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 اإلهداء

 إخويت وأطال عمرمها، إىلحفضهما اهللا يل ورعامها  الوالدين الكرميني إىل أوال ي املتواضع هذاعملجهدي و  اهدي

ديقي ص باألخصرفقاء دريب الئي يف االدراسة و خارج الدراسة، إىل و زم أصدقائيكل   إىلأفراد عائليت، وكافة 

خلضر، بن ذهيبة و احلبيب، اهديه كذلك إىل من انارو يل دريب من األساسي حىت التعليم العايل أساتذيت الكرام 

 باخلصوص األستاذ الكرمي هروشي  خطا ب الدي  أعانين كثريا يف اجناز هذا العمل

 إىل  كل من أعانوين  من قريب أو بعيد، إىل أحب الناس إىل قليب دون ذكر امسه،  إىل كل من 

تذكرهم قليب و نسيهم قلمي 

.كل من حيبينو إىل    



VIII 

 شكر والتقدير 

مل  من مل يشكر الناس:* اشكر اهللا الذي وفقين يف اجناز هذه املذكرة وكما قال الرسول صلى اهللا عليه و سلم

ولو حىت بعيد  أويف اجناز هذا العمل من قريب  أعانينكل من   إىلبالشكر و العرفان  أتقدمفلهذا * يشكر اهللا 

بكلمة طيبة، إىل أستاذي الكرمي املشرف هروشي خطاب الذي تابعين يف اجناز هذا العمل باهتمام كبري   

يف كلية العلوم التجارية،  أساتذيتمجيع  إىل ،و توجيهاته بإرشاداتههذا العمل  إمتامدائم على  هحرصسؤولية و كل م

.وشكرا  كل املراحل الدراسيةيف األساتذةمجيع  أنسى أناالقتصادية و علوم التسيري جبامعة مستغامن دون   



:المقدمة  



المقدمة

أ 

:المقدمة  

العديد من الدول املتقدمة تعطي  أصبحتاقتصاد، وقد  أيالذي يدور حوله  األساسيتعد املؤسسة احملور  

حتقيق  إىلاهتماما بالغا للمؤسسات، حيث تعمل هذه املؤسسات من خالل وظائفها وخصائصها ومميزاا 

دورها يف حتقيق نتائج ملموسة يف معاجلة العديد من املشكالت  إضافةمتعددة، اقتصادية واجتماعية  أهداف

، سواء األطرافيهم العديد من  أصبحاالقتصادية اليت تواجه االقتصاديات املختلفة، وبالتايل فان نشاط املؤسسة 

تكون هلا الصفة العمومية والبد  أنبالقوائم املالية  أدىؤسسة، مما غري مباشرة بامل أواليت هلا عالقة مباشرة  األطراف

املعلومات املتواجدة يف القوائم املالية تعترب مشتة  أن إال، دون حتيز األطرافا ليستفيد منها مجيع  اإلفصاحمن 

بعض الدراسات و التحليل املايل للقوائم املالية  إجراءفيها، و هذا ما يستدعي  األرقامنظرا لزمحة  األطرافلبعض 

الصورة  إعطاءالتحليل املايل وذلك لتحديد الوضعية املالية الصحيحة و  أدوات تستخدم يفللمؤسسة بناءا على 

. من معلومات خاصة باملؤسسة األطرافالصحيحة للمؤسسة لتلبية احتياجات هذه   

 فاالتوازن املايل يعترب من أهم املواضيع اإلدارية واملالية للمؤسسة، حيث يعمل بصفة عامة على إجراء  فحص 
للسياسات املتبعة من طرف املؤسسة خالل دورات متعددة من نشاطها للكشف عن نقاط القوة و الضعف اليت 

أو  حتمل سلبا و إجيابا على املؤسسة، واقرتاح إجراءات تسمح هلا باستخدام إمكانياا للخروج من الوضع الصعب

. مواصلة التحسن إذا كانت الوضعية املالية للمؤسسة جيدة  

املؤسسات أال و هي مؤسسة ميناء مستغامن، حيث ارتأينا إىل  إحدىقد وقع اختيارنا على كدراسة ميدانية فو     

عليها من خالل تسليط بعض أدوات التحليل املايل على واقعها وذلك يف حدود ما مسحت به املعطيات املتحصل 

الدراسة امليدانية، و هذا رغبة منا يف الوصول إىل معاجلة موضوعنا ) دور التوازن المالي في 

تحديد الوضعية  المالية للمؤسسة(، ومتاشيا مع كل ما ذكر ميكننا طرح اإلشكالية الرئيسية 

لدراستنا هذه كاأليت:  ما مدى دور التوازن المالي في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة؟.

: ت هذا السؤال تندرج أسئلة فرعية كاأليتوحت  

  هل يعتربالتوازن املايل أداة كافية لتقييم حقيقي للوضعية املالية للمؤسسة؟ - 

ما هي األدوات املستخدمة يف عملية التحليل؟  -   



المقدمة

ب 

: فرضيات البحث  

 خيدم التوازن املايل املؤسسة يف حتديد الوضعية املالية هلا، فان عدم االهتمام باستخدامه يؤدي باملؤسسة إىل - 
  ،اخنفاض كفاءا يف استخدام أصوهلا

  تتعدد أدوات التحليل املايل وختدم التوازناملايل وتسهل يف عمليته. - 

: مبررات اختيار الموضوع  

،أفكار سابقة حول املوضوع بشكل عام من خالل التخصص الدراسي -   

  حماولة التعمق أكثر وفهم التوازن املايل و عالقته بالوضعية املالية للمؤسسة،- 

  اهتمامنا و ميولنا الشخصي حنو مواضيع احملاسبة و التوازناملايل. - 

  :اف الدراسةوأهد أهمية

:، فان هذه الدراسة دف إىلالبحث إضافة إىل اإلجابة عن التساؤالت الرئيسية يف إشكالية 

 التعرف أكثر على خمتلف أدوات و مؤشرات التوازن املايل و استخدامها، إلبراز مدى التوازن املايل يف حتديد الوضعية - 
املالية للمؤسسة

.تطبيق الدراسة النظرية على واقع مؤسسة ميناء مستغامن للتأكد من صحة الدراسة النظرية -   

:أدواتهامنهجية الدراسة و   

اتبعنا يف هذه املذكرة املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري، وبعد ذلك استخدمنا منهج دراسة احلالة يف  

مؤسسة واحدة بشيء  املطروحة، هذا املنهج يسمح لنا بالتعرف على وضعية اإلشكاليةاجلانب التطبيقي ملعاجلة 

. استخدام قوائمها املالية يف التحليل املايل ةإلمكانيمن التفصيل، وقد اخرتنا مؤسسة ميناء مستغامن نظرا   

:الدراسات السابقة  



المقدمة

ج 

املماثلة ملوضوعنا هذا، إال أن هناك ) رسائل املاجستري، أطروحات الدكتوراه(على الرغم من قلة البحوث 

:دراسات قريبة له، ومن بني الدراسات اليت اطلعنا عليها ما يلي  

استخدام (عنوان هذه الرسالة : 2008/2009املاجستري، جامعة باتنة، اليمني سعادة، مذكرة لنيل شهادة  - 

، حيث حاولت معاجلة ما إذا كان التحليل )التحليل املايل يف تقييم أداء املؤسسات االقتصادية وترشيد قراراا

املايل أداة كافية للوصول إىل تقييم حقيقي للوضعية املالية للمؤسسة، حيث أسقطت دراستها امليدانية على واقع 

  أجهزة القياس و املراقبة، املؤسسة الوطنية لصناعة 

التحليل (، عنوان هذه الرسالة 2011/2012لزعر حممد سامي، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة قسنطينة،  - 

، حيث حاول معاجلة مدى تأثري تطبيق النظام احملاسيب املايل على )املايل للقوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل

. صيدال األم ته على واقع مؤسسةل املايل للقوائم املالية، وقد اسقط دراسبعاد التحليوأجماالت   

: صعوبات البحث  

منها ما هو متعلق باجلانب النظري و منها ما هو  ،معاجلتنا هلذا املوضوع واجهتنا العديد من الصعوبات ثناءأ 

: متعلق باجلانب امليداين، و نشري إىل بعض منها كما يلي  

، فاغلب املراجع متوفرة والوضعية املالية للمؤسسة املراجع و البحوث باللغة العربية يف جمال التحليل املايلقلة  - 

و هي ال تتناسب مع دراسة احلالة  ، وان وجدت باللغة العربية فمعظمها كتب و مراجع شرقية،باللغة الفرنسية

 اجلزائرية نظرا لبعض االختالفات يف األنظمة، 

صول على املعلومات و البيانات املالية حول املؤسسة حمل الدراسة، خاصة املعلومات املتعلقة بنفس صعوبة احل - 

السنة حمل الدراسة، إذ يعترب هذا أمرا مستحيال، نظرا لسرية تلك املعلومات وعدم التصريح ا لتستخدم يف 

.البحوث العلمية  

: خطة وهيكل البحث  

ثالثة فصول، فصلني للجانب النظري وفصل  إىلفرعية، قمنا بتقسيم البحث و التساؤالت ال اإلشكاليةملعاجلة 

حول  إليهاللجانب التطبيقي، بداية مبقدمة و اية خبامتة مشلت تلخيص عام و النتائج و التوصيات اليت توصلنا 

.املوضوع  



المقدمة

د 

النظري  اإلطاردراسة  ىلإتقدمي عام حول التحليل املايل، حاولنا من خالل هذا الفصل التطرق : األولالفصل  - 

التحليل املايل، أدوات إىل باإلضافةللتحليل املايل،   

 الفصل الثاين: أمهية التحليل  التوازن املايل يف حتديد الوضعية املالية للمؤسسة، حاولنا من خالله دراسة مفاهيم عامة - 
املالية للمؤسسة،حول املؤسسة والوضعية املالية، ومدى فعالية التحليل املايل يف حتديد الوضعية   

 الفصل الثالث:   التوازن املايل على واقع مؤسسة ميناء مستغامن، قمنا يف هذا الفصل بالتعريف باملؤسسة - 

حمل الدراسة وحتليل قوائمها املالية، حيث هدفنا من هذا الفصل معرفة مدى دور ومسامهة التحليل املايل يف 

.عن حقيقة الوضعية املالية للمؤسسةالكشف 



تقديم : األولالفصل 

عام حولحتديد  
    التوازن  الماالي



:  تقديم عام حول   التوازن  المالي الفصل األول 

(2)

:األولتمهيد الفصل 

املايل من أهم املواضيع اإلدارية  واملالية املختلفة للمؤسسة يهدف الوصول إىل         يعترب ا  التوازن 

تشخيص صحيح للوضعية املالية للمؤسسة،  ويهدف بصفة عامة إىل إجراء فحص للسياسات املتبعة من طرف املؤسسة 

ا  يف دورات متعددة من نشاطها،  وكذا عن طريق الدراسات التفصيلية املالية لفهم مدلوال
ا يساعد على الكيفيات اليت هي عليها مماليت أدت إىل ظهورها بالكميات و  حماولة تفسري األسبابو 

من مث اقرتاح إجراءات ، و إجيابا يف املؤسسات املالية الضعف اليت حتمل سلبا واكتشاف نقاط القوة و 

اا للخروج من الوضع الصعب أو اقرتاح إجراءات تسمح مبواصلة على املؤسسة لرتشيد استخدام إمكاني

هدف أي مسري مايل هو تقوية املركز املايل نت الوضعية املالية للمؤسسة جيدة، و التحسن إذا كا

للوصول إىل هذه ، و يق املردودية والربح من جهة أخرىحتقيولة من جهة و للمؤسسة أي حتقيق الس

التحليل املايل و اليت متّكننا من احلصول على معلومات غري  نيات وأدواتتق األهداف البد من استخدام

ومن هذا . األرقام يف هذه القوائم املالية ، أو تكون خمتفية وراء زمحةة بشكل مباشر يف القوائم املاليةمتاح

: كل مبحث يتفرع إىل مطلبني كاأليت، و  رئيسيني نياملنطلق قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحث

 املبحث األول: اإلطار النظري   التوازن  املايل،    -  

-   املبحث الثاين:  أدوات    التوازن املايل.
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 المبحث األول: اإلطار النظري   التوازن المالي .

 تزايد االهتمام با  التوازن  املايل خالل العقود املاضية، خاصة يف ظل اقتصاديات السوق وأسواق رأس 
وقد تعاظم ذلك االهتمام يف السنوات األخرية، لذا فقد  .ظهور الشركات املتعددة اجلنسياتاملال و 

، إذ جند أن ارتباط تطور التحليل املايل شطة اهلامة إلدارة مالية املؤسسةأضحى التحليل املايل من بني األن

أداة يستفيد منها العديد من واا يف التخطيط املايل وكونه الية يكمن يف كونه إحدى أهم أدباإلدارة امل

. األطراف  

 المطلب األول: ماهية   التوازن  المالي 

 يهتم هذا املطلب بالتعريف مبوضوع  التوازن  املايل من خالل عرض جمموعة من املفاهيم املتعلقة 

بتعريف   التوازن  املايل، التطور التارخيي للتحليل املايل، أهداف التحليل املايل باإلضافة إىل 

خطوات التحليل املايل، مقومات التحليل املايل. 

 1 تعريف   التوازن  المالي:)

  :اريف، لكننا نسوق فيما يلي بعض من هذه التعتعددت تعريفات التحليل املايل

  التوازن املايل عبارة عن معاجلة منظمة للبيانات املتاحة احلصول على معلومات تستعمل يف - 
  1.توقع ما ستكون عليه يف املستقبلاحلاضر و يف املاضي و املؤسسات  أداءيم تقيعملية اختاذ القرار و 

ف إىل تقدمي معلومات من عملية إجرائية لنظام املعلومات احملاسيب د"  :بأنهيعرف التحليل املايل  - 

من اختاذ  ، دف مساعدة املستفيدينمعلومات أخرى مالية وغري ماليةواقع القوائم املالية املنشورة و 

2."قرارام االقتصادية 

 كما ميكن تعريف  التوازن ل املايل بأنه: "عملية تفسري للقوائم املالية املنشورة وفهمها، هدف تشخيص  - 
1."االعرتاف احملاسيبضوء الفهم الكامل ألسس القياس و  يف وتقييم أداء املؤسسة  

. 20، ص  2007، منشورات األكادميية العربية املفتوحة ، الدامنرك ،  التحليل المالي وليد ناجي احليايل ،  1

،  دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ،  تحليل القوائم المالية مدخل نظري و تطبيقي د راضي خنفر غسان فالح املطارنة ،مؤي 2 

. 71 ، ص 2006، عمان ، األردن
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 كما يعرف  التوازن املايل  بأنه : " عملية حبث و استسقاء و تفسري و استنتاج تبىن على جتميع و تصنيف البيانات  - 

و األرقام اليت تعكسها احلسابات والقوائم املالية يف الوحدة االقتصادية ، مث مقارنتها و 
، حبيث ميكننا دراسة األوضاع املالية للوحدة ف العالقات اليت تربط فيما بينهااكتشا قياسها بقصد

         2".االقتصادية 

 كما يعرف   التوازن  املايل بأنه: " دراسة القوائم املالية بعد تبويبها وباستخدام األساليب الكمية،  - 
العناصر وحجم وأثر هذه  الطارئة على هذهالتغريات باطات بني عناصرها و وذاك دف إظهار االرت

الناحية التشغيلية و ، واشتقاق جمموعة من املؤشرات اليت تساعد على دراسة وضع املؤسسة من التغريات

كذلك تقييم املعلومات الالزمة لألطراف املستفيدة من أجل اختاذ التمويلية وتقييم أداء هذه املؤسسات، و 

3".القرارات اإلدارية السليمة   

 يعرف الدكتور عبد الغفار احلنفي  التوازن املايل: على انه عملية حتويل الكم اهلائل من البيانات - 
4".املالية و التارخيية إىل كم اقل من املعلومات و أكثر فائدة لعملية اختاذ القرار  

ريخ معني سة بتاالتحليل املايل بأنه عملية تشخيص للوضع املايل للمؤس: الناشد . يعرف الدكتور م -  

5".املردودية املالية و  من حيث التوازن املايل

يقوم ا احمللل على  الفنية اليتيعرف كذلك بأنه جمموع األساليب والطرق الرياضية واإلحصائية و كما   - 

 احلاضر وية من اجل تقييم أداء املؤسسات واملنظمات يف املاضي و الكشوفات املالرير و التقاالبيانات و 

  6.توقع ما ستكون عليه يف املستقبل

. 72مرجع سابق ، ص  ،تحليل القوائم المالية مدخل نظري و تطبيقي ،،د راضي خنفر غسان فالح املطارنة مؤي  1

دار املريخ للنشر ، الطبعة الثانية ، الرياض، اململكة العربية السعودية، ،  ةيل المالي شركات و أسواق ماليالتحلد ، يحممد املربوك أبو ز  2

 . 21-20 ص،  2009
،   2005دار وائل للنشر ، الطبعة الثانية ، عمان ، األردن ،. التحليل المالي مدخل صناعة القراراتمنري شاكر حممد وآخرون ،  3

.  12ص
، ص  2012، دار التعليم اجلامعي للطباعة و النشر ، اإلسكندرية ، التمويل في المؤسسات االقتصادية يوسف حسن يوسف ،  4

55 . 

. 55ملرجع ، ص ايوسف حسن يوسف ، نفس   5

. 21، ص  2004، عمان ،  ، االتجاهات المعاصرة للتحليل المالي ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيعاحليايل وليد   6
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2( التطور التاريخي   التوازن لمالي:

حىت بداية القرن العشرين كانت القوائم املالية جمرد دليل أو برهان على عمل ماسك احلسابات و      

ولكن حدث أن أوصت . إن كانت حتتوي على معلومات هامة ميكن استخدامها يف تقييم أداء املشروع

بأمهية الطلب من املقرتضني بضرورة تقدمي    1895جال البنوك يف والية نيويورك يف فيفري عاممجعية ر 

القوائم املالية اخلاصة مبشروعام كجزء أساسي من البيانات املدعمة لطلب القرض ، وكانت التوصية 

أن يطلبوا ممن يقرتضون املال من املؤسسات اليت يتبعون  : "ة إىل أعضاء هذه اجلمعية تنص علىاملوجه

ا  هلا أن يزودوم ببيانات مكتوبة حول األصول و االلتزامات اخلاصة م ، وذلك بالصيغة اليت توصي

1". جلنة البيانات املوحدة للمجموعات املختلفة 

 3( أهداف  التوازن  المالي: 

 يهدف  التوازن  املايل بشكل عام إىل تقييم أداء املشروع من زوايا متعددة،  وبكيفية ختدم أهداف 
د جوانب القوة و مواطن ذلك بقصد حتدين هلم مصاحل مالية يف املشروع و مستخدمي املعلومات مم

من مث االستفادة من املعلومات اليت يوفرها التحليل املايل هلم يف ترشيد قرارام  املالية ذات الضعف، و 

 3:لتحليل املايل إىل قسمني كالتايلمن هنا ميكن تقسيم أهداف او  2.باملشروعالعالقة 

أهداف  التوازن  المالي بالنسبة للمؤسسة: إن  التوازن  املايل الذي تقوم عليه املؤسسة هو حتليل مايل داخلي و الذي *

يعترب أساسي و ضروري الختاذ القرارات املالية أو توسيع االستثما رات و هذا من 

طرف املدير املايل  واملسري املايل للمؤسسة و أهداف هذا   التوازن  هي: 
    ،)فرتة التحليل ( ة حتت التحليل تسيري املايل للفرت إعطاء حكم لل - 

   ،    نتاجية و التموينية و التوزيعيةاالطالع على مدى صالحية السياسات املالية و اإل - 

األخطار املالية اليت قد تتعرض هلا بواسطة للمؤسسة و  ) الوضعية املالية (  التحقق من املركز املايل - 

منشورات ذات السالسل للطباعة و النشر و التوزيع ،  ، الثاني المجلد المالية، المحاسبة العاديل، عوض وسفي العظمة أمحد حممد 

. 648  ، ص 1986الكويت، 1

 ة ، عمان ، األردن ،يع ، الطبعة الثانيدار وائل للنشر و التوز .  ات الحديثة في التحليل المالي واالئتمانيھاالتجاحممد مطر ،  2

 . 3ص ، 2006

3 . 57 - 56مرجع سابق ص  ،التمويل في المؤسسات االقتصادية يوسف حسن يوسف ،  
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،       املديونية

 .على املردودية فيهاالتوازنات املالية يف املؤسسة و  إعطاء أحكام على مدى تطبيق - 

 أهداف   التوازن  المالي بالنسبة للمتعاملين مع المؤسسة: إن   التوازن  املايل الذي يقوم به املتعاملون *
       :سة هو حتليل مايل خارجي يهدف إىلمع املؤس

 ،مالحظات حول األعمال اليت تقوم ا املؤسسة يف امليدان املايل - 

  ا حتديد األرقام اخلاضعة للضرائب،الية و بواسطتهتقييم النتائج امل - 

  ،تقييم الوضعية املالية و مدى استطاعة املؤسسة لتحمل نتائج  القروض - 

.لطلب القرضاملوافقة والرفض لعقد قرض عند تقييم املؤسسة  -   

4( خطوات   التوازن  المالي: 

 يتم  التوازن  املايل وفق ثالث خطوات أساسية وهي:1

يقوم احمللل املايل يف هذه املرحلة االبتدائية بتصنيف األرقام اليت حتتويها القوائم : مرحلة التصنيف )أ 

يقوم بتجزئتها إىل جزأين، ومها األصول واخلصوم، مث توضع يف جمموعات املالية ألكثر من فرتة حماسبية مث 

.يتمكن من معاجلتهامتجانسة حىت حمددة و   

لقائمة بني خمتلف عناصر األصول واخلصوم واملركز املايل بغية اكتشاف العالقات ا: مرحلة المقارنة)  ب

. وحتري أسباب قيام هذه العالقة  

كم على املركز احليقوم احمللل بالبحث عن األسباب و املقارنة بعد التصنيف و : مرحلة االستنتاج )ج 

.م االقرتاحاتتقيياملايل للمؤسسة و 

5( مقومات   التوازن  المالي:

1 . 58-57سبق ذكره ، ص  ، مرجعالتمويل في المؤسسات االقتصادية  يوسف حسن يوسف ، 
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      كي تنجح عملية   التوازن  املايل يف حتقيق أهدافها وأغراضها املنشودة، البد من توفر جمموعة من 

ا. فإذا ما اعتربنا أن اهلدف  املتطلبات أو الشروط اليت تشكل يف جمموعها ركائز أساسية البد من مراعا
النهائي للمحلل املايل هو توفري مؤشرات واقعية تعطي صورة عن جوانب نشاط املشروع هي أقرب ما تكون 

إىل احلقيقة، فيجب إذن توفري مقومات جناحه يف حتقيق هذا اهلدف وذلك باحلرص على توفري جمموعة من 

الشروط منها ما يتعلق به نفسه، ومنها ما يتعلق مبنهج وتقنيات التحليل اليت يستخدمها، و منها كذلك ما 
يتعلق مبصادر املعلومات اليت يعتمد عليها.1 و ميكن حصر هذه املقومات فيما يلي:2

 أن تتمتع مصادر املعلومات اليت يستقي منها احمللل املايل معلوماته بقدر معقول من املصداقية أو ملوثوقية.-

ا -  أن يسلك احمللل املايل يف عملية التحليل املايل منهجا عمليا يتناسب مع أهداف عمليةالتوازن،  

املالئمةبني مسيت املوضوعية و  تقنيات جتمع هي األخرى و بقدر متوازنكما أن يستخدم أساليب و   

. لألهداف اليت يسعى إليها  

احملصور يف كشف احلقائق كما و  احمللل املايل نفسه باملوضوعية وذلك بالرتكيز على فهم دورهأن يتسم  -

 تقريره ، وذلك ليقوم بعد ذلك بتقدميجمردة بعيدة عن التحيز الشخصيرة هي قبل أن يقوم بتفسريها بصو 

.ا يراه البديل األفضل منهابدائل ختدم متخذ القرار مع مراعاة التوصية مبمبا يتضمنه من مؤشرات و 

3: اإلضافة إىل بعض املقومات األخرىب

  التحديد الواضح ألهداف التوازن املايل، - 

  ،، و توفري بيانات مالية ميكن االعتماد عليهااليت يشملها التحليلرتة املالية حتديد الف - 

. ول إىل أفضل النتائج و بأسرع وقتحتديد املؤشرات املناسبة للوص -   

. 4، مرجع سبق ذكره ، ص  ات الحديثة في التحليل المالي واالئتمانيھاالتجاحممد مطر ،   1

.  في البنوك ات اإلقراض و التوسع النقدييد عمليل االئتماني و دوره في ترشيالتحلسي ، يش إشراف ظافر الكبي عشري مسنيحس 2

 26ص ، 2010 ع ، الطبعة األوىل ، عمان ، األردن ،يمكتبة اتمع العريب للنشر و التوز 
. 9، ص  2008، الطبعة األوىل ، رام اهللا ، فلسطني ،  التحليل المالي فهمي مصطفى الشيخ ،  3
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 المطلب الثاني: معايير التوازن المالي  واستخداماتها 

1( مفهوم معايير التوازنالمالي: 

 . 1ما رقم أو معينة نسبة ومالئمة كفاءة على للحكم كمقياس تستخدم معيارية أرقام عن عبارة

2( أنواع معاييرالتوازن المالي: 

 واليت النسب املستخرجة مع للمقارنة تستخدم اليت املعايري من أنواع أربعة هناك أن عموما املعروف من

: 2يلي  فيما ذكرها ميكن

1.2( معيار التوازن المالي المطلق: 

 بذالك وهو معني، حلدث املثالية الصيغة ميثل بأنه عليها متفق حالة املطلق، املعيار ويعين    

