 السنوات(: III-8)الجدول رقم

 

 .من عداد الطالبة: من املصدر: املصدر

 2112 2112 2112 األصول 

 / / / ألاصول الجارية

 50960.84 115487.51 184560.51 ثابتة أموال

 / / / ألاراض ي

 62983907.40 74016195.73 85331149.83 البنايات

 167218341.49 176974460.28 211622561.35 أخرى غير ثابتة  أموال

 / / / جارية أموال

 / / / سندات موضوع املعادلة

 / / / و ديون ملحقة أخرى مساهمات 

 00000.00 00000.00 00000.00 مالية غير جارية أصول 

 65101.73 / / ألاصول الضرائب املختلفة على 

 230358311.46 251146143.52 297178271.61 غير جارية ألاصول مجموع 

    الجارية ألاصول 

 42864117.05 69298027.97 60757429.20 املخزون الجاري 

 / / / الديون و الاستعماالت الشبيهة

 22635506.42 17125351.26 40735114.60 الزبائن

 118349446.12 104251296.17 67070311.28 أخرى ديون 

 2624717.78 1904863.19 3220668.36 ضرائب 

 / / / مالية جارية أصول 

 26371344.23 32899013.93 58198237.92 الخزينة

 212845131.60 225478552.52 229981761.36 الجارية ألاصول مجموع 

 443203443.06 476624696.04 527160032.97 لألصول املجموع العام 
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 .الخصوم-ب

 .يمثل خصوم مؤسسة حليب النجاح (:III-9)الجدول رقم

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املحاسبية: املصدر

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املحاسبية: املصدر

 

 الخصوم 2065 2061 2067

 رؤوس ألاموال الصافية   

 الاجتماعياملال رأس  50000000.00 50000000.00 50000000.00

 منح و احتياطات 70070008.00 75000008.00 75000008.00

 إعادة التقييمفارق  / / /

 فارق املعادلة / / /

 حق الفريق–نتائج صافية  22087266.17 07785601.00 50280157.62

 تأجيل جديد–رؤوس ألاموال الصافية  / / 07020600.20

 حق املؤسسة املدعوم / / /

 حق ألاقلية / / /

 مجموع رؤوس ألاموال الخاصة 601057710.00 612880055.01 262760101.28

 الخصوم غير الجارية   

 القروض و الديون الجماعية 75000062.82 / /

 املؤن  -ضرائب مختلفة // / /

 غير جارية أخرى ديون  /  

 مؤن و منتوجات مسبقة /  

 مجموع الخصوم غير جارية 75000062.82 50127500.71 20620100.85

 خصوم جارية   

 ممولين و حسابات ملحقة 87701057.67 70868286.50 07700000.60

 الضرائب 2825517.61 2861605.68 6705007.00

أخرى ديون  260170705.70 686080655.81 656060820.06  

 خزينة الخصوم / 000018.05 /

 مجموع الخصوم الجارية 005202010.62 210667000.02 206010666.00

للخصوم املجموع العام 527610002.07 071120101.00 000200000.01  
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 تحليل امليزانية املالية املختصرة ملؤسسة حليب النجاح: املطلب الثالث

 (الاصول )يمثل امليزانية املالية املختصرة ملؤسسة حليب النجاح III-10الجدول 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املحاسبية: املصدر

  

 

 

 

 

 

 

 البيان

 

 

 

 

2065 2061 2067 

   

 النسبة املبالغ النسبة املبالغ النسبة املبالغ

 00.16 200058066.01 06.00 256601600.56 01.58 60200.2 أصول غير جارية

 50.00 262805606.10 58.56 225078552.52 50.02 66807.25 أصول جارية

 5.77 6500.16 1.00 6561.08 1.06 6067.0 قيم الاستغالل

 28.87 7018.61 02.55 77.0060 20.80 0161.60 قيم قابلة للتحقيق

 20.75 1800.67 60.10 0700.87 21.62 5770.82 قيم جاهزة

 600 27500.17 600 20005.60 600 22606.25 املجموع
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 .   الخصوم-ب

 الوحدة مليون دج.                                                 .يمثل امليزانية املالية املختصرة(: III-11)الجدول رقم 

                                           .باالعتماد على الوثائق املحاسبية للمؤسسة : املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ السنوات