ويقاس املؤسسات، كافة بني مشرتكة معينة لنسبة ثابتة مالية قيمة شكل يأخذ متأصلة خاصية ميثل

.الواقعية التقلبات به

من الكثري ألنشطة الواقعية املتطلبات عن ابتعاده إىل املعيار هلذا القليل االستخدام يعود 

للمقارنة مالئمة أخرى معايري وجود عدم عند املعيار هذا إىل اللجوء وميكن املؤسسات،

.احملققة للنسب املوضوعية

2.2( معيارالتوازن المالي للصناعة: 

اجلهات من غريها أو احلكومية اهليئات و املهنية االحتادات تصدره الذي املعيار وهو 

 إىل قربا أكثر املعيار هذا ويعترب الصناعة، فروع من أكثر أو لفرع والتقييم القياس ألغراض

.الصناعة من النوع ذالك يف النشاط متطلبات االعتبار بعني يأخذ ألنه املطلق املعيار من الواقع

3.2( معيار التوازن المالي التاريخي: 

 يف معينة مؤسسة أداء اختذها اليت االجتاهات متثل اليت األرقام  النسب عن عبارة    

بشأن املستقبلي والتوقع احلايل، املؤسسة أداء لتقييم حتليلية كأداة اعتمدها يتم واليت املاضي،

. 171، ص  2000، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الفكر ، اإلدارة و التحليل المالي هيثم حممد الزعيب ،   1

.  85 -84، مرجع سبق ذكره ، ص  التحليل المالي مدخل صناعة القراراتمنري شاكر حممد و آخرون ،   2
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 4.2( معيار التوازن المالي المخطط: 

التقديرية املوازنات أساس على يبىن والذي املؤسسة، إدارة قبل من املعيار هذا يصمم 

 لإلدارة السابقة واخلربات الفنية اخلربات على بناءا يصمم املعيار وهذا املؤسسة، ألنشطة املسبقة

أخرى تفاصيل يشمل قد املعيار هذا كذالك .االحنرافات وحتديد والتقييم لألداء مؤشرا متثل واليت

 االستثمارية ااالت يف ألنشطتها مناسبة اإلدارة جتدها اليت النسب كتحديد املؤسسة ألداء

 للمقارنة األمثل املعيار يعد ال أنه إال املعيار هذا أمهية من الرغم وعلى .التشغيليةو  والتمويلية

.املماثلة املؤسسات يف العام األداء واقع االعتبار بعني يأخذ ال ألنه األداء وتقييم

 3( خصائص معاييرالتوازن المالي: 

: 1 التالية باخلصائص يتصف أن له بد ال معىن، وذو مقبوال املعيار يكون أن أجل من

يتصف وال حتقيقه، فيتعذر باملثالية يتصف ال تنفيذه، بإمكانية أي بالواقعية، املعيار يتصف أن -

 بسهولة؛ إليه الوصول فيمكن بالتواضع

دعت إذا عليه تعديالت إدخال من مينع ال هذا كان وإن النسيب، باالستقرار املعيار يتصف أن -

 الالزمة؛ الدراسات إجراء بعد لذلك الظروف

 .الرتكيب وسهولة والوضوح بالبساطة املعيار يتصف أن -

4( استخدامات معايير التوازنالمالي: 

: 2التالية النقاط يف املايل التحليل معايري استخدامات إجياز ميكن 

 كميا؛ وصفا وإعطائها املختلفة املالية الظواهر تفسري -

املختلفة؛ املالية لالجتاهات واملؤشرات املدلوالت تفسري -

 املايل؛ املؤسسة أداء حتليل -

 االحنرافات؛ كشف -

. 180، ص  2004البداية ، ، عمان ، دار اإلدارة و التحليل المالي أمين الشنطي ، عامر شقر ،   1

. 173مرجع سبق ذكره ، ص  ،اإلدارة و التحليل هيثم حممد الزعيب ،   2
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 .املعيارية النسب إىل الفعلية النتائج قياس -

 المبحث الثاني: أدوات التوازنالمالي 

، حبيث يكون بإمكان احمللل يف التحليل املايل ماضيا و حاضرااملستخدمة  األدواتالطرق و تتعدد  

، سواء كان الغرض من ة الدراسات أو التحليل القائم بهأن خيتار منها ما يتالءم مع طبيعة و نوعياملايل 

دراسة ، أو للتشخيص الوضع املايل للمؤسسة، أو لتقييم املاضي األدواتو  الطرقالتحليل استخدام هذه 

املقارنات وبيان الية و املؤشرات امل ،النسب املالية: األدوات هذهأهم  منو . احلاضر والتنبؤ باملستقبل

املالية و  و املؤشرات ، حيث سنعرضها يف مطلبني كاأليت، املطلب األول النسبالتغريات واالجتاهات

.  رنات وبيان التغريات واالجتاهاتاملطلب الثاين املقا  

 المطلب األول:التوازنبواسطة النسب المالية و مؤشرات التوازن 

: النسب المالية)  1  

شارا يف أوساط احملللني التحليل املايل و أكثرها انت طرقالنسب املالية من أهم  التحليل بواسطة عتربي 

ن يستعني ، وهي من أقدم هذه التقنيات حيث ظهرت يف منتصف القرن التاسع عشر عندما كااملاليني

على انتشار د لعل أهم ما ساعو . أصحاب الصلة الختاذ قرارام االقتصاديةفيها آنذاك املستخدمون و 

إمكانية االعتماد عليها يف تقييم األداء و النسب بني احملللني واملستخدمني سهولة استخراجها وفهمها و 

1.أوجه النشاط املختلفة

:الماليةتعريف النسب )  1.1  

البنود قد تتواجد أكثر من بنود القواعد املالية و  تعرف النسب املالية بأا عالقة تربط بني بندين أو    

كما قد تتواجد هذه البنود على قائمتني لية على القائمة املالية نفسها و اليت تدخل يف اشتقاق النسبة املا

، إذ ال بد من للمحلل املايل أو املستفيد منها إال أن الوقوف عند هذه العالقة ال يعين شيء 2.ماليتني

تعد املعايري املطلقة و املالية للمؤسسة، و نتائج النسب مرجعية على أساسها يتم تقييم  اعتماد معايري

. 127 مرجع سبق ذكره ، ص ، تحليل القوائم المالية مدخل نظري و تطبيقي مؤيد راضي خنفر غسان فالح املطارنة ،  1

 ،2006مكتبة اتمع العريب للنشر و التوزيع ، الطبعة االوىل،  ،مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل المالي مفلح حممد عقل ، 1

357ص
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معيار متوسط الصناعة واملعيار املستهدف مبثابة  املؤشرات املرجعية اليت يستند إليها احمللل املايل التارخيية و 

  1. للمؤسسة من خالل النسب املاليةيف تقييم األداء املايل

قيمة له إال إذا ناتج هذه العالقة ال تغريين و ا عبارة عن عالقة بني مكما تعرف النسب املالية كذلك أ

2.كن تقييم املوقفعلى ضوء عملية املقارنة مياثلة وتسمى بالنسبة املرجعية و قورن بنسبة أخرى مم

:أهمية التحليل بالنسب المالية) 2.1  

الزمن ؤسسة عرب تسمح للمات تقدير ومقارنة نتائج املؤسسة، و إن النسب املالية تعترب من أدو      

نقاط يث من الواجب معرفة نقاط القوة و اخلارجية حتطور بعض املؤشرات الداخلية و مبتابعة تطورها و 

  3.بشكل صحيح أو العمل على تصحيحها الضعف حىت ميكن استغالهلا

 4:التالية النقاط يف املالية النسب تكمن أمهيةو  

.ومفيدة مغزى ذات مدلوالت تقدمي  - 

.املؤسسة لنفس مالية بفرتات املالية القوائم يف البنود اجتاه استعراض  - 

.قطاعال نفس إىل املنتمية املؤسسات من غريها مع املؤسسة مقارنة  - 

.املعتمدة والصناعية املعيارية النسب مع املؤسسة مقارنة  - 

.إدارا وأداء املؤسسة أداء تقييم  - 

.مبعاجلتها الكفيلة والسياسات التوصيات واقرتاح املؤسسة يف والقوة الضعف مواطن على التعرف - 

:أنواع النسب المالية) 3.1  

أرشد التميمي ، التحليل و التخطيط املايل اجتاهات معاصرة ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ،  عدنان تايه النعيمي 1

. 83 ، ص 2008 األردن ،

. 92  ، مرجع سبق ذكره ، ص التمويل في المؤسسات االقتصاديةيوسف حسن يوسف ،   2

.  131 ، ص  2003، دار الغرب للنشر ، تقييم و اختبار االستثمارات شوام بوشامة ،   3

. 81 ص ، 2008 مصر، ة،ياإلسكندر  اجلامعي، الفكر دار. للمؤسسات ةيالمال واإلدارة ليالتمو  أندراوس، ميول عاطف  4
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تضع املؤسسة أمام األمر الواقع اليت احملللون املاليون أا كافية و هناك جمموعة من النسب اليت يرى  

وتتمثل ؤسسة جتعل احلكم على املؤسسة منطقي ودال داللة قطعية على الوضعية املالية احلقيقية للمو 

1.نسب السيولة، نسبة النشاط، نسب الرحبية، نسب املديونية: هذه النسب يف األيت  

Liquidity Ratios :نسبة السيولة) أوال  

تظهر أمهية هذه النسب يف أا تقيس املالءة املالية للمنشاة باألمد القصري أو مبعىن أخر مقدرة و  

املالءة املالية للمنشاة يف األمد القصري تبني مدى تغطية و  .الثابتةسديد االلتزامات املالية املنشاة على ت

ميكن هلذه املنشاة من حتويل هذه املوجودات إىل نقد يف فرتة زمنية و  ةاملطلوبات املتداولة مبوجودات املنشا

خلطر اة يعين احتمال اإن عدم توفر السيولة الكافية لدى املنش. ية الستحقاق املطلوبات املتداولةمساو 

.التمويلي وبالتايل تدهور ترتيبها االئتماين

يتم من خالل قياس و  ة للمؤسسة على املدى القصريدف نسبة السيولة إىل تقييم القدرة املاليو  

ة العادية قدرة املؤسسة على مقابلة التزاماا القصرية األجل عند استحقاقها من خالل تدفقاا النقدي

حتسب هذه القدرة من خالل املقارنة بني جمموع وحتصيل الذمم بالدرجة األوىل، و الناجتة عن املبيعات 

  2.جمموع التزاماا القصرية األجلموجوداا القصرية األجل و 

على مدى انتظام تدفقاا يتوقف مستوى السيولة املطلوبة ملقابلة املؤسسة اللتزاماا القصرية األجل و  

ات الصناعية إىل معدالت سيولة أعلى من تلك اليت حتتاجها شركات اخلدمات ، لذا حتتاج الشركالنقدية

 :انية ومن أهم نسب السيولة ما يلياخنفاضها يف الثرتفاع خماطر التذبذب يف األوىل و الكهربائية مثال ، ال

(Current  Ratio 1( نسبة التداول: )

. ا اجلارية وبدون صعوبة تذكر وكمؤشر بدائي لقدرا املاليةمتثل مقدرة املنشاة على مقابلة التزاما 

و تستخرج بالعالقة التالية:3         نسب التداول = مجموع األصول المتداولة

مجموع الخصوم المتداولة       

. 311مرجع سبق ذكره ، ص ،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،   1

.  93مرجع سبق ذكره ، ص ، التمويل في المؤسسات االقتصادية يوسف حسن يوسف ،   2

للنسر و التوزيع ،  عمان دار املسرية، التحليل المالي للقوائم المالية و اإلفصاح المحاسبي ،  خالد وهيب الراوي ، يوسف سعادة 3

 . 61 ، ص 2000الطبعة األوىل ، 
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مبعىن انه إذا اخنفضت األصول املتداولة . ملقبول هلذه النسبة هو واحد صحيحاحلد األدىن اإن  

على تغطية للمشروع حبيث أصبحت نسبة التداول واحد صحيح فمعىن ذلك أن املشروع مازال قادرا 

على أما إذا اخنفضت النسبة عن الواحد الصحيح فمعناه عدم مقدرة املشروع  .التزاماته قصرية األجل

.رية األجل بدون أن تواجه مشاكل وصعوباتالوفاء بالتزاماته القص  

تعترب نسبة لى تغطية التزاماا قصرية األجل، و تبني هذه النسبة عدد مرات قابلية أصول الشركة عو    

أن  ، أما إذا كانت النسبة اقل من الواحد صحيح قد يشري إىلنسبة عادلة ملعظم القطاعات 1:2التداول 

، فهناك لتصفية، إال انه ال يعين بالضرورة أا ستتعرض لإلفالس أو اكة ليست يف وضع مايل جيدالشر 

.  1عدة طرق للحصول على التمويل

:نسبة السيولة العامة) 2  

 2:التالية بالعالقة حتسبملتداولة للديون القصرية األجل و تقيم هذه النسبة درجة تغطية املوجودات او  

 نسبة السيولة العامة =  الموجودات المتداولة 

ديون قصيرة األجل  

. سبة كذلك بنسبة رأس املال العاملتسمى هذه النو  

صرية فإذا كانت هذه النسبة اقل من الواحد فهذا يعين عدم إمكانية املؤسسة على تغطية ديوا الق 

. ة للمؤسسةهذا يعرب الوضعية املالية السيئاألجل مبوجوداا املتداولة، أي رأس املال العامل سالب و   

عين رأس املال العامل معدوم أي  وضعية مالية متوازنة و أما إذا كانت النسبة تساوي الواحد فهذا ي 

. صرية األجل باملوجودات املتداولةبالتايل املؤسسة قادرة على تغطية ديوا ق  

إذا كانت هذه النسبة اكرب من الواحد فهذا يدل على الوضعية اجليدة للمؤسسة ألا قادرة على و     

إال أن هذه النسبة تعترب مؤشر  .تداولة أي رأس املال العامل موجبتغطية ديوا قصرية األجل بأصوهلا امل

عام ألا ال تأخذ بعني االعتبار سيولة خمتلفة للموجودات املتداولة وكذا استحقاق الديون قصرية األجل 

3.ص املرتبط بنسبة السيولة العامة، األمر الذي يتطلب وضع نسبة مالية أخرى لتفادي النق

.  32،  31، مرجع سبق ذكره ، ص  التحليل المالي فهمي مصطفى الشيخ ،  1

. 94مرجع سبق ذكره ، ص ، التمويل في المؤسسات االقتصادية يوسف حسن يوسف ،   2

.  114، ص  1997جامعة قسنطينة ، ) حالة كومامو( ، تقييم األداء المالي للمؤسسة زينب دراجي   3
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 :)اآلجلة (نسبة السيولة المخفضة  )3

، كما تعترب مقياسا ملقدرة املؤسسة على يولةهي النسبة األكثر دقة من حيث احلكم على درجة السو  

 1:حتسب بالعالقة التاليةل من األصول السريعة إىل نقدية و الوفاء بالتزاماا القصرية األج

 نسبة السيولة المخفضة =  األصول المتداولة – المخزون 

الديون القصيرة  األجل 

بالتايل رب حصة من املوجودات املتداولة و قد مت استبعاد املخزون من هذه النسب باعتبارها متثل اكو      

ة بيع القيم الغري جاهزة ، هذا يعين أن لو استطاعت املؤسسلفرتة زمنية حىت يتحول إىل نقدية فهو حيتاج

. دون املساس مبخزوا السلعيلتمكنها من تسديد التزاماا و  حتّصل ذمتهابقيمتها، و   

مقدر حد أقصى و ) 0.3(جيب أن تكون قيمة هذه النسبة مرتفعة حيث حدد هلا حد أدىن مقدر بو  

.و هو حد الضمان) 0.5(ب  

: نسبة السيولة الجاهزة) 4

2:لعالقة التاليةو حتسب با 

 نسبة السيولة الجاهزة =     النقديات 

الديون القصيرة األجل  

بواسطة هذه النسبة تستطيع املؤسسة حتديد مباذا تستويف ديون القصرية األجل        

قد حدد هلذه النسبة حد أدىن مقدر و  كه من قيم متاحة يف الوقت احلايل،اعتمادا على ما متل

) .0.4(هناك من يقول و ) 0.3(حد أقصى مقدر بو ) 0.2(ب  

املعدل كبري على القدر  اغلب املتعاملون االقتصاديون هلم فائدة يف أن يكون هذا     

توازن (ن تكون معدومة ، الشيء الذي يقابله تسيري داخلي جيد يف اخلزينة اليت جيب أاملستطاع

.)مايل امثل  

. (Normal  Liquidity Ratio ( :نسبة السيولة العادية)  5

. 95، نفس املرجع ، ص  يوسف حسن يوسف   1

. 96-95مرجع سبق ذكره ، ص ، التمويل في المؤسسات االقتصادية يوسف حسن يوسف ،    2
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املخزون السلعي و حيث ال تأخذ يف االعتبار الذمم و ، رب أكثر تشددا من النسبة السابقةالنسبة تعتهذه 

هلذا . ا ألي نقص يف قيمتها عند التصفيةتقتصر على األصول املتداولة اليت متتاز بعدم تعرضها تقريب

.)االستثمارات املؤقتة(ه النقدية شبتشمل النقدية و   

ضت هذه النسبة عن الواحد الصحيح فهذا يعين بكل وضوح حتمية حتصيل يالحظ انه إذا اخنفو  

و  .ته اجلاريةجزء من الذمم أو بيع بعض املخزون السلعي حىت يتمكن املشروع من سداد كل التزاما

حتسب بالعالقة التالية:1               نسبة السيولة العادية =   النقدية + شبه النقدية

 الخصوم المتداولة 

(Quick or acid – test radio ( :نسبة السيولة السريعة) 6

تستخدم كالنسبة السابقة يف بيان مقدرة املنشاة بة أكثر حتفظا من نسبة التداول و تعترب هذه النس 

يستبعد املخزون من األصول املتداولة حلاجة املخزون إىل فرتة زمنية و . مقابلة التزاماا قصرية األجل يف

ا تقيس هذه النسبة مقدرة املنشاة يف تسديد مطلوباكن بيعه أو هناك احتمال عدم بيعه، و حىت مي

  2.تايل فهي مقياس أكثر شدة للسيولةبالاملتداولة دون تصفية املخزون و 

شبه النقدية املوجودة لدى املؤسسة يف بار مدى كفاية املصادر النقدية و تستعمل هذه النسبة الخت 

، وضمن هذه الشروط. مواجهة التزاماا قصرية األجل دون االضطرار إىل تسييل موجوداا من البضاعة

صول األكثر سيولة، و قتصارها على األتعترب هذه النسبة مقياسا أكثر حتفظا للسيولة من نسبة التداول ال

: 3حتسب هذه النسبة على النحو التايلو . ألا تستثين البضاعة واملدفوعات مقدما من البسط  

نسبة السيولة السريعة =  الموجودات المتداولة – البضاعة – المصروفات المدفوعة مقدما 

المطلوبات المتداولة  

. 62 مرجع سبق ذكره ، ص، ، التحليل المالي للقوائم المالية و اإلفصاح المحاسبي  خالد وهيب الراوي ، يوسف سعادة  1

. 62نفس املرجع ، ص  ، خالد وهيب الراوي ، يوسف سعادة  2

. 314 مرجع سبق ذكره ، ص،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،    3
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السائلة       األصول:    1أخرمبعىن  أو

المطلوبات المتداولة       

اولة مطروح منه املخزون السلعي واملصروفات املدفوعة يقصد باألصول السائلة جمموع األصول املتدو  

. مقدما  

 :(Cash flow /Debt)  :نسبة التدفق النقدي إلى الديون) 7

بني التدفق النقدي من العمليات والدين من مقاييس قدرة املؤسسة على خدمة دينها العالقة  

  2:اب هذه النسبة باملعادلة التاليةيتم احتسالقائم، و 

 نسبة التدفق النقدي / الديون =            النقد المتحقق من العمليات 

  إجمالي الديون القصيرة و الطويلة األجل      

.االطفاءاتإليه االستهالكات و  الربح مضافا يقصد بالنقد احملقق من العمليات صايفو  

3 (cash ratio): نسبة النقدية) 8 

النقد و ما في حكمه   =نسبة النقدية  

المطلوبات المتداولة  

، يشمل النقد و األصول احملاسبة العامةدده جملس معايري إن مصطلح النقدية مبعناه الواسع كما ح 

، و ابلة للتداول مثل اذونات اخلزينةتسمى باألوراق املالية الققدية سريعة التحول إىل نقدية ، و شبه الن

. األوراق التجارية  

، املتداولةشبه النقدية على تغطية االلتزامات النقدية و  األصولتبني نسبة النقدية عدد مرات قابلية و     

السيولة النقدية املتوفرة  ، بواسطةالشركة دفع التزاماا املتداولةتعترب مؤشر على املدى الذي تستطيع فيه و 

. 33، مرجع سبق ذكره ، ص ، التحليل المالي فهمي مصطفى الشيخ   1

عقل حممد .  315، نفس املرجع ، ص  مفلح  2

مصطفى الشيخ ، .35، مرجع سبق ذكره ، ص التحليل المالي فهمي 3



:  تقديم عام حول التوازن المالي الفصل األول 

(17)

      . لديها

   : ( Activity / performance Ratios ) :النشاط نسب ) ثانيا

تقيس هذه النسب مدى كفاءة سب هذه أيضا نسب إدارة املوجودات، و يطلق على جمموعة الن     

، كما تقيس مدى كفاءا ا مناسبا على خمتلف أنواع األصولإدارة املؤسسة يف توزيع مواردها املالية توزيع

بيعات و حتقيق اكرب حجم من املإلنتاج اكرب قدر ممكن من السلع واخلدمات، و يف استخدام أصوهلا 

. بالتايل أعلى  ربح ممكن  

ثمارات يف خمتلف أنواع مجيع االستها املقارنة بني صايف املبيعات و تتضمن نسب النشاط مجيعو     

املبيعات خاصة ، مع تركيز على ذلك اجلزء من املوجودات ذوات الصلة األكثر يف حتقيق املوجودات

. املؤسسات التجارية  

 خمتلف أنواع املوجودات منوجود توازن معقول بني املبيعات و تقوم نسب النشاط على افرتاض و     

و  .ي خلل قد يطرأ على هذا التوازنتعمل على الكشف عن أبضاعة و مدينني و موجودات ثابتة، و 

1:أهم نسب النشاط ما يلي  

 ( Accounts Receivable Turnover 1 ( الحسابات المدينةمعدل دوران : )

ذلك بقسمة وميكن إجياد هذه النسبة و . وتسمى أيضا معدل دوران الذمم ومتوسط فرتة التحصيل     

عض األحيان مبعدل فرتة تسمى هذه النسبة يف بو . لى متوسط املبيعات اآلجلة اليومياحلسابات املدينة ع

ة  لتحصيل بعدها على مثن البضاعة املباعة و تبني معدل الفرتة الزمنية اليت تنتظرها املنشاالتحصيل و 

على  360ذلك بقسمة املبيعات اآلجلة السنوية على وسط املبيعات اآلجلة  اليومي  و ميكن إجياد مت

   2.يوما    360اعتبار أن عدد أيام السنة هو 

للمؤسسة املعنية السيولة السريعة النسب عندما تقل  نسبة التداول و غالبا ما يتم اللجوء إىل هذه و  

3.ل التأكد من مدى سيولة هذا البندعن معدل الصناعة ألج

. 317-316 مرجع سبق ذكره ، ص،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،    1

. 71 مرجع سبق ذكره ، ص، ، التحليل المالي للقوائم المالية و اإلفصاح المحاسبي  الراوي ، يوسف سعادةخالد وهيب   2

.  317نفس املرجع ، ص  مفلح حممد عقل ،  3
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: اليةوحيسب هذا املعدل حسب املعادلة الت 

 معدل دوران الحسابات المدينة / مرة  =    صافي المبيعات اآلجلة 

معدل رصيد الحسابات المدينة     

أو الرصيد في نهاية الفترة المالية  

يعرب أيضا  ، وهوؤسسة من حتصيل حساباا املدينةيعكس هذا املعدل السرعة اليت تتمكن فيها املو  

على مدى مالئمة سياسة  بذلك يلقي الضوءاالستثمار يف احلسابات املدينة و عن مدى مالئمة حجم 

خنفاض حتصيل الديون تؤدي إىل ااسة املتساهلة يف منح االئتمان و ، فالسيوسياسة التحصيل االئتمان 

.معدل الدوران والعكس صحيح  

ني بلبيع املوضوعة من قبل مؤسسة ما و ارنة بني شروط اال يصلح هذا املؤشر الن يكون أداة للمق 

. املؤسسات األخرى املشاة، وذلك كما يصلح مؤشر فرتة التحصيل  

 :( Inentory Turnover (  :معدل دوران البضاعة) 2

: وفقا لألسس التالية) بة السابقة كما يف النس(ينظر إىل هذه النسبة و  

يقصد بعدد مرات الل الفرتة املالية موضع التحليل، و إما على أساس عدد مرات دوران البضاعة خ 

املؤسسة بشراء كمية من البضائع وبيعها، على افرتاض أن كل عملية دوران البضاعة عدد مرات قيام 

. شراء وبيع تتم بشكل مستقل، وتشكل مرة دوران واحدة  

سب م اليت حتتاج إليها املؤسسة لتصفية رصيدها من البضائع بالبيع حأو على أساس عدد األيا 

هذه النسبة و . ختزين بديلة ملا يباع من البضائع، فيما لو مل تقم بإعادة معدالت البيع اليومية السائدة

لفرتة أو رصيد البضاعة عبارة عن حاصل قسمة تكلفة البضاعة املبيعة على معدل رصيد البضاعة خالل ا

  1 :م احتساا حسب املعادلة التاليةيتاملدة، هذا و أخر 

. 321-320 مرجع سبق ذكره ، ص،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،    1
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 معدل الدوران   =     كلفة البضاعة المبيعة         = × مرة 

معدل رصيد البضاعة            

) أو رصيد البضاعة في نهاية الفترة( 

     :  فيتم احتساا باخلطوات التالية ،أما معدل دوران البضاعة باأليام 

 365أو      360يساوي تكلفة املبيعات مقسومة على معدل كلفة املبيعات اليومية، و إجياد ) أ      

يوما.                      معدل تكلفة المبيعات اليومية  =   كلفة المبيعات 

 365أو  360 

ناتج معدل دوران يد البضاعة على معدل تكلفة املبيعات اليومية يكون البقسمة معدل رصو ) ب

البضاعة باأليام:      معدل دوران البضاعة باأليام = معدل رصيد البضاعة أو بضاعة آخر المدة 

معدل كلفة المبيعات اليومية  

  : (current Assets Turnover)  : معدل دوران األصول المتداولة) 3 

        1:وحتتسب هذه النسبة على النحو التايل

      معدل دوران األصول المتداولة  =    صافي المبيعات       = ××× مرة 

مجموع األصول المتداولة  

ألصول املتداولة ، لكنها تركز على مدى استخدام اذه النسبة معدالت الدوران األخرىتكمل ه 

.لتوليد املبيعات  

ولة يف توليد املبيعات خاصة يف هذا املعدل مؤشر جيد على مدى استخدام األصول املتداو     

ل ، أو احتمااملرتفع للنسبة مؤشر على الكفاءةاملعدل ات اليت تتعاطى األعمال التجارية، و املؤسس

.االعتماد على رأمسال عامل قليل، وهذا مؤشر على التوسع يف املتاجرة  

توليد احلجم املناسب ، إما بسبب عدم ام رأس املال العامل بكفايةعكس ذلك يعين عدم استخدو  

. ستثمار يف بنود رأس املال العامل، أو بسبب زيادة االمن املبيعات  

. 325 مرجع سبق ذكره ، ص،  في اإلدارة المالية و التحليل المالي مقدمةمفلح حممد عقل ،    1
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: عدل دوران صافي رأس المال العاملم) 4 

 1:معادلة النسبة 

 معدل دوران صافي رأس المال العامل / مرة  =    صافي المبيعات 

 صافي رأس المال العامل 

مبثيالا من  يلتتطلب دقة احلكم على هذه النسبة مقارنة مؤشرات املؤسسة موضع التحلو       

، يعكس معدل الدوران املنخفض عدم كفاءة يف حني يعكس معدل وبشكل عام. املؤسسات األخرى

      . ذ احتماالت التوسع بعني االعتبارالدوران املرتفع كفاءة جيدة مع اخ

بالتايل ة مالية معينة، و ال العامل خالل فرت يستخدم هذا املعدل للتعرف على عدد مرات دوران رأس امل

 2.يف حسن استغالل رأس املال العاملفهو مؤشر فعال لكفاءة اإلدارة  

:( Accounts Payable Turnover) 5 (معدل دوران الحسابات الدائنة:  

        3:معادلة النسبة 

      معدل دوران الحسابات الدائنة باأليام =  معدل رصيد الحسابات الدائنة × 360 

المشتريات  

لذا فان أي احنراف يف . امااا املؤسسة يف تسديد التز هذا املعدل مؤشر على السرعة اليت تقوم و  

صم هذه املعادلة جيب أن يعطي عناية كافية الن االخنفاض قد يكون نتيجة حلصول املؤسسة على خ

أما إذا ارتفع . ت املقدمة للمؤسسةا، أو أن الدائنني سحبوا االعتمادفأصبحت معه تفضل الدفع النقدي

، أو هيالت جديدة، أو مددا أطول يف الوفاءحصول املؤسسة على تس معدل األيام فان هذا مؤشر على

إذا مل تتوافر و . سسة إىل التأخر يف دفع التزاماهاقد يكون مؤشرا على مشكلة السيولة أدت باملؤ 

.  يستعمل كلفة املبيعات كبديل لذلكمعلومات عن املشرتيات فبإمكان احمللل أن   

. 326، نفس املرجع ص مفلح حممد عقل   1

دار جمدالوي للنشر ، عمان ،  ،"دراسة معاصرة في األصول العلمية و تطبيقاتها " والمحاسبي  التحليل المالي صادق احلسين ، 2

.  283 ص ، 1998

. 326 مرجع سبق ذكره ، ص،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،   3
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وران معدل د(  حالة مقارنتها بفرتة التحصيل اليت يفهذا املعدل أيضا فرتة االسرتداد، و  يطلق علىو  

، حيث يفضل أن إدارة رأس املال العامل املتبعة ، ستوضح جانبا من سياسة)احلسابات املدينة باأليام 

اع ، أو لتفادي ارتفاملؤسسة الوقوع يف أزمة السيولة تتناسب فرتة السداد مع فرتة التحصيل بطريقة جتنب

يوما مثال يف حني يتم دفع  90، كأن يتم حتصيل الذمم من املدينة خالل املكلفةاالحتياجات التمويلية 

. احلاجة إىل متويل دائم ومتزايد يوما مما يعين 30الذمم الدائنة خالل   

(: Profitability Ratios نسب الربحية ) ثالثا (  

املبيعات وعلى األصول وعلى ة يف حتقيق الربح على تقيس نسب الرحبية مدى كفاءة إدارة املؤسس    

، فاملستثمرين ية هي جمال اهتمام املستثمرين واإلدارة واملقرضنيهلذا جند أن نسب الرحب. حقوق املالكني

املقرضون ة تستطيع التحقق من جناح سياساته، و اإلدار أمواهلم إليها، و يتطلعون إىل الفرص املرحبة لتوجيه 

  1.كثر بكثري من تلك اليت ال حتققهاليت حتقق األرباح أيشعرون باألمان عند إقراض املشاريع ا

: ب الرحبية إىل قسمني رئيسيني مهاتقسم نسو  

: عاتمجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح إلى المبي) 1  

لفة املرتبطة تقيس هذه اموعة من النسب قدرة املؤسسات على ضبط عناصر املصروفات املختو  

يكون بسط و . سة يف توليد األرباح من املبيعات، كما تقيس أيضا مدى قدرة املؤستحققةباملبيعات امل

، أو صايف صايف ربح العمليات ، أومن نسب األرباح طبقا لتعريف حمدد، مثل جممل الربحهذه اموعة 

: وأهم نسب هذه اموعة. ، أما املقام فهو املبيعاتالربح الشامل  

(: Gross Marging Ratio) نسبة مجمل ربح العمليات) أ  

، و يتم احتساا بقسمة ضوء على العالقة بني سعر املنتج وتكاليفهدف هذه النسبة إىل إلقاء ال 

  2: املبيعات حسب املعادلة التاليةجممل ربح العمليات على صايف

. 327 مرجع سبق ذكره ، ص،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،    1

- 296مرجع سبق ذكره ، ص  ،"دراسة معاصرة في األصول العلمية و تطبيقاتها " والمحاسبي  التحليل المالي صادق احلسين ، 

297  . 2
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 نسبة مجمل ربح العمليات =  مجمل ربح العمليات 

صافي المبيعات  

 = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات 

صافي المبيعات  

، والفارق بني تكلفة إنتاج السلعة وسعر بيعهاجممل ربح العمليات هو عبارة عن و  

، لعناصر اليت تكون تكلفة املبيعاتأهم ما تعرب عنه هذه النسبة هو مدى كفاءة اإلدارة يف التعامل مع ا

لنسبة يكون باإلمكان مالحظة ذلك من خالل قراءة هذه او . رة عليهالك مدى قدرا على السيطذ

. على مدى فرتات زمنية ممتدة  

  :نسبة صافي ربح العمليات) ب

و  صافي ربح العمليات قبل الفائدة  1:حتسب كما يلي 

 نسبة صافي ربح العمليات =  الضريبة و اإليرادات والمصروفات األخرى 

المبيعات  

، بل توسع هتمام على عناصر تكلفة املبيعاتتتميز هذه النسبة عن سابقتها بأا ال تقصر االو  

املصروفات املتعلقة بقيام املؤسسة بعملياا مثل املصروفات مامها لكي تشمل عناصر التكاليف و اهت

، وتبني هذه النسبة مدى االخنفاض املمكن يف سعر بيع والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع اإلدارية

قياس عام للكفاءة يف ا م، لذا ينظر إىل هذه النسبة على أل أن تبدأ املؤسسة بتحمل اخلسائرالوحدة قب

. التشغيل  

 2.دارة يف استخدام مصاريف التشغيلتقيس هذه النسبة كفاءة اإلو  

. 328 مرجع سبق ذكره ، ص،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،   1
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:      ة عن نسبة الربح إلى االستثماراتمجموعة النسب الناتج) 2

اإلدارة يف اختاذ  كفاءةو ا و قبوال لقياس رحبية املؤسسة يعترب هذا املعيار من أكثر املقاييس شيوع   

1.بتشغيل املشروع وإدارة موجوداتهالقرارات املتعلقة 

:وأهم نسب هذه اموعة ما يلي  

( : ROA) العائد على المجموعات) أ

، أو بعبارة أخرى تقيس مدى كفاءة ادية لألصول املستثمرة يف الشركةتقيس هذه النسبة القوة االير  

ن مجيع مصادر التمويل اخلارجية والداخلية على حد األموال اليت حتصل عليها ماإلدارة يف استثمار 

2.شرا لقياس رحبية الشركة بوجه عام، لذا تعترب مؤ سواء  

 3:النسبة القوة االيرادية، وحتسب مبوجب العالقة التالية ويطلق على هذه 

و  ربح العمليات قبل الفائدةصافي  

 العائد على الموجودات =     اإليرادات و المصروفات األخرى و الضريبة      

)أو معدل مجموع الموجودات(مجموع الموجودات       

تستخدم لقياس رحبية العمليات خاصة عند املقابلة بني تعترب هذه النسبة من أفضل النسب اليت و  

يف أعبائها الضريبية ا يف مقادير أصوهلا العاملة، ويف تركيبة اجلانب األيسر و مؤسسات ختتلف اختالفا كبري 

وضوعة بتصرفها ، وذلك حبكم كوا معيارا نسبيا لقياس كفاءة اإلدارة يف استخدام موجودات املؤسسة امل

  .صادرمن خمتلف امل

: حتقق هذه النسبة الغايات التاليةو  

قارنة بني معدل العائد وكلفة ، وذلك من خالل املاختاذ القرارات اخلاصة باالفرتاضاملساعدة يف  -  

.االقرتاض  

. 306مرجع سبق ذكره ، ص  ،"دراسة معاصرة في األصول العلمية و تطبيقاتها " والمحاسبي  التحليل المالي صادق احلسين ،   1

. 58، نفس املرجع ، ص  حممد مطر  2
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. )دون الكفاءة املالية(التشغيلية تعكس هذه النسبة الكفاءة  -  

املؤسسات املختلفة  من أفضل أدوات املقابلة بني أداءمؤشرات الكفاءة التشغيلية و أفضل تعترب من  -  

بكيفية متويل املؤسسة مقامها مل يتأثرا و  ، إذ أن بسط النسبةألا ال تعكس اثر الرفع املايل ، وذلك

. ملوجوداا  

: )المالكين(د على حقوق المساهمين العائ) ب  

، ألا تقيس العائد املايل املتحقق على استثمارات املسامهني ياسا شامال للرحبيةهذه النسبة مقتعترب  

.يف املؤسسة  

،  تخدام هذه االستثمارات بشكل مريحلذا تعترب مؤشرا على املدى الذي استطاعت فيه اإلدارة اس   

لعائد على كما تعترب مؤشرا أيضا على مدى قدرة املؤسسة على جذب االستثمارات إليها حبكم كون ا

. حمددا أساسيا لقرارات املستثمريناالستثمار   

+ رأس املال (يتم احتساب هذه النسبة بقسمة صايف الربح بعد الضريبة على حقوق املسامهني و  

1.)األرباح غري املوزعة+ حتياطات اال+ األسهم املمتازة   

بعد طرح      (الضريبة  صافي الربح بعد      

 العائد على حقوق المساهمين =   حقوق حملة األسهم الممتازة إن وجدت) 

أو معدل صافي (صافي حقوق المساهمين 

) حقوق المساهمين      

.  331-330 مرجع سبق ذكره ، ص،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،    1
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حيكم على مدى مناسبة هذه النسبة من و . إلدارة يف تعظيم عائد املستثمرينتقيس هذه النسبة جناح ا 

خالل مقارنتها بأسعار الفوائد على األوراق املالية احلكومية طويلة األجل مضافا إليها هامشا رحبيا 

. ستثمار املرتبطة بالنشاط املعنيللتعويض عن مقدار خماطر اال  

 :(Dept Ratios) نسب المديونية ) رابعا  

تقيس نسب املديونية املدى الذي ذهبت إليه إدارة املديونية، و  يطلق على هذه اموعة أيضا نسب 

املقرضني كل من املالكني و  يويلهذا و . أموال الغري يف متويل احتياجاااملؤسسة يف االعتماد على 

.عة من النسب ألمهيتها اخلاصة هلماهتماما خاصا ذه امو   

، ال بد من التنبيه إىل أن املؤسسات ذات املديونية املرتفعة وقبل استعراض نسب املديونية     

املؤسسات ذات تكون عادة أكثر تأثرا بالتطورات السلبية اليت قد تطرأ على نشاطها من تلك 

، فقد كان من ساعد يف قياس مدى هذا تأثرملا كانت نسب املديونية تاملديونية املنخفضة، و 

اسع بني هذه النسب باختالف األنشطة اليت متارسها الواجب االنتباه إىل االختالف الو 

.املؤسسات  

: ب المديونية أو نسب الرفع المالينس * 

هو تعّرف مصادر التمويل اليت دف األول من أهداف نسب املديونية، و ختدم هذه النسب اهلو  

هذه اموعة من النسب ، حيث ميكن بواسطتها ؤسسة لتمويل موجوداا املختلفةاعتمدت عليها امل

مدى األمان املتاح للدائنني من خالل الرتكيبة نسبية لكل مصدر من مصادر التمويل، و تعّرف األمهية ال

:  هم هذه النسب ما يليمن أو .  ال عالقات يف امليزانية العموميةاملالية القائمة باستعم  

: (Dept to Equity Ratio) المساهمين أو حقوق المالكيننسبة الديون إلى حقوق ) أ

  1:سب هذه النسبة على النحو التايلحت

 نسبة المديونية =  إجمالي الديون (قصيرة األجل و طويلة األجل) 

صافي حقوق المساهمين  

. 332 مرجع سبق ذكره ، ص،  مقدمة في اإلدارة المالية و التحليل الماليمفلح حممد عقل ،    1
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ض القصرية تتمثل يف القرو ليت حصلت عليها املؤسسة من الغري، و يقصد بإمجايل الديون كافة األموال ا 

.تجزةاألرباح احملصد ا رأس املال واالحتياطات و أما حقوق امللكية فيق. األجل والطويلة األجل  

قدم لنفس الغاية من تمويل املتوازن هذه النسبة التمويل املقدم من الدائنني لعمليات املؤسسة مع الو  

، إذ كلما ارتفعت هذه النسبة زادت املخاطر املالية لكل من الطرفني ، كما تعرب عن مدىقبل أصحاا

، املقرضني، وتزيد أيضا خماطر املستثمرين زادت خماطرم قدرة املؤسسة على خدمة دينها و احتماالت عد

.فالسخدمة الدين قد يؤدي إىل اإل الن عدم القدرة على  

  يعّرب أيضا عن وجود قدرةبشكل عام عن محاية أفضل للدائنني، و يعرب اخنفاض هذه النسبة و  

. كامنة على االقرتاض لدى املؤسسة  

( : Total Dept To Total Assets) الموجودات / إجمالي الديون  )ب  

كما تقدم  يف متويل أصوهلا من أموال الغري، تقيس هذه النسبة املدى الذي ذهبت إليه املؤسسة   

ة دون تعويض حقوق الدائنني معلومات عن قدرة املؤسسة الستيعاب تراجع األصول الناجتة عن خسار 

.للخطر  

 1:سب هذه النسبة على النحو التايلحتو 

 نسبة إجمالي الديون / الموجودات   =    إجمالي الديون      

إجمالي الموجودات       

ملخاطر اليت يتعرض ، يرتتب على اخنفاض هذه النسبة اخنفاض اع بقاء األشياء األخرى على حاهلام     

ويفضل الدائنون اخنفاض . نسبة يعين اخنفاض عبء خدمة الدين، الن اخنفاض الواملقرضون هلا املالكون

يفضل املالكون زيادة تلك  ، يف حنياخنفضت أتاحت هامش أمان أفضل هلم، ألا كلما هذه النسبة

، كما قد تؤدي إىل استمرار سيطرم الستغنائهم عن ئد هلم، الن زيادا قد يؤدي إىل تعظيم العاالنسبة

. دخال شركاء جدديادة رأس املال بإز   

  :نسبة الديون القصيرة األجل إلى حق الملكية) ج

. 65 مرجع سبق ذكره ، ص، ، التحليل المالي للقوائم المالية و اإلفصاح المحاسبي  خالد وهيب الراوي ، يوسف سعادة   1
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 1:سب هذه النسبة على النحو التايلحت 

 نسبة الديون القصيرة / حقوق الملكية =  الديون القصيرة األجل 

حقوق الملكية  

ال تلجا املؤسسة إىل زيادة االقرتاض القصري األجل لتمويل عملياا الطويلة األجل إال بعد استنفاذ  

، بسبب أو ارتفاع املخاطر التشغيلية هلا، فاض رأمساهلاقدرا على االقرتاض الطويل األجل بسبب اخن

ارتفاع و  .رأ على مستوى النشاط االقتصاديم نشاطها سريعا بالتغريات اليت قد تطاحتماالت تأثر حج

مؤشرا على اضطرار املؤسسة إىل ئة قد يكون مؤشرا باقرتاب اخلطر، و بامل 67هذه النسبة إىل ما يقارب 

زيادة االعتماد على املصادر القصرية األجل عوضا عن املصادر الطويلة األجل بسبب ضعف ثقة 

.نني بوضع املؤسسة على املدى الطويلالدائ  

: التوازن الماليؤشرات م) 2  

ملعرفة الوضعية املالية  تعترب مؤشرات التوازن املايل من أهم األدوات اليت يعتمد عليها احمللل املايل 

يف نفس الوقت املؤسسة على التسيري بشكل عادي و ، فاملقصود بالتوازن املايل هو مقدرة للمؤسسة

     . استحقاقية اخلصوم وسيولة األصولالتوفيق ما بني 

(FR): المال العامل رأس) 1.2

: ها ما يلينذكر منعدة تعاريف لرأس املال العامل و  هناك 

. 2رأس املال العامل هو اهلامش أو الفائض من األموال الدائمة اليت يزيد عن متويلها لألصول الثابتة   - 

التايل فهو يبني قدرة ة املوجهة لتمويل دورة االستغالل، وباملال العامل هو جزء األموال الدائمرأس  - 

.  3املؤسسة على متويل األصول املتداولة عن طريق األموال الدائمة 

. 333 مرجع سبق ذكره ، ص،  الماليمقدمة في اإلدارة المالية و التحليل مفلح حممد عقل ،    1

. 66، ص  1999ناصر دادي عدون ، مراقبة التسيري و التحليل املايل ، دار احملمدية العامة ، اجلزائر ،   2

3 kamel hamdi , le diagnostic financier , es – salam edition , alger , 2001 , p 78 . 
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املدى  إىلهو عبارة عن نقطة عبور من مشاكل التوازن املايل على املدى الطويل هو املؤشر للتوازن و  - 

. 1القصري 

:  2حيسب بإحدى الطريقتني و 

األصول الثابتة  -األموال الدائمة = رأس المال العامل     :من أعلى امليزانية - 

الديون قصيرة األجل  -األصول المتداولة = رأس المال العامل     :من أسفل امليزانية - 

تشكيل رأس المال العامل): 1(الشكل 

      Source : pierre romage , analyse et diagnostic financière , édition 
d organisations , paris , 2001 , p71 . 

:  3المال العامل لرأسالت اح 3و هناك 

على االلتزامات قصرية  األجلقصرية  السيولة، هذا يعين زيادة يف املال العامل اكرب من الصفر رأس - 

. ما حيقق توازن يف اهليكل املايل هذاى التسديد، و ، قدرة املؤسسة علاألجل

1 Pierre conso , farouk hemici , gestion financier de l‘ entreprise , 10e edition , pund , paris , 2002 , p
198 – 199 .
2 Josett peyard , analyse financier , 8e edition , libirairie vuibert, paris , november 1999 , pp 128. 129 . 
3 Elie cohen , analyse financiere , 4e edition economica , 1997 , p 275 .

األموال الخاصة 

+ ديون االستغالل 

  ديون متنوعة 

TR 

إجمالي التثبيتات 

إجمالي األصول 

  المتداولة 

المتاحات 

FR 
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يف هذه احلالة يعرب رأس املال العامل عن فائض األموال الدائمة املتبقي بعد متويل كل األصول الثابتة  

حققت فائض متثل يف رأس اراا بواسطة مواردها املالية و أي أن املؤسسة استطاعت متويل مجيع استثم

  . لاملال العام

 حالة رأس المال العامل اكبر من الصفر)2(: الشكل

المالي التشخيص على المالي المحاسبي النظام تطبيق انعكاسات ، دشاش القادر عبد ،مداين بلغيث : المصدر 

  20 ص ، 2011 ديسمرب ، دويل ملتقى ، للمؤسسة

قدرة  لدائمة تغطي األصول الثابتة فقط،هذا يعين أن األموال ا، فراملال العامل يساوي الص رأس - 

 .وفاء بديوا يف ميعاد استحقاقهااملؤسسة على ال

متثل الوضع يف هيكل املوارد واالستخدامات و متثل حالة توافق التام إذ هذه احلالة نادرة احلدوث  

. مؤسسةاألمثل لتسيري عملية متويل االحتياجات املالية لل

 حالة رأس المال العامل يساوي الصفر) : 3(الشكل

المالي التشخيص على المالي المحاسبي النظام تطبيق انعكاسات ، دشاش القادر عبد ،مداين بلغيث : المصدر 

  . 23 ص ، ذكره سبق مرجع ، للمؤسسة

األصول 

الثابتة 

األموال 

الدائمة 

األصول 

 FRالمتداولة 

أ.ق.ق

األصول 

الثابتة 

األموال 

الدائمة 

األصول 

المتداولة 

 أ.ق.ق
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هذا يدل على عدم توازن اهليكل  الصعوبة يف التسديد، و ، هذا يعينالعامل اقل من الصفررأس املال  - 

. للمؤسسةاملايل 

الية الثابتة حيث يليب جزء من الدائمة غري كافية لتمويل مجيع االحتياجات امل احلالة األمواليف هذه  

. طية العجز يف التمويللتغ أخرىهذه االحتياجات فقط مما يستدعي البحث عن موارد مالية 

 حالة رأس المال العامل اقل من الصفر: )4(الشكل 

األصول 

الثابتة 

األموال 

الدائمة 

FR 
 األصول

المتداولة 

أ .ق.ق

 . 21.22 ص ، املرجع نفس ، دشاش القادر عبد ،مداين بلغيث : المصدر 

 (BFR): المال العامل رأساحتياجات ) 2.2

تعرف احتياجات رأس املال العامل بأا رأس املال العامل الذي حتتاج إليه املؤسسة فعال ملواجهة     

تتضمن تسيري دورة االستغالل بصفة استحقاق الديون قصرية األجل، و  احتياجات السيولة عند مواعيد

: يتم حسابه وفقا للعالقة التالية و. 1 عادية

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

) قروض مصرفية  –

: ني من احتياجات رأس املال العاملمنيز بني نوع 

 اجات رأس املال العامل لالستغالل،احتي - 

 .رأس املال العامل خارج االستغاللاحتياجات  - 

1 Geudi norbert, finance d’entreprise les règles du jeu , édition organisation , 1997 , p 121 .
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: لمال العامل لالستغاللاجات رأس ااحتي) أ

موردون (موارد االستغالل و ) ن دائنو + خمزون (متثل احتياجات التمويل املتولدة عن دورة االستغالل  

:  2حيسب بالعالقة التالية و .  1) 

BFR(ex)   ) = ل ا����او��

ع ا���
ن ����ة ا��� (  –) ا���� ا���ھ�ة  –ا�����–  ������) "! �ت 

BFR(ex)    = ارد ا&"�%$ل ا��ورة  –ا'�����ت ا&"�%$ل ا��ورة
�

: خارج االستغالل احتياجات رأس المال العامل) ب

بسبب حدوث فارق زمين بني تولدة عن دورة خارج االستغالل و متثل احتياجات التمويل امل 

. )ديون متنوعة ( خارج االستغالل  مواردو ) الدائنون ( ت خارج االستغالل احتياجا

BFR(Hex)  = ارد *�رج ا"�%$ل ا��ورة  –ا'�����ت *�رج ا"�%$ل ا��ورة
�

BFR(Hex)  = �+
,�� �,��� ��
+�  –ذ,��  د�
ن 

 (T): الخزينة)  3.2

اليت تكون حتت تصرفها خالل دورة  األموالجمموع  أاميكن تعريف خزينة املؤسسة على  

 . 3التصرف فيه فعال من مبالغ سائلةما تستطيع  أيتشمل صايف القيم اجلاهزة ، و االستغالل

، فهي تشمل وزة املؤسسة خالل دورة االستغاللتعرف كذلك على أا جمموع األموال اليت حبو  