 البيان

2065 2061 2067 

 النسبة املبالغ النسبة املبالغ النسبة املبالغ

ألاموال 

 الدائمة

60721.80 80.21 20760.52 81.50 20000.08 80.00 

ألاموال 

 الخاصة

68685.82 82.28 60061.58 70.02 26027.02 77.27 

 7.61 6077.05 7.00 6101.00 1.07 6506 ألاجل. ط.د

 65.51 0205.20 60.50 0206.17 60.70 2070.10 ألاجل.ق.د

 600 27500.11 600 20005.68 600 22606.05 املجموع
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 .دج الوحدة مليون     .    2065/2061/2067أنواع رأس املال العامل لسنة (: III-12)الجدول رقم 

 .باالعتماد على الوثائق املحاسبية للمؤسسة: املصدر

 

 : من خالل النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله يمكن تسجيل عدة مالحظات و هي  

 املال العامل الدائم بالنسبة لرأس: 

من خالل الجدول نالحظ أن رأس املال العامل الدائم قد ارتفع في السنتين ألاخيرتين محل الدراسة و موجب -

خالل الفترة املدروسة و أن قيمة رأس املال الدائم جد معتبرة و هو ما يؤكد أن املؤسسة تمتلك هامش أمان، 

ية أصولها الثابتة انطالقا من أموالها الدائمة و قدرتها على تسديد و هو ما يفسر إضافة إلى قدرتها على تغط

جزء من ديونها قصيرة ألاجل في حالة عدم توافق أجال تحول ألاصول املتداولة إلى سيولة مع أجال 

 .استحقاقية الديون قصيرة ألاجل

 

 2067 2061 2065 السنوات/البيان

 20000.88 20760.05 60721.10 ألاموال الدائمة

 66207.76 0000.80 60200.27 ألاصول الثابتة

 62001.55 60770.55 0002.07 رأس املال العامل الدائم

 26027.55 60061.66 68685.72 ألاموال الخاصة

 66207.76 0000.80 60200.27 ألاصول الثابتة

رأس املال العامل 

 الخاص

7806.05 0082.06 60660.80 

 61006.00 60060.77 66807.60 ألاصول املتداولة

رأس املال العامل 

 إلاجمالي

66807.60 60060.77 61006.00 

 6077.00 6101.20 6560.02 ألاجل.ط.د

 0205.82 0206.26 2070.75 ألاجل.ق.د

 1272.65 0028.05 0065.17 رأس املال العامل ألاجنبي
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 بالنسبة لرأس املال العامل الخاص: 

من خالل فترة الدراسة هذا ما يعني أن املؤسسة قادرة على  نالحظ قيمة رأس املال العامل الخاص موجبة

تمويل أصولها الثابتة من مواردها الخاصة دون الاعتماد على موارد خارجية ، و بالتالي فإن املوارد املالية 

املخصصة لتمويل الاستثمارات الرأسمالية هي مصادر داخلية و هو مؤشر ايجابي للمؤسسة على عدم التبعية 

 .اف الخارجيةلألطر 

 بالنسبة لرأس املال العامل إلاجمالي. 

إن القيمة املعتبرة لرأس املال العامل إلاجمالي للمؤسسة خالل فترة الدراسة مقارنة برأس املال العامل 

 .ألاجنبي يدل على امتالك املؤسسة لسيولة معتبرة

  .بالنسبة لراس املال العامل ألاجنبي

ل العامل ألاجنبي مقارنة باألموال الخاصة يعني أن املؤسسة مستقلة ماليا أي إن القيمة املنخفضة لرأس املا

عدم تدخل ألاطراف الخارجية في سياستها، و كذلك القيمة املنخفضة لرأس املال العامل ألاجنبي يعني أن 

 .املؤسسة بإمكانها الحصول على قروض إضافية و بسهولة 

 :لة في الجدول التاليو سوف يتم توضيح مختلف رؤوس أموال العام

 .احتياجات رأس املال العامل 

بالديون قصيرة ( احتياجات الدورة) يجب على املؤسسة خالل دورة الاستغالل أن تغطي مخزوناتها و مديونها  

فإذا كان الفرق موجب بين الطرفين فذلك يعبر عن حاجة املؤسسة إلى موارد أخرى تزيد ( موارد الدورة)ألاجل 

 . ورة واحدة و هو ما يسمى باحتياجات رأس املال العامل مدتها عن د

 

 .الوحدة باملليون دج.                  حساب احتياجات رأس املال العامل (: III-13)الجدول رقم 

 

 

 

 2067 2061 2065 البيان/السنوات

 0516.20 0060.70 1000.10 (القيم الجاهزة)-(ألاصول املتداولة) 