. 4القيم اجلاهزة أي ما تستطيع التصرف فيه فعال من مبالغ سائلة خالل دورة االستغالل

:  5سب وفق طريقتني حتو  

السلفات المصرفية  –القيم الجاهزة = الخزينة  

احتياجات رأس المال العامل  –رأس المال العامل = الخزينة  

1 Josette peyard, op.cit , p 135 . 
2 Pierre romage , op.cit , p 73 .  

. 51، ص  1988احملمدية العامة ، : ، اجلزء األول ، اجلزائر  تقنيات مراقبة التسيير ناصر دادي عدون ،  3

4 Pierre romage , op.cit , p 75 . 
5 Pirre conso , op. cit , p 215 .
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TR*  اكرب من الصفر يعينFR  اكرب منBFR تة يوجد فائض الثاب األصولاملوارد الدائمة تفوق  أن أي

هذا ما يطرح مشكل الرحبية و و  أمواهلااملؤسسة جتمد جزء من  أنهذا يعين مكانه يف شكل سيولة، و 

  . بالتايل عليها املوازنة بينهما

TR* اصغر من الصفر يعين FR اصغر من BFR ،  هي الوضعية اليت تكون فيها املؤسسة يف حاجة إىل

هذا ما يطرح جل استمرار النشاط و هي حالة عجز، و موارد مالية لتغطية االحتياجات املتزايدة من ا

و تطلب أافية للمؤسسة، هلذا على املؤسسة أن حتصل حقوقها ل اخلطر اليت متثل تكاليف إضمشك

   .قروض

TR*  =0 يعين FR  =BFR  احلالة املثلى للخزينة هذا يعين أن املؤسسة حمافظة على وضعيتها املالية هي

.لوصول إليه على املدى القصري جدا، و لكن هذا من الصعب ا

االتجاهات رات و بيان التغيالتحليل بواسطة المقارنات و : المطلب الثاني

 املالية لعدة القوائم عناصر بني مقارنات إجراء تقوم هذه التقنية من تقنيات التحليل املايل على 

عناصر  بني أو ،املؤسسة لنفس املالية القوائم مع أو ،مماثلة مؤسسات مع كانت سواء ،زمنية فرتات

النقدية  التدفقات وقائمة النتائج وحسابات امليزانية وضع خالل من وذلك ،الفرتة لنفس الواحدة القوائم

 أخرى إىل سنة من جمموعة بكل ظهرت اليت التغريات استعراض ذلك بعد ليتم ،البعض بعضها جبانب

 ملعرفة دراستها مث ومن ،والشاذة الكبرية التغريات إظهار يتم املقارنات هذه على وبناء. السنوات على مر

 1.للمؤسسة املايل الوضع على أسباا وآثارها

:العمودي  التحليل) 1  

ولذلك  انفراد على املالية القوائم من قائمة كل بتحليل ويقوم أيضا، الرأسي بالتحليل عليه ويطلق     

القوائم  يف للبنود املطلقة األرقام حتويل على التحليل هذا ويعتمد. واحدة لسنة يتم العمودي التحليل فإن

 2.مئوية نسبة إىل املالية

. 102ص  ،سبق ذكره  مرجع ة ،يمال وأسواق شركات املايل ليالتحل د ،يز  أبو املربوك حممد  1

. 93سبق ذكره ، ص مرجع  ،  تحليل القوائم المالية مدخل نظري و تطبيقي د راضي خنفر غسان فالح املطارنة ،مؤي  2
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لكل  النسيب الوزن إظهار خالل من وذلك واحدة ميزانية عناصر دراسة على الرأسي التحليل ويقوم 

 ما وهذا 1إليها، ينتمي اموعة اليت جمموع إىل أو جمموع امليزانية إىل امليزانية يف العناصر من عنصر

 األموال مصادر مها عنصرين على تركيزها خالل من للميزانية الداخلي الرتكيب على بالتعرف يسمح لنا

 اخلاصة واألموال األجل وطويلة األجل قصرية قروض من املصادر خمتلف بني توزيعها املؤسسة وكيفية يف

2.جارية غري و جارية أصول من االستخدامات خمتلف بني توزيع املصادر وكيفية

النتائج  حسابات عناصر كل تنسب حيث النتائج، حسابات لتحليل التحليل هذا استخدام وميكن     

ما  وهذا ،)املالية حالة املؤسسات يف سيما ال( األصول جمموع إىل أو القائمة، نفس يف األعمال رقم إىل

.واألرباح التكاليف بتقييم لنا يسمح

من  بند كل عن نعرب حيث ،النقدية التدفقات قائمة لتحليل أيضا التحليل هذا استخدام ميكن وكما

 كنسبة أو) اخلارجة( الداخلة النقدية التدفقات جمموع من مئوية كنسبة النقدية التدفقات قائمة بنود

     .  األعمال رقم مئوية من

إذا  إال مفيدا التحليل هذا يصبح وال ساكنا، حتليال يعترب ألنه الداللة بضعف الرأسي التحليل ويتميز  

.الداللة ذات أخرى نسب مع مقارنته متت

: التاريخي التحليل -األفقي التحليل) 2  

 خالل إجياد من املختلفة البنود واجتاهات سلوك برصد التحليل هذا خالل من املايل احمللل عادة يقوم    

إجناز حتليله  على أفضل بشكل يساعده ما وهو ،سواء حد على املئوية النسبو  املطلقة بالقيم فيها التغري

بتحليل  يعرف ما وهو ،متعددة متتالية لفرتات ميتد قد أو متتاليني عامني األفقي التحليل يشمل وقد ،

 النقدية التدفقات وقائمة امليزانية النتائج، حلسابات األفقي بالتحليل قيامه عند املايل فاحمللل. االجتاهات

 سنوات يف أو سنة يف عليه كانت مبا ،القوائم هاته بنود خمتلف يف احلادثة التغريات  بدراسة فإنه يهتم

 3.التغريات هذه وراء كانت اليت األسباب تتبع وحياول ،زيادة أو نقص شكل على سواء كانت  سابقة

. 39منري شاكر حممد و آخرون ، التحليل املايل مدخل صناعة القرارات ، مرجع سبق ذكره ، ص    1

 2006 األردن، عمان، ع،يوالتوز  للنشر صفاء دار). قاتيتطب م،يھمفا أسس،( المالي ليوالتحل اإلدارة وآخرون، كراجة مياحلل عبد 2

    . 162 ص ،

. 105سبق ذكره ، ص مرجع  ،  تحليل القوائم المالية مدخل نظري و تطبيقي د راضي خنفر غسان فالح املطارنة ،مؤي  3
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فهو  إذا ،باملستقبل والتنبؤ احلاضر تشخيص أجل من املاضي دراسة على االجتاهات حتليل يرتكز 

وذلك  ،)املعلومة توفر حالة يف غالبا سنوات 5 إىل 3 من( السابقة احملاسبية للفرتات املالية بالقوائم يهتم

اليت  التغريات طبيعة وحتديد دراسة بغرض ،لألساس وسنة للمقارنة أساسا التحليل سنوات إحدى باعتبار

من  النوع هذا ميكن حيث ،للمؤسسة املايل التاريخ ورصد ،الزمن عرب املالية القوائم عناصر على تطرأ

 باستنتاجات اخلروج على يساعده مما اخنفاضها أو واستقرارها النسب ارتفاع على احلكم التحليل

  1:يلي التقنية ما هذه عيوب ومن. عن اجتاهاا املستقبليةو  املؤسسة حالة واقع عن ومؤشرات مهمة

التكنولوجيا  ،اإلنتاج خطوط ،احلجم حيث من أخرى إىل سنة من املؤسسة ظروف اختالف -

.املتبعة احملاسبية والنظم املستخدمة

 القوائم يف تظهر اليت فاألرقام ،التحليل من النوع هذا على واضحة الكساد و التضخم آثار تظهر -

.دةالسائ االقتصادية باحلالة تتأثر ألخرى سنة املالية من

:التحليل المقارن) 3

 املعايري مع املؤسسة وحسابات املالية النسب مقارنة على التحليل من النوع هذا يعتمد 

 ألغراض اجلهات من غريها أو احلكومية واجلهات املهنية االحتادات عن الصادرة) الصناعة(القطاعية

 املالية الفعالية مقارنة وذلك دف 2.الصناعة والنشاط فروع من أكثر أو والتقييم لفرع القياس

 املؤسسات، طرف من هلم املمنوحة الزبائن تسديد آجال وحتديد القطاع يف نفس املتواجدة للمؤسسات

3:يلي ما التحليل هذا عيوب ومن. البنوك طرف من املايل للمؤسسات اهليكل قييمتو 

التكنولوجي  واملستوى ،اإلنتاج خطوط وتنوع ،احلجم حيث من الصناعة داخل املؤسسات تفاوت -

معىن  ال الصناعة متوسط مع املقارنة جتعل االختالفات هذه فمثل. املتبعة احملاسبية والنظم ،املستخدم

.هلا

ة ياإلسكندر  ة ،ياجلامع املعرفة دار". الشركات حوكمة مدخل"األداء مييتق و المالي ليالتحل في ثيالحد الفكر ،هندي ميھإبرا ريمن 1

. 223 –222 ص ، 2009 مصر، ،
2
 Hubert de la Bruslerie, Analyse Financière information financière et diagnostic. 

Dunod  ,     3 éditions, Paris, France, 2006, p 447  .
3 . 220ص ، مرجع سبق ذكره ،  الشركات حوكمة مدخل"األداء مييتق و المالي ليالتحل في ثيالحد الفكر ،هندي ميھإبرا ريمن 
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املقارنات  إجراء فإن مث ومن الكفاءة من منخفض مبستوى القطاع إىل تنتمي اليت املؤسسات تتميز قد -

.أجله من استخدم الذي الغرض خيدم وال مضلال يعد

: التحليل المعياري ) 4  

يعد التحليل املعياري مبثابة امتداد للتحليل املقارن، حيث يعتمد هذا النوع من التحليل على مقارنة      

بعض النسب املالية واحلسابات للمؤسسة حمل الدراسة مع املعايري املطلقة اليت تستخدم كمعايري للحكم 

أنه توجد معايري خاصة د و هنا جن. على وضع املؤسسة بالرغم من اختالف حجمها وجمال نشاطها

  1:لكل نشاط

 ،الكربى التجارية للمحالت بالنسبة الواحد املربع املرت يف األعمال رقم -

 ،العمومية األشغال ملؤسسات اخلاصة لألموال بالنسبة اجلارية األعمال أمهية -

.اخل ...الفندقة لقطاع بالنسبة الواحدة الليلة سعر -

 يلي فيما واملتمثلة املؤسسات كافة على تطبيقها ميكن اليت املعايري بعض توجد كما :

الدائمة، باملوارد االستثمارات متويل ضرورة -

.اخل ...لالستغالل اخلام الفائض من مرات 3 من أقل الديون قيمة تكون أن جيب -

 الكثري من ألنشطة الواقعية املتطلبات عن املعايري البتعاد قليال التحليل من النوع هذا استخدام ويعترب 

.املؤسسات

1
 Nacer Eddine Saadi, analyse financière d’entreprise méthodes et outils d’analyse 

et      de diagnostic en normes française et internationales. l’harmattan, paris, 
France, 2009. p91. 
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: األولخالصة الفصل 

فرتة الثالثينيات من القرن  يف ، وبالتحديد19ازدادت األمهية مبوضوع التحليل املايل منذ اية القرن  

 املالية املاضي أين شهدت تلك الفرتة ايار كثريا من املؤسسات مما أدى بالضرورة إىل دراسة القوائم

 والتنبؤ مبستقبلها املؤسسات هلذه احلقيقي األداء على التعرف بغرض علمي بشكل للمؤسسات

.االقتصادي

يساهم يف تفسري يل املايل وظيفة أو نشاط مستمر وقائم بدوام واستمرار املؤسسة و يعترب التحلو  

ملستخدمي املعلومات جمريات األحداث اليت تلم بأنشطة املؤسسة كي يتم بناءا عليها صياغة توصيات 

بالتايل ال يقتصر عمل احمللل على ارات رشيدة تتعلق بتلك املؤسسة والتنبؤ باجتاهاا املستقبلية و الختاذ قر 

. للمؤسسة استقراء االجتاهات اليت تشكلها األنشطة املستقبليةء املاضي أو احلايل للمؤسسة بل و األدا  

 النسب األدوات من بني أهم هذه التحليل املايل و  عملية  هناك العديد من األدوات املستخدمة يفو     

اخلصوم يف املؤسسة املالية، املقارنات وبيان التغريات واالجتاه، واليت تبني العالقة بني األصول و  املؤشراتو 

مقارنة هذه النسب مع املعايري هلا ومفردات األصول واخلصوم و  الوضعية املالية و  لبيان املركز املايل

  .  كفاءة املؤسسة يف إدارة أصوهلا ومعرفة درجة سيولتهاضوعة للحكم على مدى  املو 
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تمهيد: 

تعتبر المؤسسة أيا كان نوعها أساسا مكانا إلنتاج القيم عمى شكل سمع وخدمات وهذه  القذيم تذرتبط 
ارتباطذذا وقيقذذا بعوامذذل اانتذذاج المسذذتعممة وطذذرف اسذذتعمالها ذذذ  المؤسسذذة المذذهان ييذذطمعان بالذذدور القيذذادي 

ل المذادي بطريقذة ممكمذة ذيها وهما العامل البشري والعامذل المذال ف ذذ ها ت ذرع العامذل البشذري ذذ  العامذ
وبعقالنية كانت له نتائج مريذيةف ومذن هنذا تتبذين أهميذة المذوارد الماليذة ذذ  كذل مؤسسذة مهمذا كذان نوعهذا 
وقد ظهر ااهتمذام ذذ  أول ارمذراض مذن طذرع البنذول ورعذال العمذال ويتمقذل هذها ااهتمذام بطذرف مراقبذة 

ء بذديونها تعذا  دائنيهذا وهلذل اسذتنادا عمذى اردوات التوازن المال ف من ميث مدى قدرة المؤسسة عمى الوذذا
الماليذة والكشذذوذات المماسذذبيةف ميذث تعتبذذر التوازنذذات الماليذذة مذن أهذذم طذذرف التمميذل المذذال  المسذذتعممة ذذذ  

 تشخيص وذمص المالة المالية لكل لممؤسسة وهلل لفترة معينة.

  :وسنماول من خالل هها الف ل تناول قالث مبامث رئيسية كالتال

-
-
-

المبحث األول: اإلطار النظري للتوازن المالي 

دراسة التوازن المالي للقوائم المالیة.  المبحث الثاني: 

 .
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المبحث األول: اإلطار النظري لمتوازن المالي.

 لممؤسسذة ييمن المال  العانب ذ  والتمكم المتامة لإلمكانيات العيد ااستعمال عمى السهر إن  
 لكذل واليذرورية ارساسذية المرممذة ارخيذر هذها يعذد ميذث المذال ف التذ  تواعذه توازنهذا ااخذتالات تفذادى
 مؤشذرات طريذف عذن ارولذى رعذة بالذد التمميذل هذدذها التذ  الماليذة الميزانيذة مذن انطالقذا وهذها ماليذة إدارة

 .السيولة عانب من المؤسسة مالة ومعرذة المالية والنسب المال  التوازن

ماهية التوازن المالي في المؤسسة االقتصادية.: األول المطمب

 ييذمن كونذه الخزينذة سذمول لتقيذيم مهذم معيذار ااقت ذادية المؤسسذة ذذ  المذال  التذوازن يعتبذر 
 المؤسسذة يسذمب المذال  الععذز رن لممؤسسذةف ارمذان تمقيذف وبتذال  نشذاطها واسذتمرار بقائهذا لممؤسسذة
 من ققتهم المقوف هوي سمب أخرى عهة من أو عهةف من هها ااقتراض إلى المعوء تأقير تمت استقاللها
 . 1اتهابالتزام وذائها لعدم المؤسسة

أوال: مفهوم التوازن المالي. 

 الخ ذوم بذين التذوازن عمذى باعتبذار أنهذا  تعتمذد الماليذة الميزانيذة مذن المذال  التذوازن ذكذرة تنطمذف  
 وأن استمقاقهاف تاريخ عند الوذاء عمى والقدرة المؤسسة من دذع ديونها الالزمة إمكانية مدى أي وار ولف

 مذن أكقذر لمذدة المؤسسذة ذذ  تبقى الت  أن ارموال اساس عمى بدذع ديونها الالزمةف تسمح أ ولها تكون
 التذ  لأل ذول المتداولذة بالنسذبة ارمذر وكذهلل الطويذل المذدى ذذ  ااسذتعماات سذتمول التذ  هذ  سذنة

 الميزانيذة ذذ  الماليذة المذوارد بذين التنذاظر وبتال  ف الق يرة اآلعال ذ  المؤسسة التزامات أو ديون ستمول
 . 2المال  بالتوازن يعبر عنه واستخدامها

المالي التوازن أنواع : ثانيا

: هما أساسين نوعين ذ  المال  التوازن يتمقل

 إه سذائلف شذكل عمذىالممذتفظ بهذا  المؤسسذة موعذودات مذن عذزء هذو : األجول قصوير الموالي التووازن 
 معين بتاريخ لممؤسسة النقدي لمويع المراقبة ومؤشر الخزينة لتسيير ارمقل ارساس  المقياس يعتبر

. 25 ص ف 2002 العزائرف بسكرةف خيير مممد عامعة ماعستيرف مهكرة وتقييمف قياس ااقت ادية لممؤسسة المال  ارداء عش ف عادل - 1
 . 22  ص  ف 2001 العزائرف لمنشرف ااذاف دار الماليةف الماات دراسة نوا رف ذتم  مممد عدونف دادي نا ر - 2
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 ذترة خالل لها المتامة الموعودات قيمة لتمويل المؤسسة قبل من المستخدمة ارموال تبقى أن يعب إه
 وتسذديد التشذييمية الذدورة تمريذل أهمهذا السذائمة لألمذوال المؤسسذة ماعذة تتمذدد وبموعبهذا ،زمنيذة

 . 1ااستمقاقه بتواريخ االتزامات
 إمكانيذة ميذث مذن عيذدا لممؤسسذة ارعذل طويذل المذال  التذوازن يكذون : األجول طويول الموالي التووازن 

عمذى تسذديد ديونهذا  المؤسسذة ومقدرة ارعلف طويمة رأسمالية استقمارات يتطمب الهي المستقبم  التوسع
 ذ  مواعيد استمقاقها. 

المالي التوازن أهمية : ثالثا

: 2 يم ذيما ااقت ادية المؤسسة ذ  المال  التوازن أهمية تتعمى

المال .  اليسر وتدعيم الق ير ااعل ذ  كمها أو الديون من عزء تسديد يمان-
 اليير.  اتعا  لممؤسسة المال  ااستقالل-
 .دائمة بأموال ااستقمارات امتياعات تمويل تأمين-
. االقتصادية المؤسسة في المالي التوازن شروط رابعا:

: 3يم  ما توذر وعب المال  التوازن يتمقف لك 

 تمويذل مذن المؤسسذة تذتمكن عنذدما هلذل ويتمقذف موعذبف العامل مال رأس يكون أن يعب : األول الشرط -
 الطويمذة المذوارد إلذى بذالمعوء المؤسسذة اسذتقمارات تمويل أي الدائمةف الموارد عمى اعتمادا القابتة ار ول

 . ارعل وطويمة المتوسطة والديون المال رأس ذ  والمتمقمة ارعلف والمتوسطة
 اها BFR<FR ان أي العامذلف مذال رأس ذذ  اامتيذاج العامذل مذال رأس ييطذ  يعذب : الثواني الشورط -

. ااستيالل دورة امتياعات لتيطية الهامش هها يكف  أن يعب بل موعب العامل مال رأس يكون أن يكف 
 تيطيذة من المؤسسة تتمكن وبهلل السابقينف الشرطين بتمقف هلل ويتمقف موعبةف خزينة : الثالث الشرط -

 ذذ  والمتمقمذة الخزينذة اسذتخدامات وبواسذطة العاريذة البنكيذة ااعتمذادات ذذ  المتمقمذة الخزينذة مذوارد
 .المتامات

 17 صف ف 1983 م رف المستن ريةف العامعة الماليةف اادارة قرارات الشيخ ف مممود ممزة - 1
 ف 2012 ورقمةف عامعة ماسترف مهكرة المال ف المماسب  النظام مسب الخزينة تدذقات عدول باستخدام المال  التوازن تشخيص عبانف عفاع - 2
 9  ص

10 ص. 2011 ,ااول العزء ,القانية الطبعة,وائل دار ,المالية اادراة المال  التسيير ,قريش  يوسع ,ساس  بن الياس - 3
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: القواعد الواجب مراعاتها في التوازن المالي. المطمب الثاني

يعذذذذد التذذذذوازن المذذذذال  أمذذذذد الوسذذذذائل ارساسذذذذية واليذذذذرورية لموظيفذذذذة الماليذذذذة لممؤسسذذذذة وهذذذذو يسذذذذمح  
ترتيذب المسذاب ذذ  الميزانيذة ذمن المعموم أن قاعذدة  رفالتسيي بموا مة نشاطها ويساعدها ذ  اتخاه قرارات

ه : أن ار ول ترتب مسب درعة سيولتها والخ ذوم ترتذب مسذب درعذة اسذتمقاقيتها , ذذ ها قمنذا بمقابمذة 
سيولة ار ول مع اسذتمقاقية الخ ذوم ت ذل إلذى مذا يسذمى بذالتوازن المذال  أي القيذام ب مذداث تذوازن بذين 

 لتهانذاتج تقابذل أو مقابمذة درعذة سذيو ل  أييذا عمذى أنذه العهتين المتقابمتين ومنه يمكذن تعريذع التذوازن المذا
ار ول المالية الت  تممكها المؤسسة مذع درعذة اسذتمقاف الخ ذوم الماليذة التذ  هذ  عمذى عذاتف المؤسسذة 
والقاعدة القديمة أو الكالسيكية لمتوازن المال  تعرع بقاعدة التوازن المال  اردنذى التذ  أساسذها المذال  هذو 

الماليذذة القابتذذة مذذن ار ذذول الماليذذة بذذالموارد الدائمذذة ذيتمقذذف لذذدينا بذذهلل النذذوع ارول مذذن  تمويذذل العنا ذذر
التوازن المال  عمى المذدى الطويذل وتمويذل ار ذول المتداولذة بذالموارد المتداولذة وبذهلل يذتم تمقيذف التذوازن 

. 1المال  عمى المدى الق ير

شرطين أساسين هما: السيولة وااستمقاف اذرو و يتمقف التوازن المال  ذ  المؤسسة تبعا لت

عمذذى أنهذذا  تتميذذز عنا ذذر ار ذذول ذذذ  الميزانيذذة بقذذدر كبيذذر مذذن السذذيولة, وتعذذرع السذذيولة السوويولة: -1
تمويل مختمع عنا ر ار ول المتداولة الى نقود سذائمة , تتوقذع هذه  النسذبة عمذى القيمذة الكميذة لألمذوال 

وتكذون نسذبة  فسائمة ذ  ارعل الق ير اياذة الى ارموال العاهزة المتداولة الت  يمكن تمويمها الى نقود 
السذذيولة مرتفعذذة إها كانذذت المؤسسذذة تسذذتطيع تمويذذل موعوداتهذذا كمهذذا أو عذذزءا منهذذا بمسذذب الطمذذب والنسذذبة 
والماعة والموعودات المتداولة الى نقديات بسرعة ذ  ارعل الق ير , وهها يفيد الدائنين ميث يمكنهم من 

وتعذذذد ااشذذذارة هنذذذا أن السذذذيولة تتذذذأقر بدرعذذذة كبيذذذرة بذذذالظروع  فقذذذدرة المؤسسذذذة عمذذذى الوذذذذاء بذذذديونهامعرذذذذة 
ااقت ادية ب ورة مباشذرة والظذروع ارخذرى ل الماليذة والسياسذة....ر ب ذورة ايذر مباشذرة ذذ  الذبالد التذ  

سسذذذة وتوازنهذذذا يمكذذذن أن تعمذذذد ار ذذذول المتداولذذذة ق ذذذيرة ارعذذذل الذذذى مذذذدى الطويذذذل انتسذذذاب ونشذذذاط لمؤ 
عمذذى هذذها ذذذ ها لكذذل عن ذذر مذذن عنا ذذر ار ذذول المتداولذذة سذذيولة الخا ذذة , أي أن لكذذل عن ذذر  فالمذذال 

أمذوال عذاهزة وديذون لمدة معينة يتمذول بعذدها إلذى أمذوال عذاهزة وترتذب ار ذول المتداولذة مسذب سذيولتها 
 .رالزبائن ومنتعات تامة ال نع

 24, ص  1987عبد المف انورف " اادارة المالية واتخاه القرارات بمنشأة ارعمال " , كمية ااقت اد واادارة , الطبعة ارولى ,  1
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ميزانيذذذة بقذذذدر كبيذذذر مذذذن درعذذذات ااسذذذتمقاقية وينم ذذذر تتميذذذز عنا ذذذر الخ ذذذوم ذذذ  ال :1االسوووتحقا  -2
ويعذب عمذى  فمفهوم ااستمقاف عمى الديون ق ذيرة ارعذل والتذ  ا تفذوف مذدة اسذتمقاقيتها السذنة الوامذدة 

المؤسسذذة خذذالل عمميذذة ااقتذذراض أن تمذذم كذذل ااهتمذذام بم ذذدر القذذرض ونوعيتذذه متذذى تذذتمكن مذذن تمديذذد 
بهذا مذن ااذذالس أو عنذد اذالسذذها وتمتذوي الذديون ق ذيرة ارعذل عمذذى: أوليذات التسذديد خا ذة ذذ  مالذذة قر 

تسذديد ارعذور والرواتذب ومبذالج ناعمذة وخا ذة عمذى  فالتسبيقات المقدمة من طرع الزبذائن  فأوراف الدذع 
 الشركات.

أي أن عمميذذة القذذرض  فبالتذذال  الذذى الت ذذنيفات السذذابقة لمذذديون ق ذذيرة ارعذذل لهذذا  ذذفة تعاقديذذة   
بقبات العقد بين العقد بذين الطذرذين المتعاقذدين , كمذا أن هذه  الذديون يمكذن أن تكذون تعاريذة خا ذة تكون 

كمذذا يمكذذن أييذذا أن تكذذون  فبتمويذذل دورة ااسذذتيالل بميذذث يكذذون تمديذذدها مذذرتبط بتمديذذد دورة ااسذذتيالل 
ستيالل والتزاماتها.تمويل تيم كأقساط التمويل البنكية الق يرة ارعل والناعمة عن امتياج دورة اا

: عموميات حول التحميل المالي.ثالثالمطمب ال
مفهوم التحميل المالي:  -1

لمتمميل المال  عدة مفاهيم نهكر منها: 
يعذذد التمميذذل المذذال  مذذن ارنشذذطة المهمذذة إلدارة ماليذذة المشذذروع وان ارتبذذاط تطذذور التمميذذل المذذال  

الماليذذذذة كونذذذذه إمذذذذدى أهذذذذم ادواتهذذذذا ذذذذذ  التخطذذذذيط المذذذذال  وكونذذذذه أداة يسذذذذتفاد منهذذذذا المسذذذذتقمرونف  بذذذذاادارة
.2المقريونف العهات المكوميةف العاممونف المتعاممون ذ  السواف المالية

التمميل المال  هو عممية إعادة التكوين البيانات المتامة لمم ول عمى معمومات قابمة لالستخدام  
.3ن ذ  معال اتخاه القرارات وقياس كفاءة ارداء والتنبؤ المستقبم  لممشروعمن قبل اآلخري

يمكن تعريع التمميل المال  بأنه عممية معالعة منظمة لمبيانات المالية المتامة عن مشروع معين  
لمم ذذذذذول عمذذذذذى معمومذذذذذات تسذذذذذتخدم ذذذذذذ  اتخذذذذذاه القذذذذذرارات وتقيذذذذذيم ارداء ذذذذذذ  المايذذذذذ  والمايذذذذذر والتنبذذذذذؤ 

.4بالمستقبل

 15ومناقشات الميزانيات " , مطبعة خالد بن الوليد , ص  ممدي السقاء , " التمميل المال -  1
 .53ف ص2007دريد كمال آل شبيبلاادارة المالية المعا رةرف دار المسيرة لمنشر والتوزيعف عمانف  -2
 .54مرعع نفسهف صال -3
 .55مرعع نفسهف صال -4
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التمميذذل المذذال  هذذو خطذذوة تمهيديذذة ويذذرورية لعمميذذات التخطذذيط المذذال  والتنبذذؤ المذذال  بالمنشذذأةف  
وهو بعانب هلل يمكن اسذتخدامه كذأداة رقابيذة لتقيذيم القذرارات الماليذة التذ  سذبف اتخاههذا وبالتذال  ذهذو يعذد 

.1كةبمقابة نوع من الرقابة وتمديد الرقابة الالمقة عمى النشاط المال  لمشر 

من خالل هه  التعاريع يمكن استخالص: 

ن التمميذذل المذذال  يعتبذذر مذذن أذيذذل اردوات التذذ  يمكذذن لممؤسسذذة اسذذتخدامها لممكذذم عمذذى مذذدى أ 
نعاح أو ذشل السياسات الت  ترسمها الشركات الت  تتبعهاف وكها لممكم عمى مدى كفاءة ادارة كل شركة.

أهمية التحميل المالي:  -2

المال  أمد ذروع المعرذذة الذهي يعتنذ  بالدراسذة الدقيقذة التف ذيمية التمميميذة ااسذتقرائية  يعد التمميل 
اانتقادية لمقوائم الماليةف اه أنه المعن  بتيير عنا ر القوائم المالية وعريذها بشذكل يسذهل ذهممهذا لخدمذة 

لتمميذذل الماليذذة هات العذذودة مسذذتخدميهاف وتمعذذب قذذدرة وخبذذرة المممذذل المذذال  أهميذذة كبيذذرة ذذذ  اعذذداد تقذذارير ا
المرتفعةف ويعتمد التمميل المال  ب ورة أساسية عمى القوائم المالية الت  ه  مخرعات المماسبة والت  تعد 

ذ  الوقت نفسه امدى أهم مدخالت التمميل المال .

م المالية وه  لهلل يتطمب من المممل المال  التأكد من  مة القواعد المماسبية المعتمدة عند إعداد القوائ
 القاعدة ارساسية ذ  دقة نتائج التمميل.

إيعاد عالقة بين عن ذرين أو أكقذر سذواء مذن داخذل عنا ذر القذوائم الماليذة أو مذن خارعهذا لبيذان نوعيذة -
التييرات الما مة عمى أنشطة المشروع والعنا ر المكونة له وعمم التييرات الما مة عمى هه  العنا ر 

زمنيذذذذة وطبيعيذذذذة هذذذذه  التييذذذذرات وآقارهذذذذا وهذذذذو بذذذذهلل يتعامذذذذل مذذذذع اررقذذذذام والبيانذذذذات  خذذذذالل ذتذذذذرة أو سمسذذذذمة
والمشكالت والسياسات والخطط والمعذايير التذ  تتعمذف بمعموعذة كبيذرة مذن القطاعذات والشذرائع المسذتخدمة 

لمقوائم.

القذذرارات المتعمقذذة يسذذاهم ذذذ  خدمذذة أطذذراع عديذذدة ويسذذاعد ب ذذورة دقيقذذة عمذذى ترشذذيد القذذرارات سذذواء تمذذل -
بتقييم ارداء أو ت ميح ارخطاء أو اختيار ذرص ااستقمار المقم  من بين البدائل المتامة أو ذ  تكوين 

المماذظ ااشهارية.

 .55فص2006الفكرالعامع ف ااسكندريةف عاطع وليم أندوراسف التمويل واادارة المالية لممؤسساتف دار  - 1
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أهداف التحميل المالي:  -3

 تخذاه القذرارات الرشذيدةف وبذأدف الطذرف‘يهدع التمميل المال  الى تكوين معمومات تردع عمميات  
الذذداات أو  أو إعطذذاء أذيذذل السياسذذات وتهيئذذة المعمومذذات الناذعذذة والمويذذوعية المالئمذذةليذذرض رسذذم 

المؤشذذذرات التذذذ  تقيذذذر الطريذذذف اتخذذذاه قذذذرارات رشذذذيدة وتقيذذذيم ارداء الكمذذذ  الشذذذامل أو العزئذذذ  لومذذذد  مذذذن 
المشروع.

ن تقييم ارداء وقيذاس الفاعميذة وذمذص ممذع ارنظمذة لمتأكذد مذن  ذمة عمميذات التسذ  يير بكفذاءة وا 
واستياللف وامكانية ااستمرار ذ  تمقيف اررباح ذ  المستقبل ه  امدى أهم أولويات المممل المال .

وأن القيم المقيقية لمبيانات والمعمومات تكمن ذ  كيفية استياللها واستخدامها ويعد التمميذل المذال   
التخطذيط والرقابذذة كمذذا أن الرقابذذة المعذذردة امذدى اردوات الفعالذذة ذذذ  ااسذذتفادة مذن هذذه  البيانذذات راذذراض 

بدون تمميل ا تكف  ليمان تمقيف اادارة الفعالة لممشاريع.

1وذ  يوء العرض أعال  من الممكن أن نم ر أهداع التمميل المال  بما يم : 

التعرع عمى مقيقة المركز المال  لممشروع ومدى قدرته عمى تسديد التزاماته ذ  الوقت المطموب. -

تقيذذيم كفذذاءة اادارة الماليذذة التشذذييمية لممشذذروع وقدرتذذه عمذذى الموازنذذة بذذين تمقيذذف ارربذذاح والمفذذاظ عمذذى  -
السيولة.

تقييم كفاءة ادارة المشروع من خالل النتائج الت  مققتها خالل ذترة التمميل. -

بااستقمار ذ  أسهمه أو من خالل تقديم التمويل له. تقييم عدوى ااستقمار ذ  المشروع سواء -

تقديم المقترمات لمعالعة المعوقات الت  يعذان  منهذا المشذروع وتقيذيم ارداء ومنهعيذة الرقابذة الشذاممة عمذى 
 المشروع.

اختيار معايير مناسبة لمقارنة النتائج الت  تم التو ل اليها من عممية التمميل المال  لممشذروع مذع هذه  -
المعايير.

 .56 ص ف2ف ط2007دريد كمال شبيبف اادارة المالية المعا رةف دار المسيرة لمنشر والتوزيعف عمانف  - 1
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دراسة التوازن المالي لمقوائم المالية .: المبحث الثاني

 قم ومن ف المالية الميزانية ارخير ذ  لنا يعط  المماسبية الميزانية ذ  التعديالت المعسدة إن 
المال  المممل يقوم هلل وبعد الدورةف خالل لممؤسسة المالية المالة لمعرذة تمهيدا يمقل هها كل ذ ن

. مؤشرات عدة عمى بااعتماد المال  التوازن بدراسة

 المديث المفهوم إلى نظرنا لو لكن تكمفةف وبأقل وقت كل ذ  السيولة تمقيف التوازن مبدأ يقتي   
 التمويل وقدرات الكامنة السيولة إلى يتعدى بل ذقطف البنكية والمساهمات السيولة عمى يقت ر انه ا نعد
 التمكم عدم هو المؤسسة تواعه الت  ال عوبات م در أن باعتبار المؤسسةف طرع المستعممة من اير
 إلى تسعى كل مؤسسة مبتيى المال  التوازن يعتبر إه قرارات التمويلف خا ة المال  التوازن مؤشرات ذ 

.استمراريتها يمان وبتال  التكاليع من قدر وأقل اررباح من ممكن قدر اكبر تمقيف

المطمب األول: القوائم المالية. 

المالية:  الميزانية-أوال

 القذيم ااعتبذار بعذين تأخذه ا ذهذ  المذال ف التمميذل بمتطمبذاتى تعنذ ا المماسذبية الميزانيذة إن  
 بعذدة القيذام يعذب لهذها عنا ذرهاف بذين التفرقذة ذذ  السنوية مبدأ وا المؤسسةف لالسوقيةر ممتمكات المقيقية
.المالية الميزانية إلى الو ول أعل من المماسبية الميزانية عمى وتعديالت إعراءات

المالية:  الميزانية تعريف -1
 إعذادة مذع السذنوية ومبذدأ السذيولة درعذة مسذب مرتذب ار ذول عانذب عذانبينف يشذمل عذدول هذ   

   1.السذنوية ومبذدأ ااسذتمقاف تذاريخ مسذب مرتذب الخ ذوم وعانذب المقيقيذةف بذالقيم ار ذول عنا ذر تقدير
 ار ذول لعنا ذر عذرد عمميذة عذن يعبذر عذدول عذن عبذارة الماليذة: هذ  لميزانيذة آخذر التعريذع هنذاو 

 بنذاء الترتيذب هذها يذتم السذيولة مبذدأ أي العنا ذرف هه  مسب ترتب الت  اآلعال عن تعبر كما والخ ومف
: 2التالية المبادئ عمى

  درعة السيولة ت اعديا من ااعمى نمو ااسفل.ت نيع اا ول مسب
 ارسفل إلى ارعمى من المتزايدة استمقاقها درعة مسب الخ وم ت نيع 

1 - TAYEB ZITOUNI, Analyse financière, Alger, Berti éditions, 2003, p75 
.  317 فص 2007 لمنشر والتوزيعف لبنانف وائل دار ف2 ج ف4 فط والقياس واإلذ احااعتراع  مشاكل المالية المماسبة فمبادئ مطر مممد -2
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 الوامدة السنة معيار عمى نعتمد السابقين معيارين مسب الترتيب عممية تسهيل.
 الميزانية:  أهمية -2
 المؤسسذةف أ ذول ذذ  ااسذتقمارات ومقذدار طبيعذة عذن معمومذات أنهذا تذوذر ميذث مذن الميزانيذة أهمية تبرز

 التقريذر عمميذة ذذ  مسذاهمتها خذالل ار ذول المؤسسذة ومذن  ذاذ  عمذى الممكيذة ومذف والتزامذات لذدائنيها
اآلل  عن طريف توذير اساس كما يم : 

العائد  معدات مساب -
 المؤسسة رأسمال هيكل تقييم -
المؤسسة ذ  المالية والمرونة السيولة درعة تقدير-
: ميزانيةات المكون عرض -3

التالية:  العنا ر ارقل عمى الميزانية تمتوي أن ينبي 

 التالية: العناصر األصول: وتضم -1.3

: وتشتمل عمى: متداولة اير ار ول

 أخرى معنوية قيم مملف المعنوية: شهرة القابتة القيم-
 لمتنازل قابتة قيم أخرىف قابتة قيم المبان ف ارراي ف المادية: تيم القابتة القيم-
 مسذاهمات ومقذوفف قابتذةال سذاهمةالم  سذندات تقييمهذاف معذاد السذندات الماليذة: تيذم ار ذول-

 متداولة وأ ول مالية قروض مماقمةف

: وتشتمل عمى: العارية أو المتداولة ار ول -

 العارية المخزونات والمسابات-
يعادلها وما الموعبة الخزينة مسابات-

التالية:  العناصر الخصوم: تضم -2.3

 الخا ة:  ارموال-
متداولة اير خ وم-
 متداولة خ وم-



التوازن الماليالفصل الثاني     تحميل 

(47)

.   N/12/31(: محتوى ميزانية األصول السنة المالية المقفمة في 1الجدول رقم )

N-1  صافي N   صافي N  اهتالك رصيد N       اجمالي مالحظة األصل
األصول غير الجارية :

ذارف الشراء 
التثبيتات المعنوية 
التثبيتات العينية 

أراي 
مبان 

تقبيتات ممنوح امتيازها 
تثبيتات جاري انجازها 

التثبيتات المالية :
 -السندات المويوعة مويع المعادلة 

المؤسسات المشاركة 
المساهمات ارخرى والمسابات الدائنة المممقة 

سندات أخرى مقبتة 
القروض وار ول المالية ارخرى اير العارية 

يرائب مؤعمة عمى ار ل 
مجموع األصول غير الجارية 

األصول الجارية : 
المخزونات والمنتجات الجارية انجازها 

االستخدامات المماثمة  -الديون الدائنة
الزبائن 

المدينون ارخرون 
اليرائب 

ار ول العارية ارخرى 
الموجودات وما يمثمها :

توظيفات وأ ول مالية عارية 
الخزينة 

مجموع األصول الجارية 
المجموع العام لألصول 

.  28،ص 2009/مارس25، 19المصدر: الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية، العدد 
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 .  N/12/31(: محتوى ميزانية الخصوم السنة المالية المقفمة في 2الجدول رقم )

N-1 N الخصوم مالحظة 
الخاصة: األموال

رأس المال ال ادر  
رأس المال اير المطموب

العالوات واامتياطات  
ذارف إعادة التقييم  

ذارف المعادلة
النتيعة ال اذية  
ترميل من عديد-رؤوس ارموال الخا ة ارخرى 

المجموع. 
الخصوم غير الجارية.

القروض والديون المالية  
اليرائب لالمؤعمة والمر ودة لهار

الديون ارخرى اير العارية
المؤونات والمنتعات المدرعة ذ  المسابات سمفا  
مجموع الخصوم غير الجارية  
األموال الدائمة  

الخصوم الجارية:
الموردون والمسابات المممقة  
اليرائب  
الديون ارخرى  
خزينة الخ وم  
مجموع الخصوم الجارية  
المجموع العام لمخصوم  

. 29، ص 2009/مارس25، 19، العدد الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائريةالمصدر: 
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:النتائج حسابات  -اثاني

 المذال ف المماسذب  النظام ذ  ارهمية ميث من المالية القوائم المكونات من النتائج مسابات عدول يعتبر
قدرتها وذعاليتها ذ  توظيع المذوارد المتامذة. وكذهلل المسذاعدة  بمعرذة المؤسسة أداء معرذة من ذهو يمكن

 .ذ  التوقيع والتنبؤ لقدرتها عمى توليد التدذقات النقدية ذ  المستقبل

النتائج:  حسابات جدول مفهوم -1

السذنة  خذالل المؤسسذة مذن المنعذزة النذواتجر لذذ  والمنتوعذات لألعبذاء ممخذص بيذان بأنذه رscfعرذذهل ذقذد
 لمسذنة ال ذاذية النتيعذة التمييذز ويبذرر أوتذاريخ السذمبف التم ذيل تذاريخ المسذابات ذذ  يأخذه وا الماليذةف
 رscfل بذين كمذا وأعبائهذاف نواتعهذا بذين الفذرف تمقذل الماليذة السذنة أن النتيعة أي الخسارةف الربح أو المالية
 يعذب الذهي المسذاب هذها وشذكل النتذائج مسذاب ذذ  تظهذر أن يعذب التذ  النتذائج والنذواتج وارعبذاء أهذم

 . 1الوظيفة مسب الكشع هها إعداد المؤسسة ب مكان أنه اير ارعباء ونواتج لطبيعة تبعا إعداد 

: النتائج حسابات جدول أهمية -2

 عمميذات نعذاح يقذيم الذهي التقريذر ذهذو الماليذةف القذوائم بذين مذن أهميذة اركقذر يعتبذر النتذائج مسذاب إن
 2 .القائمة هه  أهمية ذ ن الزمنف وعميه من ممددة المؤسسة لفترة

.وعه أذيل عمى استخدامها تم قد ااقت ادية الم ادر أن من التأكد-
النتائج حسابات جدول عرض -

 يذتم إعدادها ذ  نهاية كذل ذتذرة ماليذة. ميذث يعب الت  ارساسية المالية القوائم أمد النتائج مسابات يمقل
قامت بها الومذدة خذالل الفتذرة الماليذة مذن خذالل  الت  بارنشطة المتعمقة العمميات كاذة توييح من خاللها

 طرح معموع ااعباء من معموع المنتعات
 التالية العنا ر من النتائج مسابات عدول يتكون

 85.ص2011.دار النشر مممد مواهم برج بوعريريج العزائر.SCFالمعمقة. وذف  المماسبة عطيةف الرممان عبد -1
 عمذوم ذذ  الماعسذتير شذهادة نيل متطمبات يمن تدخل مهكرة -scfوذف المالية لمقوائم المال  التمميل سامف مممد لزعر -2

ف ص 2012-2011 التسذيير عمذومو  ااقت ذادية العمذوم كميذة -قسذنطينة وريتذمن عامعذة اإلدارة الماليذةف تخ ذص التسذيير
37.
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نشاطخالل ذترة ال المؤسسة تمممتهاالتكاليع الت   ذ  ارعباء: وتتمقل
 المالية األعباء أنواع(: 01) رقم الشكل

 Source:

Béatrice granduillot et Fracis grandguillot, l’essentiel de l’analyse financière 2013-2014, édition 11, Creralino, 
Paris, France 2013, p16 

التكالٍف الناجمة عن انشطة العادٌة للمؤسسة 

ومشترٌات واستهالكات .نفقات المىظفٍن 

والضرائب...الخ

االعباء التشغٍلٍة

التكالٍف المرتبطة بالسٍاسة المالٍة للمؤسسة العىائذ 

على القروض. التخفٍضات الممنىحة
االعباء المالٍة

التكالٍف التً ال تتعلق باألنشطة العادٌة للمؤسسة: 

)غرامات. عقىبات(
االعباء االستثنائٍة

الرسىم التً تتحملها الجهات الخاضعة للضرٌبة 

IBSعلى الشركات 
الضرٌبة على االرباح
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المؤسسة.  نشاط عن الناتجة اإليرادات هي المنتوجات: المنتوجات-
: انواع االيرادات(02) الشكل رقم

Source: 

Belatrice grandguillot et Francis grandguillot, comptabilité général: Principes généraux- opération courantes- 
opérations de findécercice édition n°12 Gualino, Paris ? France2008, p 43. 

المحاسبة لمدورة األعباء ومجموع اإليرادات مجموع بين الفر  في النتيجة: تتمثل-
ارعباء خسارة <ارعباء ربح المنتعات > المنتوعات

أي:  الميزانيذة ذذ  الموعذودة مذع متطابقذة النتذائج مسذابات عذدول ذذ  الممذددة النتيعذة تكذون أن يعذب
  1.متساوية

: والشكل الموال  يويح العالقة بين الميزانية وعدول مسابات النتائج

1 - -Béatrice grandguillot, Francis Grandguillot, l’essentiel de l’analyse Financière 2013- 
2014 , op. cit ,P17

 :للمؤسسة العادي النشاط اٌنتجه التً المىارد

التشغٍلٍة واإلعانات المبٍعات
التشغٍلٍة المنتىجات

 :هثل الواليت عولياتها عن الواليت الوداخيل في تتوثل :

أرباح على الوحصلت القسائن هن االستثواراث العائد

فىائد   فيها تولك الوؤسست اسهوها التي الشركاث

الوونىحت والسنداث القروض

المالٍة المنتىجات

األصىل بٍع من أساسا الناجمة المنتجات المنتجات االستثنائٍة
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النتائج حسابات وجدول الميزانية بين العالقة(: 03) رقم الشكل 

 

 عمى باالعتماد الطالب إعداد المصدر: من

Grandguillot Béatrice et Grandguillot Francis, comptabilité généralité générale 2012- 2013: principes 
généraux- opérations courantes- opérations de fin exercice, édition N° 16 , craralino, Paris, France 
2012, p 59.  

المحاسوبي  المعيوار فوي جواء مثمموا النتوائج حسوابات جودول لتقوديم نمووججين يقودم (SCFمشوروع ) -4
(IAS1 ) 

.الوسيطة النتائج بتمديد تسمح والت  طبيعتها مسب ارعباء تمميل بواسطة إما- 

.الوظائع مسب النتائج مسابات عدول ب عداد لممؤسسة المرية ترل إما- 

: الطبيعة حسب -1.4

أولية.  مواد مشترياتف هلل: ااهتالكاتف مقالل طبيعتها بمسب الم روذات عرض خالله من يتم
داخل  المختمفة الوظائع عمى توزيعها إعادة يتم وا ر...إعالن وم روذات عاممين مزايا م روذات. نقلف

 طبقا الم روذات تبويب إعادة تمتاج إلى ا نهارقة ربما تكون سهمة ذ  تطبيقها هه  الطري المؤسسة.
 1لوظيفتها.