 (السلفات املصرفية) -(ألاجل.ق.د)

 

2070.75 0206.26 0252.82 

 0158.85 1078.00 5211.08 (BFR)احتياج رأس املال العامل
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 .تم إعداد هذا الجدول باالعتماد على امليزانيات املالية : املصدر                                    

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيم احتياجات رأس املال العامل موجبة خالل كل سنوات الدراسة، 

، و هذا راجع إلى الانخفاض في كل من احتياجات 2067ثم انخفض خالل سنة  2061بحيث ارتفع خالل سنة 

احتياجات التمويل إما التمويل و موارد التمويل و هذه الوضعية تستلزم على املؤسسة القيام بتخفيض قيمة 

 .عن طريق تخفيض قيمة املخزونات، أو تخفيض قيمة الحقوق لدى الغير

 (:TN)الخزينة 

الخزينة هي مجموع القيم التي تستطيع املؤسسة التصرف فيها خالل دورة الاستغالل، و يمكن حساب خزينة 

 :املؤسسة خالل سنوات الدراسة من خالل الجدول التالي

 .الوحدة باملليون دج.                                                                    الخزينة الصافية للمؤسسة(: III-14)الجدول رقم

 

نالحظ من خالل الجدول أن الخزينة خالل كل السنوات الدراسة موجبة و هي وضعية حسنة -

ارتفاع في القيم الجاهزة خالل و هذا راجع إلى  2065للمؤسسة بحيث كانت الخزينة مرتفعة خالل سنة 

 .و هذا الانخفاض راجع إلى انخفاض قيمة القيم الجاهزة  خالل السنة 2061ثم انخفضت خالل سنة  السنة

خالل النتائج املتحصل عليها يمكن القول أن املؤسسة في وضعية تسمح لها ليس فقط يتمويل  من

ية التي قد تقع فيها في القيم املتاحة يمكنها من مواجهة الحاالت الاستثنائدورة الاستغالل و لكن هذا الفائض 

 .املؤسسة

 .و الشكل التالي يوضح مختلف مؤشرات التوازن املالي في املؤسسة

 2067 2061 2065 البيان/السنوات

راس املال العامل 

 (FR)الدائم

0002.07 60770.55 62001.67 

احتياج راس املال العامل 

(BFR) 

0158.85 1078.00 5211.08 

 5770.52 0700.01 1800.70 (TN)الخزينة الصافي
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 .                      حساب نسبة السيولة للمؤسسة(: III-15)الجدول رقم 

 2067 2061 2065 العالقة البيان/السنوات

 0.82 0.00 0.07 ألاجل.ق.د/ ألاصول املتداولة  السيولةالعامة

 0.05 0.87 0.08 أ.ق.د(/املخزونات-ألاصول املتداولة) السيولة السريعة

 6.50 6.05 2.00 ألاجل.ق.د/ القيم الجاهزة السيولة الجاهزة
 .من إعداد الطالبة: املصدر 

 إلى0تجاوزت ما بين حليب النجاح نالحظ من خالل الجدول املبين أعاله أن نسبة السيولة العامة للمؤسسة -

و املؤسسة تتمتع بسيولة عالية تمكنها من البقاء و مرات خالل سنوات الدراسة، و هذا يعني وجود فائض  0

 .الاستمرارية نشاطها

 

  2065/2061/2067عرض جدول حساب النتائج للسنوات : املطلب الرابع 

 .حساب النتائج ملؤسسة حليب النجاح(: 16)جدول رقم 

 2067 2061 2065 البيان 

 172600180.00 780200500.20 028817251.26 مبيعات و منتوجات ملحقة

 6058020.05 0000052.75 6088661.00 مخزون مختلف املنتوجات الجاهز

 / / / منتوج جامد

 70778676.00 10000186.60 88002710.87 إعانات استغالل

 750281700.20 007000678.67 6068008602.08 منتوج الحساب

 580602001.28- 712611850.26- 800067607.80- املشتريات املستهلكة

 22228056.76- 20016051.70- 06710007.00- مصالح خارجية مستهلكة اخرى 

 102010007.00- 787628865.06- 800786205.20- استهالك الحساب

 650021002.00 650015012.21 680611007.20 القيمة  املضافة لالستغالل

 55500110.28- 50800106.68- 52670820.00- تكاليف العمال

 2008185.00- 0627717.00- 2020708.00 ضرائب،رسوم و مدفوعات اخرى 

 00021088.02 00001010.08 620175008.05 الفائض الخام لالستغالل
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 6207508.00 2208005.00 2801000.06 منتوجات عملياتية اخرى 

 508015.57- 8056260.20- 60202665.00- تكاليف عملياتية اخرى 

 07208027.00- 00680100.00- 88170150.00- استهالك، املؤن و خسارة القيمة

 51727802.52 08660501.00 00570060.61 النتيجة العملياتية

 / / 70700.77 املنتوجات املالية

 5510706.60- 8066085.01- 0060605.56- التكاليف  املالية

 5510706.60- 8066085.01- 8008000.70- النتيجة املالية

 56617076.00 00706526.20 20101072.02 النتيجة العادية قبل الضرائب

الضرائب املفروضة على النتائج 

 العادية

-2600210.75 -6061070.86 -002865.00 

مجموع املنتجات و الانشطة 

 العادية

6026820.11 000702570.57 750580008.20 

مجموع التكاليف على الانشطة 

 العادية

-000006080.00 -006067027.60 -700200186.20 

 50280157.62 07785601.00 22087266.17 النتائج الصافية لالنشطة العادية

 / / / (منتجات)العوائد الغير العادية 

 / / / (تكاليف)العوائد الغير العادية

 / / / الغير العادية النتيجة

 50280157.62 07785601.00 22087266.17 النتيجة الصافية 
 .من إعداد الطالبة من الاعتماد على وثائق املحاسبية: املصدر

 

 ة أكبر كلما كانت نالحظ من خالل الجدول أن كلما كانت املشتريات املستهلكة مرتفعة و ذات قيم

املشتريات و املبيعات و في هذه الحالة نقول املؤسسة حققت من ي عالقة كردية بين املبيعات أكبر أ

 .نتاجض في إنتاجها و تحقيق هامش من إلا خالل هذا النشاط فائ

  تكون القيمة املضافة موجبة و هذا بارتفاع قيمة منتوج الحساب اكبر من منتوج الاستهالك و هذا ما

 .يحقق هدف و رغبة املؤسسة

 ماليين و هذا من خالل ما  0بقيمة تفوق  2060ن زيادة خالل سنة تكاليف العمال ،نالحظ في أ

جاب و هذا من خالل الزيادة في يفيها و بذلك يؤثر على العمال باإل حققته املؤسسة من نتائج مرغوب 

 .جر و بذلك تحسين الظروف املعيشية للعمالألا 
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 رائب و الحليب فاملؤسسة ال تدفع الض ولية الخام ملنتوجئب و الرسوم ، بالنسبة للمادة ألا الضرا

 .ولية مدعمة من طرف الدولةالرسوم الن مادة الحليب ألا 

 نقاص منه تكاليف العمال و عد إالفائض الخام لالستغالل هو الفائض الذي تحصل علية املؤسسة ب

 .ضرائب و الرسومال

 ضافية التي تقوم بها إلا تكاليف و منتوجات العملياتية  النتيجة العملياتية، هي النتيجة ملختف

 .املؤسسة

 النتيجة املالية، عي الفرق بين املنتوجات املالية و التكاليف املالية التي قامت بها املؤسسة. 

 و هي الرغبة و الهدف املسطر له من قبل . ليهية و هب ما تريد املؤسسة الوصول إالنتيجة الصاف

 .املؤسسة و هو تحقيق الربح

 2061ت في الانخفاض خالل السنوات و بدأ 2065تيجة الصافية خالل سنة فنالحظ ارتفاع الن ،

،2067 

 :سباب نذكر منهاو هذا راجع إلى عدة أ

  (.ة التقشف التي عرفتها الدولة خالل هذه الفترةسياس) سباب الاقتصادية ألا 

  فراداسية و تدهور املستوى املعيش ي لأل سباب السيألا. 

 ائهو غالنقص في املادة ألاولية أ . 
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 .جدول تدفق الخزينة: الخامساملطلب 

 .يمثل تدفق خزينة مؤسسة حليب النجاح(: III-17)الجدول رقم

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق املحاسبية: املصدر

 