209 ف ص2005 م رف العامعيةف دار واستقمارف ارداء ومراععة تقييم راراض المال  التمميل لطف ف أممد السيد أمين - 1

النىاتج-االعباء

الويزانيت

جدول حساباث النتائج

االصىل-الخصىم

نتيجت الدورة )+(
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.  N/31/12مسابات النتائج ل مسب الطبيعةر السنة المالية المقفمة  (:3الجدول رقم )

Nالبيان
 رقم األعمال

 مبيعات من البضائع
 مبيعات من المنتجات التامة
 مبيعات المنتجات األخرى

 خدمات أخرى
 تغير مخزون المنتجات التامة وقيد التنفيج

 اإلنتاج المثبت
 إعانات االستغالل

السنة المالية إنتاج -1
 مشتريات مستهمكة

 خدمات خارجية واستهالكات أخرى
استهالك السنة المالية -2
 القيمة المضافة لالستغالل -3

 أعباء المستخدمين
 ضرائب ورسوم، والمدفوعات المشابهة

 الفائض اإلجمالي لالستغالل -4
 المنتجات العممياتية األخرى

 العممياتيةاألعباء 
 مخصصات اإلهتالكات والمؤونات

 مخصصات عن خسائر القيمة  والمؤونات
 استرجاع عن خسائر القيمة  والمؤونات

 النتيجة التشغيمية -5
نواتج مالية 
أعباء مالية

النتيجة المالية  -6
 (6+5النتيجة العادية قبل الضريبة ) -7

 دفعها عن النتائج العادية الضرائب الواجب
 الضرائب المؤجمة )التغيرات( عمى النتائج العادية

 مساهمات المستخدمين في النتيجة
 مجموع نواتج النشاطات العادية
 مجموع أعباء النشاطات العادية

 النتيجة الصافية لمنشاطات العادية -8
 العناصر الغير العادية )نواتج()لمتوضيح(

 الغير العادية )أعباء( )لمتوضيح(العناصر 
 النتيجة غير العادية -9
 النتيجة الصافية لمفترة -10

 (1الحصة من النتائج الصافية لمشركات موضح المعادلة )
 (1النتيجة الصافية لممجموعة المدمجة) -11

 (1منها حصة جوي األقمية )
 (1حصة المجمع )

. 34، ص 2009/مارس25، 19، العدد لمجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية المصدر: 
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الوظيفة:  حسب -2.4

 اإلداريةف والتكاليع والبيع التوزيع وتكاليع الشراء التكاليع من التكاليع مختمع بين التمييز معنا   
التمميميذة ويتطمب ويع نظام المماسذبة ف ميث يعتبر هها المنظور لمسب الوظيفةر اختياريا وليس اعباريا

.1ذ  المؤسسة الهي كان شبه معدوم ذ  المخطط المماسب  الوطن 

الخزينة تدفقات جدول -ثالثا

: الخزينة تدفقات جدول -1
الت  المالية القوائم أهم من النقديةف التدذقات بعدول يدعى ما أو الخزينةف تدذقات عدول يعد 
 المماسب  المعيار يمن عريها وطريقة المالية القوائم إيراد أنه تم ذرامف المؤسسة لفترة معينة تعدها
ر 7IASر اا انه تم اذرا عدول تدذقات الخزينة يمن معيار خاص هو المعيارلIAS1ل ارول الدول 

 تدذقات عدول إبراز المؤسسات عمى أوعب ذقد المعاييروالنظام المماسب  المال  باعتبار  يسعى لتطبيف 
 .ةالمالي كشوذها يمن الخزينة

 يقذدم معينذةف ذتذرة خذالل السذيولة ذذ  التييذرات يويذح عذدول هذو: الخزينوة تودفقات جدول مفهوم -2
 والمتعمقة المالية السنة أقناء الموعودات المالية لالمبالج المدذوعةر الما مة مخارجر و المقبوياتلمداخيل

  والتمويمية وااستقمارية التشييميةف بارنشطة
 :2 مباشرة اير وطريقة مباشرة طريقة بطريقتينف الخزينة التدذقات عدول يعد

 مذن كذل تمديذد بموعبها يتم ميث النتائج مسابات أييا الطريقة هاته عمى ويطمف : المباشرة الطريقة -
 ذاذ  هذو بينهمذا الفذرف ويكذون التشذييمية بارنشذطة المرتبطذة النقديذة النقديذة والمذدذوعات المتم ذالت

 .بهلل النشاطالمرتبطة  النقدية التدذقات

 اإل ذالح مذول عممذ  مذؤتمر الدوليذةف المماسذبية المعذايير وذذف الماليذة القذوائم العزائذر وتكييذع ذذ  المماسذب  اإلطذار إ ذالح عذواديف توذيذف - 1
 30و 29 ل المواذذف ورقمذة مربذاحف قا ذدي عامعذة المؤسسذةف وماليذة ارسذواف ماليذة التسذييرف ااقت ذادية وعمذوم العمذوم كميذة العزائذرف ذذ ف العممذ 
.  13ص 2011 نوذمبر

289صف 2005 م رف العامعيةف الدار البور ةف ذ  وااستقمار ارداء ومراععة تقييم راراض المال  التمميل لطف ف أممد السيد أمين - 2
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(: جدول تدفقات الخزينة )الطريقة المباشرة(. 4الجدول رقم )

. 35، ص 2009/مارس25، 19، العدد الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائريةالمصدر: 

N-1 المالٌة السنة Nالسنة المالٌة  البٌان مالحظة

تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل

 تحصٌالت المقبوضة من الزبائن

 المبالغ المدفوعة للموردٌن والمستخدمٌن

 الفوائد والمصاٌف المالٌة األخرى المدفوعة

 الضرائب على النتائج المدفوعة

تدفقات  أموال الخزينة  قبل العناصر غير العادية

العادٌة) ٌجب  غٌر تدفقات أموال الخزٌنة المرتبطة بالعناصر

 توضٌحها (

العملياتية ) أ(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار

 المسحوبات  عن  اقتناء  تثبٌتات  عٌنٌة  أو  معنوٌة

التحصٌالت عن عملٌات التنازل عن تثبٌتات عٌنٌة أو معنوٌة

 المسحوبات عن اقتناء تثبٌتات مالٌة

 التحصٌالت عن عملٌات التنازل عن تثبٌتات مالٌة  

 الفوائد التً تم تحصٌلها عن التوظٌفات المالٌة 

 الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة

صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار ) ب (

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

 التحصٌالت فً أعقاب إصدار أسهم  

الحصص وغٌرها من التوزٌعات التً تم القٌام بها

 التحصٌالت المتأتٌة من القروض

 تسدٌدات القروض أو الدٌون األخرى المماثلة

المتأتية من أنشطة التمويل )ج(صافي تدفقات أموال الخزينة 

تأثٌرات تغٌرات سعر الصرف على السٌوالت وشبه السٌوالت

 تغٌر أموال الخزٌنة فً الفترة )  أ  +  ب  +  ج ( 

 أموال الخزٌنة و معادالتها عند افتتاح السنة المالٌة

أموال الخزٌنة ومعادالتها عند إقفال السنة المالٌة

تغٌر أموال الخزٌنة خالل الفترة

المقاربة مع النتيجة المحاسبية
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 المالية السنة نتيعة ب اذ  تبدأ ميث التسوياتف أو التوذيف بطريقة إليها ويشار :مباشرة الغير الطريقة -
 الطريقذة أن أي التشذييلف بأنشذطة مرتبطذة النقديذة تذدذقات  ذاذ  إلذى وتمويمذه النتائج واقع المسابات من

 أقذرت التذ  لمبنذود بالنسذبة ال ذاذية النتيعذة عمذى التسذويات أو التعذديالت إعذراء عمى تنطوي مباشرة اليير
 .النقدية عمى تؤقر لكنه لمو  ال اذية النتيعة عمى

المباشرة(.غير (: جدول تدفقات الخزينة )الطريقة 5الجدول رقم )

Nالسنة المالية  N-1السنة المالية  مالحظة  البيان 

تدفقات أموال الخزينة  المتأتية من األنشطة العملياتية
نتٌجة السنة المالٌة صافً

تصحٌحات من أجل :
االهتالكات واألرصدة 

 تغٌر الضرائب المؤجلة 
  المخزونات  تغٌر 

 تغٌر الزبائن والحسابات الدائنة األخرى
 تغٌر الموردٌن والدٌون األخرى 

قٌمة التنازل الصافٌة من الضرائب نقص أو زٌادة

تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط ) أ(

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار

 مسحوبات عن اقتناء تثبٌتات
 تحصٌالت التنازل عن تثبٌتات
(1تأثٌر تغٌرات محٌط اإلدماج )

أموال الخزينة المرتبطة بعمليات االستثمار تدفقات 
)ب(

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل

 الحصص المدفوعة للمساهم  
زٌادة رأس المال النقدي )  المنقودات( 

 إصدار  قروض

 تسدٌد  قروض 

بعمليات التمويل )ج(تدفقات أموال الخزينة المرتبطة 

تغير أموال الخزينة للفترة )  أ  +  ب  +  ج (

 أموال الخزٌنة عند االفتتاح  
 أموال الخزٌنة عند االقفال

(1تأثٌر تغٌرات سعر العمالت األجنبٌة )

تغير  أموال  الخزينة

. 36، ص 2009/مارس25، 19العدد  الجزائرية،الجريدة الرسمية لمجمهورية المصدر: 
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المطمب الثاني: تحميل الهيكل المالي لممؤسسة. 

 المتامة التمويمية البدائل تكمفة ومساب المال  هيكمها تمميل وعب لممؤسسة المال  الويع لمعرذة
المبمذث القذان  ف  ذذ  لهذا التطذرف التذ  تذم الماليذة المؤشذرات بواسذطة تمميمهذا أخذرى ومذن عهذة  عهذةف مذن

.المطمب القالث

النظريات المفسرة ألمثميه الهيكل المالي.  :أوال

 النظريات التقميدية المفسرة ألمثميه الهيكل المالي:  -1
 قيمتهذا ذذ  ترذذع أن المؤسسذة ب مكذان أنذه النظريذة هه  أ ماب يرى ميث : الربح صافي نظرية 

 ذذ  أمقذل مذال  هيكذل وعذود بمعنذى لمتمويذل كم ذدر ااسذتدانة عمذى زيذادة ااعتمذاد خذالل مذن السذوقية
 المؤسسذة من يقتي  العقالن  السمول ذ ن م ادر التمويل تكمفة ذ  اختالع يوعد أنه وبما المؤسسةف

 . 1المال  هيكمها ذ  رالديونل تكمفة ارقل الم در نسبة زيادة
 خذالل مذن عميهذا والتذأقير قيمتهذا ذذ  التمكم انهب مكا المؤسسة بأن تقول الربح  اذ  نظرية ذ ن وبالتال 
 والعكذس المرعمذة الوسذطية التكمفذة انخفيذت ااستدانة معدل زاد كمما ااستدانةف بميث نسب ذ  تيييرها
:2ذرييتين عمى النظرية هه  وتقوم  ميحف

إدرال مذن يييذر ا ااقتذراض اسذتخدام ذذ  الزيذادة أن كذون والذديونف الخا ذة ارمذوال تكمفذة قبذات 
 .لممخاطر المستقمرين

الزيذادة لتعذويض هلذل ااقتذراضف عمذى الفائذدة معذدل مذن أكبذر يكون المالل يطمبه الهي العائد معدل 
 ر الت  يتعرض لها المساهمين. المخاط درعة ذ 

  قيمة بتعظيم يسمح والهي أمقل مال  هيكل يوعد ذ ن التقميدية النظرية مسب : التقميدية النظرية 
 يوعذد وبالنتيعذة المذال ف الراذذع وأقذر لالسذتدانة والمكذيم الذهك  ااسذتعمال بفيذل ااقت ذادي ار ذل
 الخا ة ارموال تكمفة أن هلل ذ  ننهوبرها المالف رأس تكمفة من يخفض والهي لالستدانة أمقل وىمست
 الناعمذة المخذاطرة مذن أعمى الخا ة ارموال من المتأتية المخاطرة رن وهلل ااستدانة تكمفة من أعمى
 . 3ااستدانة عن

1
. 317 ص ، 2002 مصر،: الجامعٌة الدار القرارات، اتخاذ و المالٌة اإلدارة العبد، ابراهٌم جالل صالح، محمد -

2
 . 316 ص سابق، مرجع العبد، ابراهٌم جالل الحناوي، صالح محمد -

3
 . 186 ص ، 1998 مصر، : المعارف منشأة التموٌل، مصادر مجال فً الحدٌث الفكر ، لهندي ابراهٌم ا منٌر -
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 :  المؤسسة في المالي الهيكل تفسير في الحديثة النظريات -2
 مذن العديذد توعذد إه التذامف بالسذوف يسذمى مذا وعذود عذدم مذول خا ذة انتقذادات السذابقة النظريذات عهذتاو 

 الذخ ...والوكالذة اإلذذالس كتكمفذة التذام ايذر السذوف قيذود وب دخذال السوفف هها اكتمال من تمد الت  القيود
: ذ  وتتمقل النظريات من العديد ظهرت التمميل ذ 

فميذث تمقيقذه إلذى يهذدع الذهي أمقذل اسذتدانة معذدل هنذال ذذ ن النظريذة هه  مسب : التوازن نظرية 
 واالتزام الدذع مشاكل هنال تكون وكهلل لمتمويل كم در ااستدانة عمى يركزوا لم التوازن نظرية ذ 

 ااذالس نظريتين عمى التوازن نظرية وتنص اإلذالس وبالتال  المال  العسر إلى تؤدي الت  بالديون
 .والوكالة

تذواريخ ذذ  اتهذالتزاما سذداد عذن المؤسسذة ععذز إن 1: الضوريبة وجوود فوي اإلفوالس تكمفوة نظريوة 
 المؤسسذة يخذص هذها كل المؤسسةف إذالس إلى تؤدي الت  قانونية إعراءات الدائنون يتخه استمقاقها

 يخفذض ااستدانة عمى ااعتماد ذ ن وعميهف وااستدانة الخا ة ارموال عمى تمويمها ذ  تعتمد الت 
 إيعابيا يؤقر اليريبية الوذورات ميزة وبفيل التكمفة تمويل م در تخفض انهر المال رأس تكمفة من
 الظهذور ذ  اإلذالس تكمفة تبدأ معينةف نقطة إلى ااستدانة ت ل عندما أنه إا المؤسسةف قيمة عمى
 Brigham etويشذير  ااسذتدانةف قذرار اتخذاه تكذاليع تمعبذه الذهي دور عمذى عذدم مخذاطر بسذبب

Gapenski   ااقتراض زادت كمما تزدادوالتكاليع الم امبة لها  اإلذالسأن مخاطر. 
شذخص إلذى بذالمعوء الموكذل يذدعى شذخص يقذوم بموعبذه عقذد انهذبأ الوكالة تعرع 2: الوكالة نظرية 

 المسذاهمين بذين عقذد يوعذد ميذث المؤسسذة تخذص بمهمذة القيذام أعذل مذن الوكيذلف يسذمى أخذر
 أن يمكذن والتذ  المقمذى العقذود خ ذائص تقذديم إلذى النظريذة هه  دعته كما ف والمسيرين والمقريين

 الوكالة: تكاليع من لنوعينJensen و Meckling أشارالبامقان وقد والوكيلف الموكل بين تعقد
 وقذد والمسذاهمينف الذدائنين بذين متعاريذة م ذالمها تكذون التذ  وهذ  : الوديون وكالوة تكواليف -

 يتمممهذا التذ  التكذاليع لممؤسسذةف ااسذتقمارية القذرارات تذأقير عذن الناعمذة الخسذائر ذذ  تتمقذل
عادة اإلذالس تكاليع أو اإلدارةف القرارات عمى لمرقابة الدائنون  .التنظيم وا 

 بميذذث والمسذذيرينف المسذذاهمين بذين الم ذذالح تعذذارض مذن تنذذتج : الخاصووة األموووال وكالووة تكوواليف-
 .التسيير انمراذات من والمد المسيرينف ت رذات ردع أعل من المساهمين يتمممها

1
. 188 ص السابق، المرجع نفس -

2
.189 ص السابق، المرجع نفس -
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الثالث: مساهمة عمميات التمويل في تحقي  التوازن المالي.  المطمب

:1يم  كما التمويل لوظيفة أساسية مهام عدة هنال

:األموال لرؤوس المؤسسة احتياجات تحديدأوال: 

 ذذ  ذقذط لذيس ارمذوال رؤوس إلذى بماعذة ذالمؤسسذة باسذتمرارف عممياتهذا تمول أن المؤسسة عمى
 العاري نشاطها تمويل الوقت نفس وذ  استقماراتها تمويل ذعميها فمياتها خالل أييا ولكن نشاطهاف بداية
 إن          .الشذروط بأمسذن و المسذتقرة اليذرورية ارمذوال توذر أن يعب ولهها استياللهاف عمميات أي

 اليرائب مقل المختمفة وارعباء وارعور المواد تسديد بين الزمن ذ  الفارف عن تنتج التمويل إلى الماعة
 عن ذر مذن يتييذر الفذارف هذها نإ ف ارخذرى والنذواتج المبيعذات ومقبويذات ....الذخ التأمينذات والرسذومف

 والمذوارد اامتياعذات ذذ ن لممؤسسذة العاديذة المالذة ذذ ف تمويمهذا الواعذب العنا ر وطبيعة لمدة وذقا آلخر
.الموارد من أكبر تكون عادة واامتياعات تتوازن ما نادرا

: إلى المؤسسة امتياعات نقسم أن يمكن و

 .االستثمارات تمويل إلى االحتياجات أي االستثمار، بعمميات المرتبطة االحتياجات -1
 تتمقذل ااستقمار وعممياتف التوظيع عمميات وكل ااستقمارات أنواع مختمع تمويل المؤسسة عمى يعب
:عمى الميازة ذ 

 المعنوية القيم  
 االستثماري الطابع جات اإلعدادية المصاريف
 مادية استثمارات 
 المالية االستثمارات 

 : االستغالل تمويل احتياجات االستغالل عمميات أي الجارية بالعمميات المرتبطة االحتياجات -2
بذالرمز  عنهذا يعبذر ااسذتيالل تمويذل وامتياعذات مسذتقرةف تمويذل عمميذات المؤسسذة ذذ  ااسذتيالل يتطمذب

(BFRE)  تكون المقارنة عند عموما:

:لسببين هلل و ااستيالل ديون < لالستيالل المتداولة ار ول

1
. 56 ص االردن، عمان، ، 2011 االولى الطبعة الفكر، دار المالٌة، االدارة اساسٌات خصاونة، قاسم محمد د -
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 التمويذل امتياعذات مذن أقذل تكذون المذوردين مذن عميهذا المم ذل التمويذل م ادر : ارول السبب 
.اإلنتاج لتكاليع المقابمة

 تمويذل امتياعذات هلذل عذن ينذتج ااسذتيالل دورة مذدة مذن أقذل المذوردين ديون مدة :القان  السبب 
ااستيالل

 : مراحل عدة وف  يم وتمويمه االستثمار عمى الحيازة لعممية التخطيط :1التمويل برنامج إعدادثانيا: 
 يذتم ارعذلف ومتوسذط طويذل ر تقذديري ل تنبذؤي عذدول وهذو التمويل مخطط إعداد :األولى المرحمة -1

 استقمارات بمعموع عموما يتعمف و .المؤسسة تختار  الهي ااستقمارات برنامج من انطالقا إعداد 
  .معين استقمار خ ي ا إعداد  يمكن لكن المؤسسةف

 ويمتوي التمويل مخطط من السنوي التمويل برنامج يستمد التمويل برنامج إعداد : الثانية المرحمة -2
 .التمويل وعدول ااستقمارات برنامج عمى

 الخزينذة تذدذقات تسذيير أي لمخزينذة العذاري التسذيير طريذف عذن هلذل ويكذون 2:الخزينوة تنظويمثالثوا: 
 كانذت إها توازنهذا مفذظ و لممؤسسذة البنكيذة المسذابات وتسذيير فريذوم بعذد يومذا التسذديدات و المقبويذاتل

 التمويذل امتياعذات الخزينذة امتياعذات تمميذل أي لمخزينذة التقذديري التسيير وكهلل .بنول عدة ذ  موعودة
 .)الخزينة موازنة ب عداد (التقديرات) التنبؤ و (الق ير المدى ذ 

 مطمبذين تمبيذة عمى بناء يكون أن يعب التمويل وسائل اختيار إن : المتاحة األموال رؤوس تسييررابعا: 
:هما أساسيين

 المردودية 
 رخطر وعود عدم من التأكد ل ارمان.

:المال  التوازن لقواعد اامترام عبر هلل ويكون

 لااستخدامات والمواردر  بتوازن وهلل تمولها الت  الموارد استمقاف ودرعة العنا ر سيولة بين العالقة
 الديون و الخا ة ارموال بين المال بطبيعة التمويل لم ادر الداخم  التوازن . 

1
. 57نفس المرجع السابق، ص  -

2
. 57نفس المرجع السابق، ص -
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خالصة الفصل

إن دراسذذذذذة تذذذذذوازن المذذذذذال  يهذذذذذدع أساسذذذذذا لمتأكذذذذذد مذذذذذن ان المؤسسذذذذذة لذذذذذم تقذذذذذع ذذذذذذ  مذذذذذاات عسذذذذذر 
المال ف وهلل مذن خذالل تذوذير هذامش ارمذان والمتمقذل ذذ  رأس المذال العامذلف والذهي يوعذه بذدور  لتيطيذة 

تبذر مذن امتياعات المؤسسة الهي يرتبط بدورة اسذتيالل المؤسسذة والفذرف بينهمذا يتمقذل ذذ  الخزينذة التذ  تع
أهم مؤشرات العامة لمتوازن المال  لممؤسسة.

إن تمميذذل التوازنذذات تكذذون لسذذنة وامذذدة أي مذذا يعذذرع بالتمميذذل السذذاكن لكذذن هذذها ا يعبذذر ب ذذورة 
واقعيذة تمامذذا عذذن تطذذورات التذذوازن المذذال  لممؤسسذذة لزيذادة التعمذذف أكقذذر ابذذد مذذن التمميذذل الذذديناميك  الذذهي 

تدذقات ذ  المؤسسذةف ويميذز بذين تذدذقات التذ  تذأقر عمذى النتيعذةف والتذدذقات يعتمد عمى التمميل مختمع ال
التذذ  تعتبذذر مذذن قذذيم ار ذذول والخ ذذوم والتذذ  تذذتم دراسذذتها مذذن خذذالل عذذدول المذذوارد وااسذذتخدامات ف كمذذا 
يمكذذن أن يسذذتعين المسذذير المذذال  لمنسذذب الماليذذة لزيذذادة الويذذوح أكقذذرف باعتبارهذذا وسذذيمة ماليذذة التذذ  يمكذذن 

ستعمالهاف الى انها ليست كمها هات معنى ميث يتفف معظم البامقين أن النسب المالية الممكن اسذتعمالها ا
أساسا ه :

 نسب السيولة-
 نسب النشاط-
  نسب المردودية-
نسب التوازن الهيكم -



الفصل الثالث: التوازن
المالي على واقع  

 مؤسسة ميناء مستغانم 
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:تمهيد  

بعد الدراسة النظرية يف الفصلني السابقني للتحليل املايل و حتديد الوضعية املالية للمؤسسة،سوف نقوم يف هذا  

 املالية و طرق املعاجلة للتحليل املايل اليت تعرضنا هلا يف اجلانب النظري على القوائم أدواتالفصل بتسليط بعض 

ملؤسسة ميناء مستغامن يف حدود ما مسحت به املعطيات املتحصل عليها من املؤسسة من خالل الدراسة امليدانية 

ووقع اختيارنا على هذه املؤسسة نظرا لتوفرها على قوائم مالية ميكن  ،على مستوى هذه املؤسسة اليت قمنا ا

فهي مؤسسة كبقية املوانئ مصادرها متأتية من حتوز عليها، استخدامها يف التحليل املايل باإلضافة إىل املكانة اليت 

حيث  و فالنسيا واليكانتقامت بتبين تنظيم الرحالت حن أا إىل إضافة، تقدمي اخلدمات و الرسوم اجلبائية

.2016مارس هلذه السنة  13انطلقت أول رحلة ابتداء من   

:مبحثني كما يلي إىلتقسيم هذا الفصل وبعد مجع املعلومات اليت ختدم هذه املوضوع من املؤسسة ارتأينا إىل  

  ،عرض عام ملؤسسة ميناء مستغامن: املبحث األول

  .دراسة و حتليل الوضعية املالية ملؤسسة ميناء مستغامن: املبحث الثاين
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يناء مستغانمعرض عام لمؤسسة م:  المبحث األول 

اخلدمات اليت تقدمها  ألمهيةاملؤسسات على املستوى الوطين وذلك نظرا  أهمتعترب مؤسسة ميناء مستغامن من  

باالظافة إىل تبنيها تنظيم الرحالت البحرية للمسافرين حنو فالنسيا ابتداء من هذا العام، فميناء مستغامن يف طريقه 

. اري بامتياز، ومن خالل هذه املبحث سوف نتعرف أكثر على مؤسسة ميناء مستغامنإىل التحول إىل قطب جت  

 مستغانمتقديم مؤسسة ميناء : المطلب األول 

: تعريف ميناء مؤسسة مستغانم ) 1  

ميناء مستغامن كجميع املوانئ مصادره من تقدمي خدمات ورسوم جبائية ، ومفهوم امليناء هو مفهوم حكومي  

و كذلك تتعدد خصائصه بالنسبة . اجلهوي خاصة  إىل جانب أمهية نشاطه يف االقتصاد الوطين عامة و

. للتشكيالت االقتصادية   

وائر اختصاص سلطات امليناء بل خيص أكثر السياسة الوطنية ، عموما احتكاك امليناء بالبواخر ليس له د     

وخمتلف العمالء االقتصاديني وهذا األخري مستقل هلذه السلطة حيث تستطيع التصرف سلبيا عند حدوث أي 

.خطأ يف فعالية نشاط امليناء 

: لمحة تاريخية عن مؤسسة ميـناء مستغانم ) 2

ألنه كان خليجا صخريا حاّدًا ميتّد بني الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري خلروبة إستخدمه القراصنة  -

". مستغامن"ومن هنا مسّيت املدينة ". مرسى الغنائم"م بـ 1833القتسام الغنائم، ُمسّي ميناء مستغامن فيما قبل 

. م1881مرت حبلول سنة  325امتداده إىل  مرت ليصل 80م، أنشئ أّول رصيف للميناء بطول 1848يف سنة  -

ك أعلن عنه مشروعا ذا منفعة م وبعد ثالث سنوات من ذل1882إنطلق أّول مشروع لتهيئة امليناء يف سنة  -

 .عامة

 .م إنتهت مبيالد أّول حوض للميناء 1904م و 1890تلت ذلك أعمال يئة ضخمة بني  -
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احلوض الثاين برصيف طوله  إنشاء ّمت مرت  430م،

أصبح يشكل حيث املنطقة متطلبات مع يتماشى مبا امليناء تطوير يتم احلني ذلك من  أساسيا اليوم جزء منذ

 التجارة يف تشارك الكربى اليت الصناعات

متعددة  نقل أروقة عرب املستلمني النهائيني

الصيد البحري، وتشرف على تسيريه  خدمات و التجارية اخلدمات

EPE/ EPM/ Spa  أنشأت يف إطار

 .م1982 أوت 14الصادر بتاريخ 

والتجهيزات اخلاصة بالديوان الوطين للموانئ  اخلدمات م،

املنحّلة أيضا  والتفريغ للشحن الوطنية بالشركة اخلاصة تلك ، كما أسندت (SONAMA)وكذلك
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األمواج اجلنوبية الغربية للميناء سنة  كاسرة بناء طوله1941بعد برصيف الثاين م، ّمت إنشاء احلوض

 .م1959وبداية م 1955

يشكل تطوير امليناء مبا يتماشى مع متطلبات املنطقة حيث أصبح يتم احلني ذلك منذ

الصناعات من بالنسبة للعديد ضروري وهو يف املنطقة لنقلبا

النهائيني من مقربة اخلدمات جمموعة من استحداث  املستلمني

مؤسسة ميناء مستغانم   نشأة

نوعني من اخلدمات تسيريه: مستغامن على وتشرف البحري، اخلدمات التجارية و خدمات الصيد

مستغامن وهي مؤسسة عمومية إقتصادية ميناء /EPEشركة ذات أسهم/ مؤسسة EPM/ Spa  

اجلزائري مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم املينائي النظام بتاريخ 287 -82 إصالح الصادر