 2067 2061 2065 البيان

التحصيالت الواردة من 

 الزبائن

6077617158.70 6676725165.00 070100572.60 

 077520510.00- 6600721276.08- 6000220068.02- املبالغ املدفوعة للموظفين

الفوائد و مصاريف مالية 

 مسددة

-0522065.80 -8000081.80 -1201217.02 

الضرائب حول النتائج 

 املسددة

/ -257500.00 -2061020.00 

العمليات في انتظار 

 التصنيف

-0180000.02 -62106060.01 -20160680.15 

A تدفق الخزينة الصافي

 الناتج عن أنشطة التشغيل

7700180.00 -02108000.00 -00180808.18 

الحاصلة للوضع  الفوائد

 املالي

70700.77 / / 

B تدفق الخزينة الصافي

 الناتج عن أنشطة التمويل

-22010002.75 -60671720.25 -60226285.87 

تحصيالت ناتجة عن 

 القروض

/ 

 

6200187.66 / 

تسديد القروض و ديون 

 خرى مشابهةأ

-26782060.01 -20007010.06 / 

 / 70778676.00 12070807.00 عاناتإلا 
تدفق الخزينة الصافي الناتج عن 

 Cنشاطات الدعم املالي 
06082520.00 07870800.20 / 

تعدد الخزينة الفترات 

A.B.C 

8060087.00 -25702102.00 -1000206.05 

 02005505.58 58608207.02 50680700.08 الخزينة في بداية الفترة

 21076000.20 02005505.58 58608207.02 نهاية الفترةالخزينة في 

 1000206.05- 25702102.00- 8060087.00 جماليةالخزينة إلا 
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مستمر مما يجعل تدفق السيولة  دول أن التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة في نشاطالج من خالل-

 .علها تتميز بسيولة عالية مرتفع و املؤسسة تحقق أرباح تج

 . 2061هي بداية الخزينة للسنة  2060و نالحظ أن الحزينة في نهاية السنة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       

 

 

 

 

 .الخاتمة العامة
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يمكن القول  من خالل دراستي ملوضوع القوائم املالية و دورها في عملية تقييم الوضعية املالية للمؤسسة،   

بأن القوائم املالية تعد املصدر ألاساس ي في املؤسسة ملعرفة وضعها املالي خالل فترة زمنية معينة و هي مصدر 

و العمل على  مصادر قوتهاو خارجها و بفضل القوائم املالية تكتشف املؤسسة   املعلومات داخل املؤسسة

  .ذ إلاجراءات الالزمةتقويتها و مواطن ضعفها و العمل على تصحيحها و اتخا

 .كما أنها تتنبأ باملستقبل لضمان بقاءها و استمراريتها على املستوى املحلي و الوطني

 :النتائج املستخلصة من الدراسة

 :مؤسسة حليب النجاح استخلصت بعض النتائج التالية مستوى  من خالل دراستي التي قمت بها على

  نالحظ أن قيم الاستغالل أكبر بكثير من القيم الجاهزة مما يبين بان املؤسسة تنتهج طرق تسييرية

 .تعتمد على الاحتفاظ الكبير باملخزونات

 رأس املال العامل الدائم موجب أي تحقيق توازن مالي و هذا يدل على أن ألاموال الدائمة  نالحظ أن

 .مولت كليا ألاصول الثابتة

 س املال العامل ألاجنبي في تزايد مستمر عبر السنوات الثالث، مما يدل على أن املؤسسة نالحظ ان رأ

 .تحاول الاحتفاظ بنسبة كبيرة من السيولة

  أما احتياجات رأس املال العامل الدائم فهو موجب عبر السنوات الثالث، و هذا ما يفسر أن املؤسسة

 .اجات الدورة املتداولةتحتاج إلى رأس املال العامل الدائم لتمويل احتي

  الجيدةاملالية نالحظ أن الخزينة موجبة خالل السنوات الثالث، و هذا ما يدل على الوضعية. 

 نالحظ أن السيولة جيدة و هذا ما يدل على أن املؤسسة تحتفظ بسيولة معتبرة. 

 : تالاقتراحا

 : إليها من خالل هذا املوضوع نقترح بعض التوصيات ل نتائج الدراسة املتوصلمن خال

  التقليل من الاحتفاظ بالسيولة لذا فأنصح املؤسسة بتوظيف أموالها حتى تتحصل على فوائد تسمح

 .لها في زيادة رقم أعمالها لهذه املؤسسة

 التقليل من الديون لكي تتمكن املؤسسة من الحصول على قروض بنكية. 

  املالية للجهات املستفيدة منها و في الوقت املناسب حتى يتمكنوا من استخدامها ضرورة توفير القوائم

 .ألغراض التحليل املالي

  ضرورة استخدام قوائم و تقارير مالية مراجعة ربع سنوبة، لتقليل خطر إلاعتماد على قوائم مالية

 .تاريخية سنوية
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 ركات اخرى من نفس املجال نوص ي مؤسسة حليب النجاح بعمل مقارنة قوائمها املالية مع ش

باستمرار، ألن ذلك يعطي تقييم لوضهع املؤسسة و من ثم العمل على تحسين ذلك الوضع من ناحية 

 .إدارية و مالية

 :و كلمتي الختامية لكل الطلبة و ألاساتذة

في إلاحاطة بجوانب املوضوع من خالل الجانب النظري و  أتمنى أن أكون قد وفقت إلى حد ما،: أوال     

 .التطبيقي

أترك املجال مفتوحا أمام الطلبة و الباحثين للوسع و إثراء هذا املوضوع بشكل أكثر ألنه يعتبر من : ثانيا     

 .املواضيع الهامة في الحياة الاقتصادية

وفقني إلتمام هذا العمل، و جملني بالصبر و رزقني القوة أن أعانني و " هللا عز و جل"و أخيرا اشكر              

العمل، و يكون و الارادة، و أعطاني القدرة ملواجهة كل التحديات و الصعوبات، و أدعو هللا أن يتقبل هذا 

 .خالصا مخلصا لوجهه الكريم، و يكون لبنة صرح العلم و املعرفة و أخر دعواتي أن الحمد هلل رب العاملين

و صلى اللهم و سلم على نبينا خير ألانام و قرة أعيننا محمد صلى هللا عليه و على اله و                   

 .صحبه و سلم
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 :الكتب

، دروس و تطبيقات، دار وائل للنشر و التوزيع، (إلادارة املالية)إلياس بن سامي، يوسف قريش ي، التسيير املالي-

 .6002عمان، ألاردن،

 .الاستغالل، دار هومة للنشر و التوزيع،الجزائربوشاش ي بوعالم، املسير في التحليل املالي و تحليل -

 .6002دريد أل شيب، مقدمة في إلادارة املالية املعاصرة، دار املسيرة للنشر و التوزيع، ألاردن، -

سامي محمد الوقاد، نظرية املحاسبة، دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة ألاولى، عمان، -

 .6002ألاردن،

 .د حيدر علي املسعودي.م.لحجاوي، أمحمد علي ا-

محمد صالح الحناوي، نهال فريد مصطفى، إلادارة املالية، التحليل املالي ملشروعات ألاعمال، إلاسكندرية، -

 .6002الدار الجامعية،

منير شاكر محمد، إسماعيل إسماعيل، عبد الناصر نور، التحليل املالي، مدخل صناعة القرارات، الطبعة -

 .6002مان، دار وائل للنشر،ألاولى، ع

 .2811مراقبة التسيير، الجزء ألاول، دار املحمدية العامة،الجزائر،ناصر دادي عدون، تقنيات -

 : الجرائد

، القواعد و الطرق املحاسبية املعتمدة ملسك املحاسبةو 28الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد-

 .إعداد الكشوفات املالية

 :السابقةالدراسات 

 .بن خروف جليلة،دور املعلومات املالية في تقييم ألاداء املالي للمؤسسة و اتخاذ القرارات-

بلجياللي محمد، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، القوائم املالية للمؤسسة كأداة لتشخيص الوضع املالي -

. 



 . امللخص

من خالل دراستي ملوضوع القوائم املالية و دورها في عملية تقييم الوضعية املالية للمؤسسة، يمكن القول  

بأن القوائم املالية تعد املصدر ألاساس ي في املؤسسة ملعرفة وضعها املالي خالل فترة زمنية معينة و هي مصدر 

كتشف املؤسسة مصادر قوتها و العمل على و خارجها و بفضل القوائم املالية ت  املعلومات داخل املؤسسة

 . تقويتها و مواطن ضعفها و العمل على تصحيحها و اتخاذ إلاجراءات الالزمة

 .كما أنها تتنبأ باملستقبل لضمان بقاءها و استمراريتها على املستوى املحلي و الوطني

 : الكلمات املفتاحية

 .النسب املالية -التحليل املالي -القوائم املالية

 

Resume. 

        Mon étude du sujet des états financiers et de leur role dans l’évulation  financiére de  

l institution permet d affirmer que les états financier sont la principale source d information 

parmettant a l institution de connaitre son statut financier au cours d une certaine période. 

  Pour les   corriger et prendre les mesures nécessaires et predire l avenir pour assurer leur survie et 

leur durabilite aux niveaux local et national.            

Mot cles : etats financiers – analyse financiere-  rations financiers  

  .                                                                                                                                            

                                 