للموانئ1982إبتداء من شهر نوفمرب  الوطين بالديوان اخلاصة م، اخلدمات والتجهيزات

وكذلك تلك اخلاصة بالشركة الوطنية للشحن والتفريغ املنحّلة أيضا

الثالث الفصل

سنة - للميناء الغربية اجلنوبية بعد بناء كاسرة األمواج

1955فيما بني اية 

يشكل أصبح حيث املنطقة متطلبات مع يتماشى مبا امليناء منذ ذلك احلني يتم تطوير

با اخلاصة التحتية البنية

 يشجع أنه الدولية إذ

.األمناط

مستغانم )3 نشأة مؤسسة ميناء

اخلدماتيقّدم ميناء  من مستغامن نوعني

إقتصادية عمومية مؤسسة مؤسسة ميناء مستغامن وهي

رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى إصالح النظام املينائي اجلزائري

نوفمرب ،ورثت مؤسسة امليناء شهر من إبتداء

أيضا (ONP)املنحّل  املنحّلة والتفريغ للشحن الوطنية بالشركة اخلاصة وكذلك تلك
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فأصبح دورها منوطا مبا   (CNAN)شركة الوطنية للمالحة إليها من جهة أخرى مهام القطر املوكولة فيما قبُل لل

 :يلي

 .تسيري أمالك الدولة املينائية واإلنشاءات اخلاصة واستغالل وتنمية امليناء -

 .إحتكار خدمات الشحن والتفريغ، القطر واإلرساء -

اليت كشفت عن  م شّقت مؤسسة ميناء مستغامن طريقها حنو اإلستقاللية على غرار املؤسسات1989فيفري  29يف 

استقرار يف وضعيتها املالية، حيث مت حتويلها مبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع إجتماعي إىل شركة 

دج حتت احليازة الكاملة لشركة تسيري مسامهات  25.000.000شركة ذات أسهم رأس ماهلا / عمومية اقتصادية

وختضع للقانونني التجاري واملدين طبقا  B.88.01قم ، حتمل للسجل التجاري ر SOGEPORTS" املوانئ"الدولة 

واملتضمنة للنصوص التنظيمية  1988جانفي   12الصادرة بتاريخ  04- 88و  03-88 و 01-88ألحكام القوانني 

الصادر  119 -88واملرسوم  م1988جانفي  12الصادر بتاريخ  101-88الستقاللية املؤسسات وطبقا للمرسوم 

 .م1988سبتمرب  28الصادر بتاريخ  177-88م واملرسوم 1988ماي  16بتاريخ 

 :أنيط إىل مؤسسة ميناء مستغامن إجناز املهام التالية

 إستثمار وتطوير ميناء مستغامن -

 إستغالل اآلالت واإلنشاءات املينائية -

إجناز أعمال صيانة ويئة وحتديث للبىن املينائية الفوقية  -

 للبىن املينائية التحتية بالتعاون مع الشركاء اآلخرينإعداد برامج بناء وصيانة ويئة  -

 مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية -

 مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغريها -
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الصلة املباشرة أو غري املباشرة مبوضوع  ذات والعقارية الصناعية، املالية، التجارية، العمليات بكل القيام

مستغامن يف حقيبة شركة تسيري مسامهات  صيد ومالجئ موانئ تسيري مؤسسة إنشاء مت ،

ومالجئ    املكّرس لبحث تسيري موانئ  

مسامهات الدولة اخلاص بإسناد موانئ  جملس عن

القرار رقم  ديسمرب  23الصادر بتاريخ  05ومبقتضى

اإلستثنائي ملؤسسة ميناء مستغامن املنعقد يف  العام اإلجتماع ومبقتضى السابق القرار وتطبيق بتثمني املتعلق

نشاط الصيد مليناء مستغامن و مينائي تسيري على يسهر الذي الفرع هذا بإنشاء  اخلاص
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مبوضوع املباشرة غري أو املباشرة العمليات التجارية، املالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة بكل القيام

مستغامن ميناء  .مؤسسة

.دج 500.000.000ّمت رفع رأس مال الشركة إىل ، 

موانئ و مالجئ الصيد فرع مؤسسة ميناء مستغانم تسيير  : مؤسسة

مسامهات تسيري شركة حقيبة يف ، مت إنشاء مؤسسة تسيري موانئ ومالجئ صيد مستغامن

شكل فرع  .ملؤسسة ميناء مستغامنعلى

مبوجب إنعقاد جملس احلكومة يف  املؤسسة هذه موانئ 2003أوت  13ولدت تسيري لبحث املكّرس

رقم  القرار ومبقتضى موانئ 2003سبتمرب  22الصادر بتاريخ  02الصيد بإسناد اخلاص الدولة عن جملس مسامهات

شركة تسيري مسامهات الدول إىل الصيد ومبقتضى القرار رقم" املوانئ"ة ومالجئ

يف املنعقد مستغامن ميناء ملؤسسة وتطبيق القرار السابق ومبقتضى اإلجتماع العام اإلستثنائي بتثمني املتعلق

مينائي و مستغامن مليناء الصيد اخلاص بإنشاء هذا الفرع الذي يسهر على تسيري نشاط

خلضر وسيدي  .صالمندر

الثالث الفصل

مبوضوع - املباشرة غري أو املباشرة الصلة ذات والعقارية الصناعية، املالية، التجارية، القيام بكل العمليات

مؤسسة ميناء مستغامن

،2008فيفري  27بتاريخ 

مستغانم * ميناء مؤسسة فرع الصيد مالجئ و مؤسسة تسيير موانئ

مسامهات2004يف شهر جانفي  تسيري شركة حقيبة يف مستغامن صيد ومالجئ موانئ تسيري مؤسسة إنشاء مت ،

فرع" املوانئ"الدولة  على شكل

يف احلكومة جملس إنعقاد ولدت هذه املؤسسة مبوجب

الصيد ومبقتضى القرار رقم

الدول مسامهات تسيري ومالجئ الصيد إىل شركة

يف 2003 املنعقد مستغامن ميناء ملؤسسة اإلستثنائي العام اإلجتماع ومبقتضى السابق القرار املتعلق بتثمني وتطبيق

مينائي 2004جانفي  20 و مستغامن مليناء الصيد نشاط تسيري على يسهر الذي الفرع هذا بإنشاء اخلاص

صالمندر وسيدي خلضر
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 :الموقع الجغرافي لمؤسسة ميناء مستغانم  )4

شرقا ، كما أن موقعه  5مشاال و 56يقع ميناء مستغامن يف اجلهة الشرقية خلليج أرزيو مابني خطي عرض

أما غربا فيأخذ طريق أرزيو . اسرتاتيجي إذ  يرتبط جبميع الطرق املؤدية إىل اجلنوب مثل معسكر ، تيارت ، البيض 

حيث يقع يف مفرتق الطرق املؤدية إىل خارج املدينة ممّا أتاح له لعب دور هام يف احلركة االقتصادية يف املنطقة 

 .الغربية للبالد 

: الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميناء مستغانم )  5

  :07بني يف امللحق رقم امل شرح اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغامن

  :المديرية العامة -1

  :راقبة، التنظيم والسهر احلسن للمؤسسة، تراقب مجيع مديريات املؤسسة وتتكون منوظيفتها التسيري، امل

هو املمثل القانوين للمؤسسة واملسؤول األول يف شكل اهلرم القانوين للمؤسسة،  ):المدير العام ( الرئيس  1-1

  عمال اليت تقوم ا املؤسسة مبشاركة املدراء املنفذين والذين اقل منه درجة يف هيكل املؤسسةيشرف على مجيع اال

اختاذ القرارات املناسبة ويف  ويعترب املستشار القانوين للمدير العام، حيث يساعده يف  :مساعد المدير العام 1-2

  .كل األعمال اليت هلا صلة باملؤسسة

  .داخل احلرم املؤسسايت وهو الشخص املخول قانونا حبفظ األمن والسالمة: مساعد األمن الداخلي 1-3

ت وهو الذي يتوىل مجيع املهام اليت يصدرها املدير إليه، واملتمثلة يف تبليغ املراسال :مكتب التنسيق العام 1-4

  .الداخلية مع مجيع املديريات واحلفاظ على التسيري احلسن للمؤسسة

، وتتمثل مهامها يف التأكد من احرتام هذه اخللية هلا عالقة مباشرة مع اإلدارة العامة :خلية التدقيق 1-5

  .إجراءات التسيري، وكذلك تدقيق وفحص العمليات واألنشطة املختلفة للمؤسسة

  :البشريةمديرية الموارد  -2

بتنظيم وتنسيق ومراقبة مجيع الشؤون املرتبطة بتسيري املستخدمني والتكوين والوسائل العامة تم هذه املديرية 

  :للمؤسسة وتتكون من الفروع التالية
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يقوم هذا القسم باإلشراف ومراقبة تنفيذ سياسة املؤسسة يف إطار تسيري  :قسم المستخدمين والتكوين 2-1

ا يقوم بإعداد برامج التكوين واحلرص على تطبيقها، باإلضافة إىل مشاركته يف إعداد امليزانية يف املستخدمني، كم

 :إطار مصاريف املستخدمني ويتكون من املصاحل التالية

  .مصلحة المستخدمين والتكوين 2-1-1

   .مصلحة األجور والتكاليف 2-1-2 

  . المصلحة االجتماعية 2-1-3

  :يهتم هذا القسم بتسيري الوسائل العامة ويتكون من مصلحتني :قسم الوسائل العامة 2-2

  . مصلحة الوسائل العامة 2-2-1

  .مصلحة تسيير المخزون 2-2-2

يف املؤسسة ويتكون من  يهتم هذا القسم بتسيري األنشطة الثقافية واالجتماعية :قسم الشؤون االجتماعية 2-3

  .مصلحتني

  .مصلحة الخدمات االجتماعية 2-3-1

  .مصلحة النشاط الرياضي والثقافي 2-3-2 

فة بتسيري الوضعية املالية للمؤسسة وذلك عن طريق وضع وهي املديرية املكل:مديرية المالية والمحاسبة -3

ميزانيات حمددة لكل سنة ومدى مطابقتها لألهداف املسطرة، وإحصاء كل العمليات املالية اليت نفذت خالل 

  :اتر التجارية املبينة للنشاط التجاري وتتكون منالسنة الواحدة، وإمساك الدف

وفقا للنظام احملاسيب املايل ويتكون من  يشرف هذا القسم على مجيع العمليات احلسابية :قسم المحاسبة 3-1

  :مصلحتني

  .مصلحة المحاسبة العامة 3-1-1

  .مصلحة المحاسبة التحليلية 3-1-2

  : يشرف على التسيري املايل للمؤسسة وإعداد ومتابعة امليزانية ويتكون من مصلحتني: قسم المالية 3-2

  .المصلحة المالية 3-2-1

  .مصلحة التحصيالت 3-2-2

  :مديرية االستثمار التجاري -4
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  : تقوم هذه املديرية ب

  )الشحن، التفريغ، التخزين ( تسيري العمليات املرتبطة بعبور البضائع  - 

  الدولة املينائيةتسيري أمالك  - 

  .تسيري اإلنشاءات املتخصصة - 

  .متابعة تطور تقنيات االستثمار املينائي  - 

  :وتتفرع هذه املديرية إىل

  :يهتم هذا القسم بعملية الشحن والتفريغ والتخزين ويتكون من ثالثة مصاحل :قسم الشحن والتفريغ 4-1

  .مصلحة الشحن والتفريغ 4-1-1

  .مصلحة التخزين 4-1-2

  .مصلحة الحاويات 4-1-3

ينظم مهام مصلحة الفواتري، األمالك واإلنشاءات املتخصصة، يسهر على ترمجة وتطبيق  :القسم التجاري 4-2

  :سلم األمثان املعمول به وينقسم إىل مصلحتني

  .مصلحة الفوترة وأمالك الدولة 4-2-1

  .مصلحة اإلحصائيات 4-2-2

  :تضم هذه املديرية اخلاليا التالية :خاليا مديرية االستثمار التجاري 4-3

وهي اخللية اليت تقوم بإعداد خمططات شهرية وسنوية توضح فيها نسبة  :خلية الدراسات والتخطيط 4-3-1

النشاط التجاري لكل شهر، مع إحصاء عدد السفن الراسية خالل الشهر الواحد، وحتديد نوعية محولة كل سفينة 

نشاط لكل شهر مقارنة مع الشهر الذي يليه، كما توضع خمططات تبني على حدة ووضع مقارنة حول نسبة ال

  .نسبة النشاط التجاري بالنسبة للسنة الواحدة ومقارنتها بالسنة اليت قبلها لتحديد نسبة التطور احلاصل اذا وجد

اتيجي  مبنطقة هي اخللية اليت يتمحور دورها األول يف التعريف بامليناء ودوره اجليو اسرت  :خلية التسويق 4-3-2

  .الغرب اجلزائري كونه يعترب مهزة وصل بني الغرب اجلزائري ومنطقة الوسط واجلنوب اجلزائري 

  .وهي اخللية املختصة يف مجيع املنازعات اليت قد تنشا أثناء تنفيذ العمل  :خلية المنازعات 4-3-3

دخول السفن، خروجها، حتويلها من مركز ( تقوم هذه املديرية بتامني حركة املالحة :مديرية قيادة الميناء -5

  :وتامني احلدود املينائية وتتكون من) آخره إىلرسوها 
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ادرة هلم من طرف مسئوليهم الص األوامروامللزمون بتنفيذ  يشرف مباشرة على مجيع البحارة: قسم المالحة 5-1

حبار على حدة ودرجة التصنيف حيث يكون هؤالء البحارة متمتعني بشهادات تربز كفاءة كل  أنملباشرين ويلزم ا

بدون هذه الشهادة ال ميكن للبحارة ان يتولوا مهامهم يف املؤسسة وهي تتنوع بتنوع مؤهالت كل حبار على حدة 

  :ويتكون من

وهو املكان املخصص فعليا لوقوف القاطرة سواء عند مغادرا له لتنفيذ املهام املنيطة  :محطة القاطرة 5-1-1

   .العودةأثناء  أوهلا 

كل   أثناءاملخصصة للنقل  اإلرشاد سفينةوهو املكان املخصص فعليا لوقوف  :اإلرشادمحطة سفينة  5-1-2

  .من امليناء إخراجها أوالسفن  إدخالمهمة سواء كان ذلك عند 

تشكل ديدا مباشرا على حياة  أناليت من شاا  األخطاركل   األمن عنخيتص يف حفظ  :األمنقسم  5-2

  :إىلالعمال، وحفظ الصحة وذلك باحلرص على نظافة احمليط املخصص للعمل، ويتفرع هذا القسم 

يشرف مباشرة على العملية اليت تسبق دخول الباخرة احململة بالبضائع للميناء  :قسم ضابط الميناء 5-2-1

ات اخلاصة بالسفينة من حيث نوعية املواد احململة، حجم مجيع املعلوم ألخذعن طريق االتصال بربان السفينة 

 .اخلاص بالتوقف الرصيفلكي ينسق حتديد ....السفينة، طوهلا

 .وتتمثل مهامه يف حراسة امليناء :قسم حراس الميناء 5-2-2

  :والصيانة األشغالمديرية  -6

املالئمة  اليت من شاا توفري اإلجراءاتاألعمال كل   باألشغالويقصد  والصيانة باألشغالوهي املديرية املختصة 

  ...عبيد ألطرق بناء أهلياكل النظافةللسري احلسن للعمل، واملتمثلة يف توفري اإلنارة ت

إىل عطب، يف حالة تعرضها  إصالحعملية  إىلحتتاج تصليح اآلالت و عتاد العمل اليت الصيانة يقصد ا  أما

  :املديرية من تتكون هذه

وإصالح املعدات حفظ وصيانة  أنشطةمجيع  يقوم قسم الصيانة بتنسيق وتصميم ومراقبة :ةقسم الصيان 6-1

  :استبدال املعدات وقطع الغيار ويتكون من مصلحتني إىلباإلضافة 

معدات رفع ومناولة البضائع، وموقف السيارات  وإصالحوهي املسؤولة عن صيانة  :مصلحة الصيانة 6-1-1

  .واملعدات امليكانيكية
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  .، وتوفري ومراقبة معدات املناولةاآلالتعمل مشغلي  بتنظيمتم هذه املصلحة  :مصلحة العتاد 6-1-2

الصيانة ويتكون من  وأعماليهتم هذا القسم بتنفيذ ومراقبة مشاريع تطوير ويئة امليناء : األشغالقسم  6-2

  .والصيانة األشغالمصلحة 

  .املؤسسة أصولصيانة  أعمالتشرف هذه املصلحة على تنفيذ  :والصيانة األشغالمصلحة  6-2-1

مؤسسة ميناء مستغانم وحساب النتائج لميزانية العرض : المطلب الثاني   

2011/2012الميزانية للسنتين ) 1  

: 2011/2012لسنة  الميزانية األصول*   

2011/2012امليزانية األصول : 01اجلدول رقم   
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الصافي  2012 الحظةم  األصول 

 2011             الصافي             االهتالك و اإلجمالي       

المؤونات  

أصول غير جارية :

_  _  _  _   المنتوج-االقتناء بين فارق -  

. السلبي أو اإليجابي   

 140 389,96       129 166,67           140 833,33        270 000,00)    1.1( .           ية ماد غير تثبيتات -

1201550794,98  1113190956,99  2373681743,811260490786,82) 2.1(                 .مادية  تثبيتات -

_  _  _  _   .أراضي  - 

400681741,00  373766490,08  98587641,71  472354131,79. مباين  - 

 800869053,98  739424466,91  1161903145,11  1901327612,02  .أخرى  مادية تثبيتات - 

_                   _                    _                  _              .  امتيازها  ممنوح تثبيتات - 

5645710,42_                          _                           _                          )  3.1( .        إنجازها جاري تثبيتات -

 18198143,54  20000000,00 _   20000000,00) 4.1(                  .مالية  تثبيتات -

_  _  _  _   املعادلة موضع موضوعة سندات - 
 _  _  _  _ وديون مماثلة أخرى مسامهات -  

. مرتبطة ا  
18198143,54    20000000,00_                              20000000,00    .                    مثبتة أخرى سندات - 

_  _  _  _        جارية غري أخرى وأصول قروض - 
33314516,84     33314516,84    _                           33314516,84   )  5.1.     ( األصل عن مؤجلة ضرائب - 

1258849555,74  1166634640,50 1260631620,15  2427266260,60  )1(مجموع األصول الغير جارية        

 أصول جارية : 

20486070,80  33472899,49  75998755,35  109471654,84 )1.2(التنفيذ  قيد ومنتجات مخزونات -

54605415,66  113896956,74  77699234,38 191596194,12) 2.2( مماثلة واستخدامات دائنة ديون -

49829181,46  109662813,74  24533814,07  134216627,81 ) 1.2.2(    .               الزبائن - 
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)02الجدول رقم ( :2011/2012 الميزانية الخصوم*   

  2012                 2011          مالحظةال                                          الخصوم     

                             الخاصة األموال رؤوس -

  500 000 000,00       500 000 000,00         )3.1(.                                الصادر مال رأس      

  

_                    _           .                                              به املستعان غري مال رأس       

  جممدة احتياطات( واحتياطات عالوات      878 508 674,74       721 845 567,30)      3.2.       (  )

_                       _ .                                                   التقييم إعادة فوارق      
_                       _                                                         . املعادلة فارق       

  للمجمع حصة صافية نتيجة( صافية نتيجة       312 971 477,07      263 549 087,23)      3.3( ) .   

     .جديد من ترحيل/أخرى خاصة أموال رؤوس   
. المجمدة الشركة حصة                     

    .األقلية  ذوي حصة                    

  1 691 480 151,81    1 485 394 654,53     )   3(                                    )1(المجموع         

                  الخصوم غير الجارية 
  2 293 463,83_             )                 4.1(                   .           مالية وديون قروض     

_                  _                     _                _.                                اآلخرون املدينون -   

_                   _                    _                  _.                           ها شا وما الضرائب -   

4776234,00       4214146,00      53165420,31     57379566,31) 2.2.2(  واستخدامات أخرى دائنة ديون -   
مماثلة   

648311991,50  1309234925,71       _                   1309234925,71  )3.2(      . الموجودات و ما شابهها  -  

350000000,00     800000000,00          _                800000000,00  )1.3.2(     األصول املوظفة و غريها من  -   

 األصول اجلارية  
  298311991,50    509234925,71               -           509234925,71 ) 2.3.2(       اخلزينة                       - 

  723403477,96  1456604784,94  153697989,73  1610302774,67   )2(مجموع األصول الجارية              

1982253033,7  2623239425,44 1414329609,88 4037469035,32                 المجموع العام لألصول       
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_                     _) .                                        هلا ومرصود مؤجلة( ضرائب      

_                     _ .                                         جارية غري وأخرى مدينة ديون      

  525 753 244,03      195 078 096,80 )       4.2(          .        سلفا ثابتة ومنتجات مؤونات    

  528 046 707,03      195 078 096,80)          4(            )      2(مجموع الخصوم غير الجارية 

                  الخصوم غير الجارية 
  2 293 463,83_             )                 4.1(             .              مالية وديون قروض     

_                     _) .                                        هلا ومرصود مؤجلة( ضرائب      

_                     _ .                                         جارية غري وأخرى مدينة ديون      

  525 753 244,03      195 078 096,80 )       4.2(          .        سلفا ثابتة ومنتجات مؤونات    

  528 046 707,03      195 078 096,80)          4(            )      2(مجموع الخصوم غير الجارية 

الخصوم الجارية     

  17 947 409,59        24 854 625,57)        5.1(.                     ملحقة وحسابات موردون    

  135 488 022,72        85 257 044,40)        5.2(         .                               ضرائب    

  250 277 133,46           301 780 282,37)       5.3(        .                     أخرى مدينة ديون    

_                       _ .                                                          سلبية خزينة      
  403 712 565,77       301 780 282,37     )  5(           )    3(مجموع الخصوم الجارية          

2 623 239 425,44    1 982 253 033,70                                المجموع العام للخصوم          
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) 03الجدول رقم ( 2011/2012حساب النتائج للسنتين عرض  )2  

1_ن  مالحظة  ن 

1 144 245 423,41 

1 144 245 423,57 
34 573 983,49 
45 387 684,21 
79 961 667,70 

1 064 283 755,87 
447 744 673,77 

35 580 309,95 
580 958 772,15 

8 726 862,50 
2 474 610,54 

264 115 022,17 
29 741 759,02 

352 837 760,96 
8 346 819,01 

250 000,00 
8 096 819,01 

360 934 579,97 
97 543 193,14 

-157 700,40 
1 191 060 864,10 

927 511 776,87 
263 549 087,23 

1 641 135 288.41 

1 641 135 288,41 
35 874 044,31 
39 735 324,64 
75 609 368,95 

1 565 525 919,46 
654 479 095,62 

44 063 671,89 
866 983 151,95 

2 322 663,78 
3 864 775,19 

458 175 487,08 
18 413 405,08 

425 678 958,54 
15 065 198,05 

15 065 198,05 
440 744 156,59 
127 772 679,52 

1 676 936 555,32 
1 363 965 078,25 

312 971 477,07 

01 

02 
03 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

12 
13 

14 
15 

 رقم األعمال 
 تغري خمزونات املنتجات املصنعة و اجلاري تصنيعها 

 اإلنتاج املثبت 
 إعانات االستغالل 

إنتاج السنة المالية . 1  

 املشرتيات املستهلكة 
 اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى 

استهالك السنة المالية . 2  

) 1_2(قيمة االستغالل المضافة . 3  

 أعباء العاملني 
م و املدفوعات املشاة الضرائب و الرسو   

الفائض اإلجمالي عن االستغالل . 4  

 املنتجات العملياتية األخرى 
 األعباء العملياتية األخرى 

 املخصصات لالهتالكات و األرصدة 
 استئناف عن خسائر القيمة و  األرصدة

النتيجة العملياتية . 5  

 املنتجات املالية 
 األعباء املالية 

النتيجة المالية . 6  

) 6+5(النتيجة العادية قبل الضرائب . 7  

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 
حول النتائج العادية ) تغريات(الضرائب املؤجلة   

 مجموع منتجات األنشطة العادية 

 مجموع أعباء األنشطة العادية 

النتيجة الصافية لألنشطة العادية . 8  
)بياا يطلب(املنتجات _ العناصر غري العادية   
) يطلب بياا(األعباء _ العناصر غري العادية   

النتيجة غير العادية . 9  
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تحليل الوضعية المالية لمؤسسة ميناء مستغانم دراسة و : المبحث الثاني   

بعد تعرفنا على مؤسسة ميناء مستغامن يف املبحث األول سوف نقوم يف هذا املبحث بتحديد الوضعية املالية  

. هلا باستخدام بعض أدوات التحليل املايل املذكورة يف اجلانب النظري  

2012-2011تحليل الوضع المالي لمؤسسة ميناء مستغانم بواسطة النسب المالية لسنة : المطلب األول  

2011التحليل بواسطة النسب ملؤسسة ميناء مستغامن لسنة  :04جدول رقم   

النتيجة الصافية للسنة المالية . 10 477,07 971 312 087,23 549 263  

 حصة الشركات موضع المعادلة في النتيجة الصافية 

النتيجة الصافية للمجمع المدمج . 11  

)1(و منها حصة ذوي األقلية  

) 1(حصة المجمع  

 النسبة العالقة 2011
477.96 403 723  

  =2.40 
282.37 780  301

المتداولة األصول  

األجلالديون قصيرة 

 نسبة السيولة العامة 

)نسبة التداول(

477.96 403 723 – 070.80 486 20   =2.33  
282.37 780 301

 / )المخزون –المتداولة  األصول(
 األجلالديون قصيرة 

السريعةنسبة السيولة 

 =0.99  991.50 311 298 
 282.37 780 301 

ديون قصيرة األجل / النقديات  نسبة السيولة الجاهزة  

033.70 253 982 1   =3.99  
379.17 858  496  

 مجموع االصول 

 مجموع الديون 

 نسبة المالءة 

477.96 403  723 – 282.37 780 301  =  
195.59 623  421  

الديون  –االصول قصيرة االجل 

 قصيرة االجل 

 رأس المال العامل 

772.15 958 580     =0.51  
423.57 245  144 1  

 الفائض االجمالي لالستغالل

رقم االعمال  

 نسبة هامش الربح 

087.23 549  263      =0.23  
423.57 245  144 1  

 النتيجة الصافية للسنة المالية 

 رقم االعمال 

 نسبة الربح الصافي
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من إعداد الطالب باالعتماد على وثائق املؤسسة : المصدر  

2012التحليل بواسطة النسب ملؤسسة ميناء مستغامن لسنة : 05الجدول رقم   

 النسبة العالقة  2012
 784.94 604  456 1   =3.61 
 565.77 712 403 

المتداولة األصول  

األجلالديون قصيرة 

 نسبة السيولة العامة

 )نسبة التداول(

784.94 604 456 1– 899.49 472 33=3.53  
565.77 712 403  

 / )المخزون –المتداولة  األصول(
 األجلالديون قصيرة 

 السريعةنسبة السيولة 

 =1.26   925.71 234 509
 565.77 712 403 

ديون قصيرة األجل / النقديات  نسبة السيولة الجاهزة  

425.44 239  623 2  =2.82  
273.63 759  931  

 مجموع االصول 

 مجموع الديون 

 نسبة المالءة 

784.94 604  456 1 – 565.77 712  403  =  
219.17 892  052 1  

الديون  –االصول قصيرة االجل 

 قصيرة االجل 

 رأس المال العامل 

151.95 983  866      =0.53  
288.41 135  641 1  

 الفائض االجمالي لالستغالل 

 رقم االعمال 

 نسبة هامش الربح 

477.07 971  312     =0.19  
288.41 135  641 1  

 النتيجة الصافية للسنة المالية 

 رقم االعمال 

 نسبة الربح الصافي 

. من إعداد الطالب باالعتماد على وثائق املؤسسة: املصدر  

: التعليق *

تسديد التزاماا توضح هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على : )Current Ratio ( نسبة السيولة العامة -1

تسديد فواتري الكهرباء والغاز واملاء، تسديد الرواتب واألجور تسديد ديون املوردين ومنح ( القصرية األجل 

  .القروض القصرية األجل

و مبا انه كلما ارتفعت هذه النسبة عن الواحد الصحيح كلما دل على أن املؤسسة قادرة  على تسديد التزاماا 

كلها تزيد عن الواحد   2012و  2011يالحظ مما سبق أن نسب السيولة العامة للسنتني القصرية األجل، و 

ي يسمح هلا األمر الذ ، الصحيح مما يدل أن مؤسسة ميناء مستغامن يف وضع مايل جيد على املدى القصري

.على املدى القصري التزاماابتسديد كل   
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تعرب هذه النسبة عن العالقة بني األصول اجلارية خمفضة باملخزون  :)Quick Ratio(  نسبة السيولة السريعة -2

تدل على العالقة املوجودة بني األصول اليت ميكن حتويلها إىل نقدية مقابل  وباخلصوص فهي و االلتزامات اجلارية،

ة يف وضع  على أن املؤسس لنسبة عن الواحد الصحيح كلما دل ذلكقيمة االلتزامات اجلارية و كلما زادت هذه ا

ن عملية بيع عتماد على اإليرادات اليت تأيت ممايل جيد يسمح هلا بتسديد التزاماا القصرية اآلجل دون اال

  . )مبيعات البضائع( املخزون

قد الحظنا يف مؤسسة ميناء مستغامن أن هذه النسبة تزيد عن الواحد الصحيح يف  ف 5و  4من خالل اجلدول رقم و 

.  3.53مث  2.33مما يدل على أن نسبة السيولة للمؤسسة يف نزايد أي  2012و  2011كال السنتني   

 نسبة هي) النقدية األصول نسبة أيضا وتسمى( النقدية نسبة: )Cash Ratio (نسبة السيولة الجاهزة -3

 املتاحة األموال حجم على ه النسبةتدل هذو . اخلصوم إىل جمموع هلا مكافئة النقدية واألصول مؤسسةلل النقدية

املؤسسة و  لسيولة كمقياس احملتملني ه النسبة من قبل الدائننيو تستخدم هذ. احلالية اخلصوم سداد تستطيع اليت

  .طية الديون القصرية األجلقدرت هذه السيولة على تغ

ه النسبة موجبة بالنسبة ملؤسسة ميناء مستغامن يف كال السنتني أعاله أن هذ  5و  4رقم  نيويالحظ من اجلدول 

هذا ما يدل على تسيري داخلي جيد يف  2012يف سنة  1.26مث ارتفعت إىل  2011يف سنة  0.99حيث بلغت 

     .اخلزينة

التزاماا و  و هي متثل العالقة بني إمجايل أصول املؤسسة و إمجايل : )Debt Ratio ( نسبة المالءة العامة -4

 كلها زادت هذه النسبة عن الواحد الصحيح كلما دل على أن املؤسسة يف وضع مايل جيد على املدى  الطويل،

 الديون/أاللتزامات من أعلى مستويات لديها اليت املؤسسات وتعترب. للمؤسسة املايل هده النسبة النفوذ تقيس

  .للمقرضني بالنسبة خطورة عالية وأكثر مديونية األصول ذات مع مقارنة

 2012يف سنة  2.82و  2011يف سنة  3.99أعاله فيالحظ أن هذه النسبة تساوي  5و  4 نيومن خالل اجلدول 

مما يدل على أن مؤسسة ميناء مستغامن يف وضع مايل جيد على املدى الطويل بالرغم من أن هذه النسبة اخنفضت 

. 2.82إىل  3.99من 
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يدل رأس املال العامل على قدرة املؤسسة على تسديد التزاماا  :)Working capital( رأس المال العامل -5 

القصرية األجل فكلما كان الفرق بني األصول القصري األجل للمؤسسة اكرب من التزاماا اجلارية كلما دل هذا 

صول قصرية األجل على أن املؤسسة باستطاعتها تسديد كل ديوا القصري األجل فمثال إذا كان للمؤسسة أ

مساوية اللتزاماا القصرية األجل فهذا يعين أن رأس املال العامل غري موجود، وبالنسبة ملؤسسة ميناء مستغامن فان 

 سنة  1 052 892 219.17مث ارتفع ليصل اىل   2011 سنة 421 623 195.59رأس املال العامل موجود و قد بلغ 

      . جيد يسمح هلا بتسديد التزاماا قصرية االجلمايليف وضع على ان املؤسسة  مايدل 2012

يف ) إيرادات املبيعات(هذه النسبة تدل على مدى مسامهة املبيعات  :)Profit Margin( نسبة هامش الربح -6

والحظنا يف مؤسسة ميناء مستغامن أن هذه النسبة تعد جيدة بالنسبة للسنتني وتطورت ما  تغطية تكاليف البيع،

  .السنتني، حيث أن إيرادات املبيعات يف السنتني غطت كل تكاليف البيعبني 

تعين هذه النسبة مسامهة كل دينار واحد من املبيعات يف حتقيق : )Net profit Ratio( نسبة الربح الصافي -7

و  2011 ربح الصايف سنة 0.23صايف الربح، وبالنسبة ملؤسسة ميناء مستغامن وجدنا أن كل دينار كمبيعات حيقق 

  .  2012سنة  0.19

بواسطة المقارنات و بيان التغيرات و  الوضع المالي لمؤسسة ميناء مستغانم تحليل: المطلب الثاني

. 2012-2011االتجاهات  

  2012 – 2011لسنة  التحليل األفقي مليزانية مؤسسة ميناء مستغامن  :06الجدول رقم 

 العناصر  2011 2012 مقدار التغير  نسبة التغير 

32,33 %  

7,33- %  

63,39 %  

108,6 %  

101,95 %  

 
13,87%  

170,68 %  

33,78 %  

392,00 986 640  
915,00 214 92  -  
828,69 986 12  
541,04 291 59  
933,50 922  660  

 
497,00 085  206  
610,23 968  332  
283,40 932  101  

425,44 239  623 2  
640,50 634  166 1  
899,49 472 33  
956,74 896  113  
925,71 234  309 1  

 
151,81 480  691 1  

 707,03 046  528  
  565,77 712 403  

033,70 253 982 1  
555,74 849  258 1  
070,80 486 20  
415,66 605 54  
991,50 311  648  

 
654,53 394  485 1  
096,80 078  195  
282,37 780  301   

: األصول  

 األصول الثابتة 

 قيم االستغالل 

 القيم المحققة 

 القيم الجاهزة 

:الخصوم  

 األموال الخاصة 

 ديون طويلة األجل 

 ديون قصيرة األجل
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من إعداد الطالب : المصدر  

2012 – 2011مليزانية مؤسسة ميناء مستغامن لسنة ) الراسي(التحليل العمودي  :07جدول رقم   

 النسب 
2011  2012 

 المبالغ 
2011  2012 

 العناصر 

100        %100%

63,51     %44,47 %

01,03     %01,28 %

  02,75     %04,34 %

  32,71     %49,91 %

 74,93     %64,48 %

 09,84     %20,13 %

 15,22     %15,39 %

033,70 253  982 1    425,44 239  623 2 

555,74 849  258 1     640,50 634 166 1 
070,80 486 20          899,49 472 33  
415,66 605 54          956,74 896 113  
991,50 311  648        925,71 234 309 1  

654,53 394  485 1    151,81 480 691 1  
096,80 078  195       707,03 046 528  
282,37 780  301       565,77 712 403  

:األصول  

 األصول الثابتة 

 قيم االستغالل 

 القيم المحققة 

 القيم الجاهزة 

:الخصوم  

 األموال الخاصة 

 ديون طويلة األجل 

 ديون قصيرة األجل

من إعداد الطالب : المصدر  

الحظنا أن  2012-2011من خالل التحليل األفقي و العمودي مليزانية مؤسسة ميناء مستغامن للسنتني : التعليق

%07,33هناك منو ملحوظ يف اغلب عناصر ميزانية املؤسسة باستثناء األصول الثابتة اليت سجلت اخنفاض بنسبة 

ن املؤسسة يف وضعية مالية جيدة لذلك وعلى الرغم من ذلك هذا يدل على أ باإلضافة إىل األموال اخلاصة،

. عليها احملافظة و جتديد استثماراا  
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: خالصة الفصل الثالث  

 لتحديد النسب املالية وتستخدم .املالية القوائم عناصر بني العالقات لتقييم النسب حتليل استخدام يتم    

 و يرتكز حتليل ،معينة من الزمن نقطة عند أكثر أو مؤسستني بني للمقارنة أو ملؤسسة ما الزمن مر على االجتاهات

.ةواملالء والرحبية السيولة: رئيسية جوانب ثالثة على املالية النسب  

من خالل قيامنا بالدراسة امليدانية و حتليل القوائم املالية ملؤسسة ميناء مستغامن للسنتني  و   ذلكو بناءا على     

مؤسسة ميناء مستغامن هي  مفادها أنفقد توصلنا إىل نتيجة  التحليل املايلباستخدام بعض أدوات  2011/2012

ضع مايل جيد سواء على املدى القصري أو املدى الطويل، فهي قادرة على تسديد التزاماا و ال تعاين من يف و 

.اطمئنانبكل ارتياح و  عجز يف السيولة، الشيء الذي يضمن لدائنوا هذه املؤسسة بتعامل معها  

أما من حيت قدرة املؤسسة على حتقيق أألرباح فيتجلى هدا واضحا من حتليل النسب الرحبية للمؤسسة كنسبة  

.هامش الربح و نسبة صايف الربح  



:الخاتمة  



الخاتمة
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:الخاتمة 

 يعد التوازن املايل عمل مستمر مع نشاط املؤسسة، حيث يعمل على تبيني العالقة بني أصول وخصوم 
املؤسسة لبيان الوضعية املالية هلا و مدى كفاءا يف إدارة أصوهلا، حيث ال يقتصر عمل احمللل املايل على األداء 

ؤسسة متكنها من اختاذ قرارات مستقبلية، وذلك املاضي أو احلايل للمؤسسة بل ميكنه إيضاح صورة مستقبلية للم

، كل واحدة باعتماده على عدة أدوات يف عملية التحليل كالنسب واملؤشرات املالية وبيان التغريات واالجتاهات

 .املالية القوائم عناصر بني العالقات لتقييم النسب حتليل استخدام يتم ، وعلى سبيل املثالمنها تقيم عالقة معينة

 عند أكثر أو مؤسستني بني للمقارنة أو ملؤسسة ما الزمن مر على االجتاهات لتحديد النسب املالية وتستخدم

.ةواملالء والرحبية السيولة: رئيسية جوانب ثالثة على املالية النسب و يرتكز حتليل ،معينة من الزمن نقطة  

م العديد من  أصبحتبلد، حيث  أييدور حوله اقتصاد الذي  أساسياملؤسسة حمور  أصبحتولقد     

تكون يف وضعية  أنلزاما على املؤسسة  أصبحغري مباشرة ا، وبالتايل  أوسواء اليت هلا عالقة مباشرة  األطراف

 إىلوضعيتها املالية تلجا ن يهمهم األمر، وملعرفة املؤسسة لمالية جيدة تسمح هلا بالبقاء واكتساب ثقة كل م

مما يساعد مجيع األطراف اليت يهمها  يف قوائمها املالية األرقاممها املالية للتخفيف من زمحة التحليل املايل لقوائ

األمر يف احلصول على املعلومات اخلاصة باملؤسسة، حيث يساهم التحليل املايل كذلك بدوره يف اختاذ قرارات 

   . باملؤسسةمتعددة سواء بالنسبة للمؤسسة نفسها أو بالنسبة لألطراف اليت هلا عالقة 

وبناءا على ذلك وملعاجلة املوضوع قمنا باجلمع بني الدراسة النظرية والدراسة امليدانية، فمن خالل قيامنا  

 أدوات، قمنا بتسليط بعض 2011/2012للسنتني حتليل القوائم املالية ملؤسسة ميناء مستغامن سة امليدانية و بالدرا

املؤسسة يف وضع  أننظرة حول الوضعية املالية للمؤسسة، حيث تبني  إىلصول التحليل املايل، واليت مكنتنا من الو 

مايل جيد وال تعاين من عجز يف السيولة وهي قادرة على تسديد التزاماا وهلا القدرة على حتقيق األرباح، مما 

.يضمن لألطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة أن تتعامل معها بارتياح و اطمئنان  

:نتائج الدراسة  

من خالل موضوعنا هذا متكنا من الوصول إىل بعض النتائج، إحداها متعلقة باجلانب النظري وأخرى باجلانب  

:امليداين وهي كاأليت  
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 التوازن املايل أداة جوهرية تسمح بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة، باإلضافة إىل ذلك فالتحليل املايل - 
يساهم يف اختاذ العديد من قرارات، سواء القرارات اليت ختص املؤسسة أو اليت ختص ألطراف ذات العالقة باملؤسسة

 تتعدد األدوات املستخدمة يفالتوازن املايل، فكل أداة منها هدف إىل تقييم عالقة معينة بغرض تفسري صورة معينة.- 

  

املؤسسة يف وضع مايل جيد  أن لنا لدراسة النظرية على مؤسسة ميناء مستغامن اتضحإسقاطنا لمن خالل  - 

  .واطمئنان بأرحييةيتعاملو معها  أنيضمن للمتعاملني معها 

  :آفاق الدراسة

    تناولنا يف هذه املذكرة موضوع دور التوازن املايل يف حتديد الوضعية املالية للمؤسسة، وقد الحظنا أن هناك جوانب مهمة 

باملوضوع مل يكن بوسعنا التطرق إليها نظرا حلدود الدراسة وضيق الوقت، وعلى هذا األساس نتمىن أن نكون قد فتحنا  للقيام 

بدراسات أخرى أوسع بشيء من التخصيص، لتعاجل دور التحليل املايل يف حتديد 
. الوضعية املالية على املدى القصري و املدى الطويل  



 :المالحق



 .....الميزانية بتاريخ: 1الملحق رقم 

األصول  

المالحظة 

ن  

اإلجمالي  االهتالك والمؤونات   الصافي 

 1_ن 

الصافي 

  أصول غير جارية 

المنتوج ايجابي أو سلبي . فارق بين االقتناء

تثبيتات غير مادية 

  تثبيتات مادية 

  أراضي  

  مباين  

  تثبيتات مادية أخرى  

تثبيتات ممنوح امتيازها  

تثبيتات جاري انجازها 

تثبيتات مالية 

  سندات موضوعة موضع املعادلة  

 مسامهات أخرى و ديون مماثلة مرتبطة ا 

  سندات أخرى مثبتة  

قروض و أصول أخرى غري جارية  

  ضرائب مؤجلة عن األصل   

مجموع األصول غير الجارية 

  أصول جارية

 خمزونات و منتجات قيد التنفيذ 

ديون دائنة و استخدامات مماثلة 

  الزبائن  

  املدينون اآلخرون  

  الضرائب و ما شاها  

 مماثلة ديون دائنة أخرى و استخدامات 

  الموجودات و ما شابهها 

األصول املوظفة و غريها من األصول اجلارية     

اخلزينة  

مجموع األصول الجارية 

المجموع العام لألصول 



ن   1_ن  الخصوم   المالحظة 

الخاصة األموالرؤوس   

رأس مال الصادر 

رأس مال غري مستعان به  

))1(احتياطات جممدة (عالوات و احتياطات  

فوارق إعادة التقييم  

) 1(فارق املعادلة  

))1(نتيجة صافية حصة للمجمع(نتيجة صافية  

ترحيل من جديد /رؤوس أموال خاصة أخرى 

) 1(حصة الشركة المجمدة  

) 1(ألقلية حصة ذوي ا 

)1(المجموع   

 الخصوم غير الجارية 

قروض و ديون مالية  

) مؤجلة و مرصود هلا(ضرائب  

ديون مدينة و أخرى غري جارية  

مؤونات و منتجات ثابتة سلفا  

)2(مجموع الخصوم غير الجارية   

 الخصوم الجارية 

موردون و حسابات ملحقة       

ضرائب 

 أخرىديون مدينة  

خزينة سلبية  

)3(مجموع الخصوم الجارية   

 المجموع العام للخصوم 

. ال يستعمل إال يف تقدمي قوائم مالية مدجمة) 1( 



)حسب كل نوع(حساب النتائج : 2الملحق رقم   

.......إىل.... الفرتة من  

1_ن  مالحظة  ن 

 رقم األعمال 

 تغري خمزونات املنتجات املصنعة و اجلاري تصنيعها 

 اإلنتاج املثبت 

 إعانات االستغالل 

إنتاج السنة المالية . 1  

 املشرتيات املستهلكة 

  األخرىاخلدمات اخلارجية و االستهالكات 

استهالك السنة المالية . 2  

) 1_2(قيمة االستغالل المضافة . 3  

العاملني  أعباء  

م و املدفوعات املشاة الضرائب و الرسو   

عن االستغالل  اإلجماليالفائض . 4  

  األخرىاملنتجات العملياتية 

  األخرىالعملياتية  األعباء

  األرصدةاملخصصات لالهتالكات و 

األرصدةاستئناف عن خسائر القيمة و    

النتيجة العملياتية . 5  

 املنتجات املالية 

املالية  األعباء  

النتيجة المالية . 6  

) 6+5(النتيجة العادية قبل الضرائب . 7  

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

العادية  النتائجحول ) تغريات(الضرائب املؤجلة   

العادية  األنشطةمجموع منتجات   



العادية  األنشطة أعباءمجموع   

العادية  لألنشطةالنتيجة الصافية . 8  

)بياا يطلب(املنتجات _ العناصر غري العادية   

) يطلب بياا( األعباء_ العناصر غري العادية   

النتيجة غير العادية . 9  

النتيجة الصافية للسنة المالية . 10  

) 1(حصة الشركات موضع المعادلة في النتيجة الصافية   

النتيجة الصافية للمجمع المدمج . 11  

)1( األقليةو منها حصة ذوي  

) 1( حصة المجمع 



)حسب الوظيفة(حساب النتائج : 3الملحق رقم   

........ إىل...... الفرتة من  

1_ن  مالحظة ن 

  األعمالرقم 

 كلفة املبيعات 

اإلجماليهامش الربح   

عملياتية  أخرىمنتجات   

 التكاليف التجارية 

  اإلدارية األعباء

عملياتية  أخرى أعباء  

 النتيجة العملياتية 

حسب النوع  األعباءتقدمي تفاصيل   

)مصاريف للعاملني املخصصات لالهتالكات(  

 منتجات مالية 

املالية  األعباء  

 النتيجة العادية قبل الضرائب 

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

حول النتائج العادية ) تغريات(الضرائب املؤجلة   

العادية  األنشطةمجموع منتجات   

العادية  األنشطة أعباءمجموع   

العادية  لألنشطةالنتيجة الصافية   

الغري العادية  األعباء  

 املنتجات غري العادية 

 النتيجة الصافية للسنة المالية 

) 1(حصة الشركات موضع املعادلة يف النتيجة الصافية   

 النتيجة الصافية للمجمع المدمج

) 1( األقليةو منها حصة ذوي       

 )1(حصة المجمع  



) الطريقة غير المباشرة(الخزينة  أموالجدول تدفقات : 4الملحق رقم   

...............إىل............ الفرتة من  

1_ن  مالحظة ن 

 :العملياتية األنشطة من المتأتية الخزينة أموال تدفقات

.املالية السنة نتيجة صايف

 :أجل من تصحيحات

 .األرصدة و االهتالكات-

 .املؤجلة الضرائب تغري-

 .املخزونات تغري-

 .األخرى الدائنة الديون و الزبائن تغري-

 .األخرى الديون و املوردين تغري-

.للضرائب الصافية التنازل قيمة يف زيادة أو نقص-

). أ( النشاط عن الناجمة الخزينة تدفقات

.االستثمار عمليات من المتأتية الخزينة تدفقات

 .تثبيتات شراء عن مسحوبات

 .تثبيتات مبيعات عن حتصيالت

 ). التجميع( اإلدماج حميط متغريات تأثري

)ب( االستثمار بعملية المرتبطة الخزينة أموال تدفقات

التمويل عمليات من المتأتية الخزينة تدفقات

 .للمسامهني املدفوعة احلصص

 )املنقودات( النقدي املال رأس زيادة

 قروض إصدار

 قروض تسديد

) ج( التمويل بعمليات المرتبطة الخزينة تدفقات

)ج+ب+أ( للفترة الخزينة أموال تغير

 .االفتتاح عند اخلزينة أموال

 .اإلقفال عند اخلزينة أموال

 .األجنبية العمالت سعر تغريات تأثري

.الخزينة أموال تغير



) الطريقة المباشرة(الخزينة  أموالجدول تدفقات : 5الملحق رقم   

.............. إىل........... الفرتة من  

1_ن  مالحظة  ن 

:العملياتية األنشطة من المتأتية الخزينة أموال تدفقات

 .الزبائن عند من املقبوضة التحصيالت-

 .العاملني و للموردين املدفوعة املبالغ-

.املدفوعة األخرى املالية املصاريف و الفوائد-

 .املدفوعة النتائج عن الضرائب-

.العادية غير العناصر قبل الخزينة أموال تدفقات

).توضيحها جيب( العادية غري بالعناصر املرتبطة اخلزينة أموال تدفقات

) أ( االستغالل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفقات صافي

 .االستثمار عمليات من المتأتية الخزينة تدفقات

 مادية غري أو مادية تثبيتات اقتناء عن املسحوبات

مادية غري أو مادية تثبيتات بيع عمليات عن التحصيالت

 مالية تثبيتات اقتناء عن املسحوبات

 مالية تثبيتات بيع عمليات عن التحصيالت

 املالية التوظيفات عن حتصيلها مت اليت الفوائد

 النتائج من املقبوضة األقساط و احلصص

) ب( االستثمار أنشطة من المتأتية الخزينة أموال تدفقات

التمويل عمليات من المتأتية الخزينة تدفقات

 أسهم إصدار أعقاب يف التحصيالت

 القيام مت اليت التوزيعات من غريها و احلصص

 .القروض من املتأتية التحصيالت

.املماثلة األخرى الديون أو القروض تسديدات

) ج( التمويل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفقات

السيوالت شبه و السيوالت على الصرف سعر تغريات و تأثري

.)ج+ب+أ( للفترة الخزينة أموال تغير

 .االفتتاح عند اخلزينة أموال

 .اإلقفال عند اخلزينة أموال

.األجنبية العمالت سعر تغريات تأثري



.الخزينة أموال تغير

المحاسبية النتيجة مع المقاربة

الخاصة األموالجدول تغيرات : 6الملحق رقم   

االحتياطات 

 و النتيجة 

فارق 

 إعادة

 التقييم

فارق 

 التقييم

عالوة 

 اإلصدار

 رأسمال

 المؤسسة

 مالحظة

N-2 ديسمبر 31الرصيد في 

 .احملاسبية الطريقة تغيري-

 .اهلامة األخطاء تصحيح-

 يف املدرجة غري اخلسائر أو األرباح-

.احلسابات

 .النتيجة حساب-

 .املدفوعة احلصص-

 .املال رأس زيادة-

املالية السنة نتيجة صايف-

N-1ديسمبر 31الرصيد في 

 .احملاسبية الطريقة تغيري -

.اهلامة األخطاء تصحيح-

 يف املدرجة غري اخلسائر أو األرباح-

.احلسابات

 .النتيجة حساب-

 .املدفوعة احلصص-

 .املال رأس زيادة-

املالية السنة نتيجة صايف-

Nديسمبر  31الرصيد في 



الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميناء مستغانم: 07الملحق رقم   
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